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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τελευταία χρόνια η ΚΓΠ έχει αποτελέσει αντικείμενο σημαντικής μεταρρυθμιστικής 
διαδικασίας. Το παρόν στάδιο έχει θεμελιώδη σημασία για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της 
μεγαλύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να αντιμετωπισθούν 
κατάλληλα οι σημαντικές προκλήσεις που μας περιμένουν στο μέλλον. Η ΚΓΠ πρέπει να 
διασφαλίζει βασικά δημόσια αγαθά στην κοινωνία μας: επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
ανάπτυξη· πρέπει να δίνει επίσης συγκεκριμένη απάντηση στην περιβαλλοντική και 
κλιματική κρίση. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, πρέπει να στηρίζει επαρκώς το 
εισόδημα των γεωργών και το επίπεδο απασχόλησης στον γεωργικό τομέα, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές.

Για να επιτευχθεί αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρήσει η ΚΓΠ το ίδιο επίπεδο 
χρηματοδότησης στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μετά το Brexit και άλλες 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε παγκόσμιο επίπεδο για τις οποίες απαιτείται ισχυρότερη 
στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η ανάγκη χρηματοδότησης νέων πολιτικών είναι 
απόλυτα κατανοητή, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται σε βάρος της μίας και παραδοσιακής 
κοινής πολιτικής της ΕΕ, από την οποία επί σειρά δεκαετιών απαιτείται η εκπλήρωση νέων 
και δύσκολων καθηκόντων.

Η νέα πρόταση της Επιτροπής εισάγει ένα νέο μοντέλο, το οποίο βασίζεται σε εννέα στόχους 
και δίνει έμφαση στους στόχους πολιτικής που σχετίζονται με το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή. Προτείνω να τροποποιηθούν δύο από τους εννέα στόχους, ώστε να είναι 
πιο συνεπείς με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Η πρόταση καθορίζει ένα νέο 
πρότυπο, που αφήνει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη μέσω των στρατηγικών τους 
σχεδίων, και μια στροφή προς μια πολιτική που βασίζεται περισσότερο στις επιδόσεις.

Ωστόσο, μολονότι θεωρώ θετικές τις νέες ενισχυμένες προϋποθέσεις, καθώς και τις 
δυνατότητες του υποχρεωτικού οικολογικού προγράμματος, το οποίο θα μπορούσε να 
ανταμείβει τους γεωργούς που συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ και των εθνικών στόχων, η νέα αυτή πρόταση αφήνει, κατά 
τη γνώμη μου, μεγάλη διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη όσον αφορά τις δαπάνες για τους 
πόρους και τον καθορισμό του επιπέδου φιλοδοξίας. Αυτό θα μπορούσε δυστυχώς να 
οδηγήσει σε μια κατάσταση στην οποία θα έχουμε 27 γεωργικές πολιτικές, με αποτέλεσμα να 
χαθεί η κοινή «ψυχή» της ΚΓΠ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σκοπεύω να ενισχύσω τις 
κοινές πτυχές της πρότασης, προσθέτοντας ορισμένα στοιχεία στη βασική πράξη και 
μειώνοντας τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Φυσικά, θεωρώ ότι ένας ορισμένος 
βαθμός ευελιξίας είναι ένα θετικό, και σύμφωνο με την αρχή της επικουρικότητας, στοιχείο, 
αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν το μέλλον της γεωργίας 
ακολουθώντας διαφορετικές κατευθύνσεις και αντιμετωπίζοντας τους γεωργούς με εντελώς 
διαφορετικούς τρόπους για την ίδια εργασία και τις ίδιες δραστηριότητες.

Επιπλέον, η νέα ΚΓΠ με γνώμονα τις επιδόσεις απαιτεί ένα ισχυρό πλαίσιο, ικανό να 
εξασφαλίζει ορθή αξιολόγηση και παρακολούθηση των επιδόσεων της πολιτικής, σε σχέση 
με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται σε κάθε κράτος μέλος. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αποφεύγοντας τα κενά, και να διασφαλίσουμε, επομένως, 
ισχυρή λογοδοσία για τα έξοδα και τα αποτελέσματα. 

Επιπλέον, η πρόταση προβλέπει επίσης ένα ορισμένο επίπεδο ευελιξίας για τα κράτη μέλη 
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όσον αφορά τις μεταφορές μεταξύ κονδυλίων, έως και 15 % των άμεσων ενισχύσεων 
μπορούν να μεταφερθούν στα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ και αντιστρόφως, και υψηλότερο 
ποσοστό μπορεί να μεταφερθεί μόνο από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα για παρεμβάσεις 
που αφορούν περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Θεωρώ προσφορότερο να 
επιτρέπονται οι μεταφορές μόνο από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα.

Θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι η πρόκληση στο μέλλον δεν θα είναι μόνο να 
παράγουμε μεγαλύτερες ποσότητες ασφαλών και υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων, 
αλλά να παράγουμε επίσης τρόφιμα με πιο αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των γεωργών μας και παρέχοντάς τους, επομένως, δίκαιη 
οικονομική ανταμοιβή για τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινωνικό 
σύνολο. Στην κατεύθυνση αυτή, χαιρετίζω το γεγονός ότι η πρόταση εστιάζει στους νέους. 
Πιστεύω ακράδαντα ότι οι νέοι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ΚΓΠ μετά το 2020: 
χωρίς μια ισχυρότερη δράση προς την κατεύθυνση αυτή, η ευρωπαϊκή γεωργία – και όχι μόνο 
– δεν έχει μέλλον.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι καλούμαστε να αποφασίσουμε σε μια χρονική 
στιγμή κατά την οποία το Κοινοβούλιο οδεύει προς το τέλος της θητείας του. Είναι προφανές 
ότι πρόθεσή μας είναι να κλείσουμε τις εκκρεμούσες νομοθετικές εργασίες, 
συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής αυτής νομοθετικής πράξης, παρά τον περιορισμένο 
διαθέσιμο χρόνο και την έλλειψη γνώσεων σχετικά με τους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι 
για την ΚΓΠ στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις 
είναι σε εξέλιξη. Ο καθορισμός των λεπτομερειών μιας τέτοιας πολιτικής χωρίς να είναι 
γνωστό το ακριβές ποσό των διαθέσιμων πόρων δεν είναι εύκολος. Για τους λόγους αυτούς, 
κρίνεται σκόπιμο να αναβληθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού έως 
το 2023, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση από την τρέχουσα ΚΓΠ στο 
νέο μοντέλο του μέλλοντος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 

(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 
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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.

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 
αγοραστρεφής 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. Η 
νέα πολιτική θα πρέπει επίσης να θεσπίζει 
απλουστευμένες διαδικασίες για τους 
δικαιούχους οι οποίοι θα πρέπει να 
λαμβάνουν δίκαιο εισόδημα. Προκειμένου 
η ΚΓΠ να επιτύχει αυτούς τους στόχους, 
είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρήσει 
το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-
2027 όπως και κατά την περίοδο 2014-
2020.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η ΚΓΠ εξακολουθεί να 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από αυτήν 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο 
αυτάρκειας των πολιτών της Ένωσης. Ως 
εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 
καταβληθούν προσπάθειες για να 
επιβραδυνθεί η σταδιακή εγκατάλειψη 
της γεωργικής δραστηριότητας μέσω της 
διατήρησης μιας ισχυρής ΚΓΠ, με 
επαρκείς πόρους, προκειμένου να 
αμβλυνθεί το φαινόμενο της ερήμωσης 
των αγροτικών περιοχών και να 
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συνεχιστεί η ικανοποίηση των 
προσδοκιών των καταναλωτών όσον 
αφορά το περιβάλλον, την επισιτιστική 
ασφάλεια και την καλή μεταχείριση των 
ζώων. Δεδομένων των προκλήσεων που 
πρέπει να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί 
της Ένωσης για να ανταποκριθούν στις 
νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις και σε ένα 
υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής 
φιλοδοξίας, σε ένα πλαίσιο αστάθειας των 
τιμών και μεγαλύτερου ανοίγματος των 
ενωσιακών συνόρων στις εισαγωγές από 
τρίτες χώρες, κρίνεται σκόπιμο να 
διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ 
στο ίδιο τουλάχιστον επίπεδο με την 
περίοδο 2014-2020. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς 
αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο 
εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της 
ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων 
της Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Στην ΚΓΠ που 
βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει 
τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως 
είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές 
προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως 
προς την επίτευξη των στόχων και τον 
τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά 
δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των 
τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την 
κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς 
αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο 
εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της 
ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων 
της Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου, ιδίως για τους 
τελικούς δικαιούχους. Στην ΚΓΠ που 
βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει 
τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως 
είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές 
προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως 
προς την επίτευξη των στόχων και τον 
τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα και, 
παράλληλα, η διασφάλιση ότι δεν 
υπονομεύεται ο κοινός χαρακτήρας της 
ΚΓΠ αναμένεται να καταστήσουν δυνατή 
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επίτευξη των στόχων της Ένωσης. την καλύτερη συνεκτίμηση των τοπικών 
συνθηκών και αναγκών, με την κατάλληλη 
προσαρμογή της στήριξης για τη 
μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η απλούστευση πρέπει να λειτουργεί προς όφελος του γεωργού με παράλληλη διατήρηση μιας 
κοινής πολιτικής.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η χρήση κοινών ορισμών που 
δημιουργήθηκαν αποκλειστικά σε επίπεδο 
Ένωσης δυσκολεύει τα κράτη μέλη στο να 
ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές τους 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει 
να έχουν την ευελιξία να διευκρινίζουν 
ορισμένους ορισμούς στο στρατηγικό τους 
σχέδιο για την ΚΓΠ. Ωστόσο, για να 
εξασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού, 
θα πρέπει να καθοριστεί ένα ορισμένο 
πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης που να 
συνιστά και καθορίζει τα απαραίτητα 
βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να 
περιληφθούν στους ορισμούς αυτούς 
(«ορισμοί πλαισίου»).

(3) Η χρήση κοινών ορισμών που 
δημιουργήθηκαν αποκλειστικά σε επίπεδο 
Ένωσης δυσκολεύει τα κράτη μέλη στο να 
ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές τους 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει 
να έχουν κάποιο επίπεδο ευελιξίας ώστε 
να διευκρινίζουν ορισμένους ορισμούς στο 
στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ. 
Ωστόσο, για να εξασφαλιστούν οι ίσοι όροι 
ανταγωνισμού, θα πρέπει να καθοριστεί 
ένα ορισμένο πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης 
που να συνιστά και καθορίζει τα 
απαραίτητα βασικά στοιχεία τα οποία θα 
πρέπει να περιληφθούν στους ορισμούς 
αυτούς («ορισμοί πλαισίου»).

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν κάποιον βαθμό ευελιξίας στην υλοποίηση των μέτρων, 
αλλά αυτό δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τον κοινοτικό χαρακτήρα της πολιτικής. Η ΚΓΠ 
πρέπει να βασίζεται σε κοινούς κανόνες της ΕΕ.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για τη διατήρηση των ουσιωδών 
στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης ώστε να 
διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα μεταξύ 
των αποφάσεων των κρατών μελών, χωρίς 
ωστόσο να περιοριστούν τα κράτη μέλη 
για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης, 
πρέπει να καθοριστεί ένας ορισμός 
πλαισίου για την «γεωργική έκταση». Οι 
σχετικοί ορισμοί πλαισίου για τις 
«αρόσιμες εκτάσεις», τις «μόνιμες 
καλλιέργειες» και τους «μόνιμους 
λειμώνες» θα πρέπει να καθοριστούν με 
τέτοιο ευρύ τρόπο ώστε να επιτρέψουν στα 
κράτη μέλη να καθορίσουν τους περαιτέρω 
ορισμούς σύμφωνα με τις τοπικές 
συνθήκες. Ο ορισμός πλαισίου για τις 
«αρόσιμες εκτάσεις» πρέπει να καθοριστεί 
κατά τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να καλύπτουν διαφορετικές μορφές 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συστήματος όπως η γεωργική και η 
καλλιεργήσιμη έκταση με θάμνους και 
δέντρα. Για αυτό το λόγο πρέπει να 
συμπεριληφθούν και οι εκτάσεις που 
βρίσκονται σε αγρανάπαυση ώστε να 
διασφαλιστεί η αποσυνδεδεμένη φύση των 
παρεμβάσεων. Ο ορισμός πλαισίου για τις 
«μόνιμες καλλιέργειες» πρέπει να 
περιλαμβάνει τόσο τις εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται πραγματικά για την 
παραγωγή όσο και τις εκτάσεις, καθώς και 
τα φυτώρια και τα δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη. Ο ορισμός του πλαισίου για 
τους «μόνιμους λειμώνες» θα πρέπει να 
καθοριστεί κατά τέτοιο τρόπο που να 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν 
περαιτέρω κριτήρια και να τους επιτρέπει 
επίσης να συμπεριλαμβάνουν και άλλα 
είδη εκτός από χόρτα ή άλλες ποώδεις 
χορτονομές στις οποίες μπορούν να 
βοσκήσουν ή στις οποίες θα μπορούν να 
παράγουν ζωοτροφές, είτε αυτές 
χρησιμοποιούνται για πραγματική 
παραγωγή είτε όχι.

(5) Για τη διατήρηση των κοινών 
στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης ώστε να 
διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα μεταξύ 
των αποφάσεων των κρατών μελών, η ίση 
μεταχείριση μεταξύ των Ευρωπαίων 
γεωργών, χωρίς ωστόσο να περιοριστούν 
τα κράτη μέλη για την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης, πρέπει να καθοριστεί 
ένας ορισμός πλαισίου για την «γεωργική 
έκταση». Οι σχετικοί ορισμοί πλαισίου για 
τις «αρόσιμες εκτάσεις», τις «μόνιμες 
καλλιέργειες» και τους «μόνιμους 
λειμώνες» θα πρέπει να καθοριστούν με 
τέτοιο ευρύ τρόπο ώστε να επιτρέψουν στα 
κράτη μέλη να καθορίσουν τους περαιτέρω 
ορισμούς σύμφωνα με τις τοπικές 
συνθήκες και τις παραδοσιακές 
πρακτικές. Ο ορισμός πλαισίου για τις 
«αρόσιμες εκτάσεις» πρέπει να καθοριστεί 
κατά τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να καλύπτουν διαφορετικές μορφές 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συστήματος όπως η γεωργοδασοκομία και 
οι αρόσιμες εκτάσεις με θάμνους και 
δέντρα. Για αυτό το λόγο πρέπει να 
συμπεριληφθούν και οι εκτάσεις που 
βρίσκονται σε αγρανάπαυση ώστε να 
διασφαλιστεί η αποσυνδεδεμένη φύση των 
παρεμβάσεων. Ο ορισμός πλαισίου για τις 
«μόνιμες καλλιέργειες» πρέπει να 
περιλαμβάνει τόσο τις εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται πραγματικά για την 
παραγωγή όσο και τις εκτάσεις που δεν 
χρησιμοποιούνται πραγματικά για την 
παραγωγή, καθώς και τα φυτώρια και τα 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Ο 
ορισμός πλαισίου για τους «μόνιμους 
λειμώνες» θα πρέπει να καθοριστεί κατά 
τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να καθορίζουν περαιτέρω κριτήρια 
και να τους επιτρέπει επίσης να 
συμπεριλαμβάνουν και άλλα είδη εκτός 
από χόρτα ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά 
φυτά που προσφέρονται για βοσκή, 
μπορούν να παρέχουν εκτάσεις 
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αναζήτησης τροφής για τους 
επικονιαστές, ή να παράγουν ζωοτροφές, 
είτε αυτές χρησιμοποιούνται για 
πραγματική παραγωγή είτε όχι.

Αιτιολόγηση

Η προστασία των μόνιμων λειμώνων σε ορισμένες περιοχές εξαρτάται από παραδοσιακές 
πρακτικές και πολλοί μόνιμοι βοσκότοποι χαμηλών εισροών αποτελούν σημαντικές εκτάσεις 
αναζήτησης τροφής για τους επικονιαστές.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι συνέργειες μεταξύ του ΕΓΤΑΑ 
και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας από το 
ΕΓΤΑΑ, και ιδίως εκείνων που απορρέουν 
από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και την 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) 
για την «γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», που οδηγούν σε 
καινοτομίες στον γεωργικό τομέα και στις 
αγροτικές περιοχές.

(6) Οι συνέργειες μεταξύ του ΕΓΤΑΑ 
και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας από το 
ΕΓΤΑΑ, και ιδίως εκείνων που απορρέουν 
από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και την 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) 
για την «γεωργική παραγωγικότητα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα», που 
οδηγούν σε καινοτομίες οι οποίες έχουν 
άμεσο θετικό αντίκτυπο στον γεωργικό 
τομέα και στις αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι επιδόσεις της ΚΓΠ, η 
στήριξη του εισοδήματος θα πρέπει να 
στοχεύει στους πραγματικούς γεωργούς. 
Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει 
κοινή προσέγγιση σε ότι αφορά αυτή τη 

(9) Προκειμένου να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι επιδόσεις της ΚΓΠ, η 
στήριξη του εισοδήματος θα πρέπει να 
στοχεύει στους πραγματικούς γεωργούς. 
Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει 
κοινή προσέγγιση σε ότι αφορά αυτή τη 
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στήριξη, θα πρέπει να καθοριστεί ένας 
ορισμός πλαισίου για τον «πραγματικό 
γεωργό» με τα ουσιαστικά στοιχεία που 
πρέπει να διαθέτει. Βάσει του πλαισίου 
αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται 
πραγματικοί γεωργοί βάσει προϋποθέσεων 
όπως οι δοκιμές εισοδήματος, η εισροή 
γεωργικής εργασίας, το αντικείμενο της 
επιχείρησης και η εγγραφή στα μητρώα. 
Επίσης, δεν θα πρέπει να αποκλείει τη 
στήριξη πολυπαραγωγών γεωργών που 
δραστηριοποιούνται σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις αλλά ασχολούνται και με 
μη γεωργικές δραστηριότητες εκτός της 
εκμετάλλευσής τους, καθώς οι πολλαπλές 
δραστηριότητές τους συχνά ενισχύουν τον 
κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών 
περιοχών.

στήριξη, θα πρέπει να καθοριστεί ένας 
ορισμός πλαισίου για τον «πραγματικό 
γεωργό» με τα ουσιαστικά στοιχεία που 
πρέπει να διαθέτει. Βάσει του πλαισίου 
αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται 
πραγματικοί γεωργοί βάσει προϋποθέσεων 
όπως οι δοκιμές εισοδήματος, η εισροή 
γεωργικής εργασίας, το αντικείμενο της 
επιχείρησης και η εγγραφή στα μητρώα. 
Επίσης, δεν θα πρέπει να αποκλείει τη 
στήριξη πολυπαραγωγών γεωργών που 
δραστηριοποιούνται σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και συμβάλλουν στη 
βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα, αλλά 
ασχολούνται και με μη γεωργικές 
δραστηριότητες εκτός της εκμετάλλευσής 
τους, καθώς οι πολλαπλές δραστηριότητές 
τους συχνά ενισχύουν τον 
κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών 
περιοχών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή μεταξύ των τύπων παρεμβάσεων 
άμεσων ενισχύσεων και των τύπων 
παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης κατά 
την επίτευξη του στόχου της ανανέωσης 
των γενεών, θα πρέπει να καθοριστεί σε 
επίπεδο Ένωσης ένα ορισμός πλαισίου για 
τον «νεαρό αγρότη» με τα ουσιαστικά 
στοιχεία που πρέπει να διαθέτει.

(10) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή μεταξύ των τύπων παρεμβάσεων 
άμεσων ενισχύσεων και των τύπων 
παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης κατά 
την επίτευξη του στόχου της ανανέωσης 
των γενεών ο οποίος είναι καίριας 
σημασίας, θα πρέπει να καθοριστεί σε 
επίπεδο Ένωσης ένα ορισμός πλαισίου για 
τον «νέο γεωργό» με τα ουσιαστικά γενικά 
στοιχεία που πρέπει να διαθέτει, ο οποίος 
δεν πρέπει να είναι περιοριστικός, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος 
νεοεισερχόμενων στον τομέα και να 
αποτυπωθούν οι επιτόπιες 
πραγματικότητες στα κράτη μέλη.
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Αιτιολόγηση

Τα προηγούμενα σχετικά προγράμματα στήριξης ήταν υπερβολικά περιοριστικά και είχαν ως 
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των νέων αγροτών από τη στήριξη.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Είναι απαραίτητο για το μέλλον 
της Ευρώπης και του πλανήτη να 
καταργήσει η Ένωση επειγόντως τη 
στήριξη προς τους γεωργούς που δεν 
ασκούν περιβαλλοντικά και κλιματικά 
βιώσιμες δραστηριότητες.

Αιτιολόγηση

Europas skattebetalare ska inte sponsra verksamhet som bidrar till klimatet och miljöns 
förstörelse. Därför är det viktigt att jordbruksfonden och fonden för landsbygdsutveckling 
belönar de verksamheter som säkrar vår mattillgång på ett ekologiskt hållbart sätt. Planeten 
står inför en klimatkris, där vi på en europeisk nivå har stora möjligheter att göra skillnad. 
Samtidigt finns det många lant- och jordbrukare som tar stort ansvar för miljö och klimat - 
men dom behöver bli fler. Europa ska gå före i både klimat och miljöfrågan och bör därför 
snarast fasa ut jordbruksstöd till verksamheter som inte bidrar till den målsättningen. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör bemöta medborgarnas oro när det gäller hållbar 
jordbruksproduktion, samtidigt som man tar hänsyn till jordbrukarnas svårigheter att 
förutsäga produktion och efterfrågan. Därför bör stödet bibehållas, men gå till hållbar 
produktion.

Τροπολογία 10

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 

(11) Προκειμένου να δοθεί ουσία στους 
στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), με 
παράλληλη προστασία του κοινοτικού 
χαρακτήρα της, καθώς και να 
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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.

διασφαλιστεί ότι η Ένωση αντιμετωπίζει 
επαρκώς τις πλέον πρόσφατες προκλήσεις 
της, και τις διεθνείς δεσμεύσεις 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. Προκειμένου να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ των διαστάσεων της 
βιώσιμης ανάπτυξης, με παράλληλη 
διατήρηση των αρχών της δίκαιης 
αντιμετώπισης και της ισότητας, θα 
πρέπει να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη 
να λάβουν μέτρα για να επιτύχουν όλους 
τους ειδικούς στόχους. Οι ειδικοί 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 καλή μεταχείριση των 
ζώων, και το περιβάλλον.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Μια εξυπνότερη, πιο σύγχρονη και 
βιώσιμη ΚΓΠ πρέπει να ενστερνιστεί την 
έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να 
υπηρετήσει τη πολυ-λειτουργικότητα των 
συστημάτων γεωργίας, δασοκομίας και 
τροφίμων της Ένωσης, να επενδύσει στην 
τεχνολογική ανάπτυξη και την 
ψηφιοποίηση καθώς και να βελτιώσει την 
πρόσβαση σε σωστές, αμερόληπτες, 
συναφείς και νέες γνώσεις.

(12) Μια πιο αγροοικολογική, σύγχρονη 
και βιώσιμη ΚΓΠ πρέπει να ενστερνιστεί 
την έρευνα και την καινοτομία 
προκειμένου να υπηρετήσει την 
πολυλειτουργικότητα των συστημάτων 
γεωργίας, δασοκομίας και τροφίμων της 
Ένωσης, να επενδύσει στην τεχνολογική 
ανάπτυξη και την ανάπτυξη 
αγροοικολογικών πρακτικών, καθώς και 
να βελτιώσει την πρόσβαση σε σωστές, 
αμερόληπτες, συναφείς και νέες γνώσεις 
και τη διάδοσή τους.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Οι οριζόντιες αρχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο 
άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα 
πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να 
στοχεύουν στην εξάλειψη των 
ανισοτήτων, στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
στην ενσωμάτωση της οπτικής του 
φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού. Τα Ταμεία 
δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις 
που συμβάλλουν σε οποιαδήποτε μορφή 
διαχωρισμού, διάκρισης ή αποκλεισμού. 
Οι στόχοι των Ταμείων θα πρέπει να 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της βιώσιμης 
ανάπτυξης και σύμφωνα με τη Σύμβαση 
του Aarhus και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου διατήρησης, 
προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας 
του περιβάλλοντος και καταπολέμησης 
της κλιματικής αλλαγής, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 11 και στο άρθρο 191 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, με παράλληλη 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει».

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Το μοντέλο υλοποίησης δεν θα 
πρέπει να οδηγήσει σε μια κατάσταση 
στην οποία θα έχουμε 27 διαφορετικές 
εθνικές γεωργικές πολιτικές, με 
αποτέλεσμα να απειλείται το κοινό 
πνεύμα της ΚΓΠ και να δημιουργούνται 
στρεβλώσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διαθέτουν έναν ορισμένο βαθμό 
ευελιξίας εντός ενός ισχυρού κοινού 
κανονιστικού πλαισίου.

Τροπολογία 14

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, με 
ισχυρή έμφαση στις στοχευμένες 
ενισχύσεις για το περιβάλλον, το κλίμα 
και την καλή μεταχείριση των ζώων, 
καθώς και στην τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας. 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. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις 
κοινωνικές προκλήσεις και σε θέματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, τόσο ο 
μετριασμός της όσο και η προσαρμογή σε 
αυτήν, κατά τρόπο που να ωφελεί τους 
γεωργούς.
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Τροπολογία 15

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 απουσία ρητρών 
αμοιβαιότητας στις εμπορικές συμφωνίες 
με τρίτες χώρες, 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 τον σχεδιασμό των 
στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα 
αγροκτήματά τους και για τη βελτίωση 
της ανθεκτικότητας των αγροκτημάτων 
τους, πρέπει να δημιουργηθεί ένα ισχυρό 
πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για τον 
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.

Τροπολογία 16

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 

(16) Η στήριξη και η βελτίωση της 
περιβαλλοντικής προστασίας, της 
βιοποικιλότητας και της γενετικής 
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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.

ποικιλότητας στο γεωργικό σύστημα, 
καθώς και της δράσης για το κλίμα και η 
συμβολή στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
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 
υλοποίησης, 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.

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές 
στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά 
προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών 
ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις 
δεξιοτήτων, η έλλειψη επενδύσεων σε 
συνδεσιμότητα, υποδομές και βασικές 
υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων, 
είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση 
του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις 
περιοχές αυτές, σύμφωνα με τη δήλωση 
του Cork 2.0., 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 

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές 
στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά 
προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών 
ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις 
δεξιοτήτων, η έλλειψη επενδύσεων σε 
συνδεσιμότητα, υποδομές και βασικές 
υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων, 
είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση 
του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις 
περιοχές αυτές, σύμφωνα με τη διακήρυξη 
του Cork 2.0., 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, τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγροτική 
οικονομία 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 
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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.

και, παράλληλα, να προστατεύουν τους 
φυσικούς πόρους. 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.

Τροπολογία 17

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, 
υγιεινή 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 
τη βιώσιμη 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.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Σύμφωνα με τη δέσμευση για το 
θεματολόγιο του 2030 και τη συμφωνία 
του Παρισιού και με τα συμπεράσματα 
της Διεθνούς αξιολόγησης της γεωργικής 
γνώσης, επιστήμης και τεχνολογίας για 
την ανάπτυξη, καθώς και με τις 
συστάσεις της ειδικής εισηγήτριας του 
ΟΗΕ για το δικαίωμα στη διατροφή, η 
Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει 
να μεταβούν σε ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό 
σύστημα τροφίμων και γεωργίας. Η 
πορεία προς τη μετάβαση αυτή θα πρέπει 
να εστιάζεται στην προώθηση 
διαφοροποιημένων, βιώσιμων και 
ανθεκτικών γεωργικών πρακτικών, οι 
οποίες συμβάλλουν στην προστασία και 
τη βελτίωση των φυσικών πόρων, στην 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων και της 
ικανότητάς τους να προσαρμόζονται στην 
κλιματική αλλαγή και να τη μετριάζουν, 
ιδιαίτερα μέσω της προσαρμογής της 
ζωικής παραγωγής σε οικολογικές 
φέρουσες ικανότητες, της 
ελαχιστοποίησης της εξάρτησης από μη 
βιώσιμες εισροές, συμπεριλαμβανομένων 
των ορυκτών πηγών ενέργειας, και της 
σταδιακής βελτίωσης της 
βιοποικιλότητας και της ποιότητας του 
εδάφους.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Ενώ το σχέδιο δράσης κατά της 
μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της 
προσέγγισης «Μία υγεία» θεωρεί ότι ο 
εμβολιασμός αποτελεί μια οικονομικά 
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αποδοτική παρέμβαση δημόσιας υγείας 
για την καταπολέμηση της μικροβιακής 
αντοχής, το σχετικά υψηλότερο κόστος 
της διάγνωσης, των αντιμικροβιακών 
εναλλακτικών και του εμβολιασμού σε 
σύγκριση με τα συμβατικά αντιβιοτικά 
αποτελούν εμπόδιο στην αύξηση του 
ποσοστού εμβολιασμού των ζώων.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17γ) Για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων της ΚΓΠ, αλλά 
και των κοινωνικών απαιτήσεων όσον 
αφορά την αυξημένη ασφάλεια των 
τροφίμων, θα πρέπει να προωθηθεί η 
χρήση προϊόντων λίπανσης με πολύ 
χαμηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός της ΕΕ για τα λιπάσματα, ο οποίος εκδόθηκε πρόσφατα και τροποποιεί τους 
κανονισμούς αριθ. 1069/2009 και αριθ. 1107/2009, περιέχει αρκετές διατάξεις για την 
επισήμανση σχετικά με τα βαρέα μέταλλα, όπως το κάδμιο και το αρσενικό, ιδίως σε 
φωσφορικά άλατα. Η επισήμανση θα επιτρέψει στους γεωργούς να γνωρίζουν πλήρως την 
ποσότητα ρύπων που υπάρχουν στα προϊόντα λίπανσης που χρησιμοποιούν. Οι εν λόγω 
διατάξεις σχετικά με την επισήμανση θα πρέπει να προάγουν μια περισσότερο βιώσιμη γεωργία, 
σύμφωνα με τους οικολογικούς στόχους της ΚΓΠ και την προώθηση προτύπων υψηλής 
ποιότητας στην ΕΕ.

Τροπολογία 21

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 

(21) Βασιζόμενο στο προηγούμενο 
σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης που θα 
εφαρμόζεται μέχρι το 2020, το νέο 
σύστημα προϋποθέσεων συνδέει την 
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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 
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].

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 και το 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. Οι δικαιούχοι 
θα πρέπει επίσης να αποζημιώνονται 
δεόντως για την τήρηση αυτών των 
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, τη δημόσια υγεία, την 
υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών και 
την καλή μεταχείριση 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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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

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 συστατικών. 
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 
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 

(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 συστατικών και 
της μείωσης των χημικών εισροών. 
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 
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 
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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.

συστατικών και μείωσης των εισροών με 
τη βοήθεια ειδικού ηλεκτρονικού 
εργαλείου για τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων το οποίο θα 
διαθέτουν τα κράτη μέλη σε μεμονωμένους 
γεωργούς. Η χρήση ενός σχεδίου 
διαχείρισης θρεπτικών ουσιών θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη το μέγεθος και την 
ένταση της γεωργικής εκμετάλλευσης.Το 
εργαλείο πρέπει να στηρίζει τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τη γεωργική 
εκμετάλλευση, αρχής γενομένης από τις 
ελάχιστες λειτουργίες της διαχείρισης 
θρεπτικών ουσιών και της μείωσης 
εισροών και να βελτιώνει την ποιότητα 
του εδάφους. 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 τον σχεδιασμό 
του εργαλείου καθώς και για τις 
απαιτούμενες υπηρεσίες αποθήκευσης και 
επεξεργασίας δεδομένων.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Παρόλο που τα γεωργικά 
πλαστικά προϊόντα αποτελούν χαμηλό 
ποσοστό της συνολικής ποσότητας 
χρησιμοποιούμενων πλαστικών υλών και 
παραγόμενων πλαστικών αποβλήτων, η 
χρήση τους παρουσιάζει γεωγραφική 
συγκέντρωση. Επίσης, οι κατηγορίες των 
γεωργικών πλαστικών προϊόντων έχουν 
πολύ ομοιογενή σύνθεση, γεγονός που 
καθιστά αυτή τη ροή αποβλήτων 
πολύτιμη για τον φορέα ανακύκλωσης. Το 
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πρόβλημα των γεωργικών πλαστικών 
αποβλήτων θα πρέπει να εξεταστεί στην 
πρόταση για τα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
πρέπει, κατά περίπτωση, να θεσπίσει ένα 
νέο πρότυπο ΚΓΠΚ για την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
της γης σε σχέση με τα πλαστικά 
απόβλητα, ως νέο στοιχείο ενισχυμένης 
αιρεσιμότητας μεσοπρόθεσμα, έως το 
2023. Σύμφωνα με τη νέα απαίτηση 
πολλαπλής συμμόρφωσης, οι γεωργοί θα 
υποχρεούνται να συνεργάζονται με 
εγκεκριμένη επιχείρηση διαχείρισης 
αποβλήτων για τη συλλογή και την 
ανακύκλωση των πλαστικών και να 
τηρούν αποδεικτικά στοιχεία της ορθής 
διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης (ΚΑΔ) θα πρέπει να 
εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη, 
ώστε να καταστούν λειτουργικές σε 
επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και να 
διασφαλιστεί η αναγκαία ίση μεταχείριση 
μεταξύ των γεωργών. Για τη διασφάλιση 
της συνοχής των κανόνων όσον αφορά την 
επιβολή όρων για την ενίσχυση της 
βιωσιμότητας της πολιτικής, οι ΑΣΕ θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τη βασική 
νομοθεσία της Ένωσης για το περιβάλλον, 
τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση 
των ζώων, η εφαρμογή των οποίων σε 
εθνικό επίπεδο συνεπάγεται σαφείς 
υποχρεώσεις για τους μεμονωμένους 
γεωργούς, συμπεριλαμβανομένων και των 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου11 και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 ή της 

(23) Οι κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης (ΚΑΔ) θα πρέπει να 
εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη, 
ώστε να καταστούν λειτουργικές σε 
επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και να 
διασφαλιστεί η αναγκαία ίση μεταχείριση 
μεταξύ των γεωργών. Για τη διασφάλιση 
της συνοχής των κανόνων όσον αφορά την 
επιβολή όρων για την ενίσχυση της 
βιωσιμότητας της πολιτικής, οι ΚΑΔ θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τη βασική 
νομοθεσία της Ένωσης για το περιβάλλον, 
τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή μεταχείριση 
των ζώων, η εφαρμογή των οποίων σε 
εθνικό επίπεδο συνεπάγεται σαφείς 
υποχρεώσεις για τους μεμονωμένους 
γεωργούς, συμπεριλαμβανομένων και των 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου11 και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 ή της 
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οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου13. 
Για να δοθεί συνέχεια στην κοινή δήλωση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, που προσαρτάται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14, οι σχετικές διατάξεις της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, 
περιλαμβάνονται ως ΚΑΔ στο πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης, 
και ο κατάλογος των προτύπων ΚΓΠΚ 
προσαρμόζεται αναλόγως.

οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου13. 
Για να δοθεί συνέχεια στην κοινή δήλωση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, που προσαρτάται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14, οι σχετικές διατάξεις της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, 
περιλαμβάνονται ως ΚΑΔ στο πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης, 
καθώς και στο πλαίσιο της οδηγίας 
[οδηγία ΧΧΧ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη μείωση του αντικτύπου 
ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 
περιβάλλον] και του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου16α, και ο κατάλογος των 
προτύπων ΚΓΠΚ προσαρμόζεται 
αναλόγως.

__________________ __________________
11 Οδηγία 92/43/EOK του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7).

11 Οδηγία 92/43/EOK του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7).

12 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 
της 26.1.2010, σ. 7).

12 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 
της 26.1.2010, σ. 7).

13 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την 
προστασία των υδάτων από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ 
L 375 της 31.12.1991, σ. 1).

13 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την 
προστασία των υδάτων από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ 
L 375 της 31.12.1991, σ. 1).

14 Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 

14 Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 
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2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 
549).

2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 
549).

15 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 
22.12.2000, σ. 1).

15 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 
22.12.2000, σ. 1).

16 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 
των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 71).

16 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 
των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 71).
16α Κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ (ΕΕ 
L 4 της 7.1.2019, σ. 43).

Αιτιολόγηση

Οι ιδιοκτήτες ή οι εκτροφείς ζώων υποχρεούνται να τηρούν αρχεία των κτηνιατρικών 
προϊόντων που χρησιμοποιούν σε αυτά. Στον κανονισμό επισημαίνεται επίσης ότι «δεν 
χρησιμοποιούνται συστηματικά αντιμικροβιακά φαρμακευτικά προϊόντα...». Η εντολή του ΕΚ 
για την οδηγία ΣΠΕ στο στάδιο αυτό (τριμερής διάλογος) προτείνει την απαγόρευση των οξο-
διασπώμενων προϊόντων, όπως αυτά που συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται και σήμερα στη 
γεωργία (λ.χ. μεμβράνες εδαφοκάλυψης). Για την υγεία των εδαφών μας, έχουν καθοριστική 
σημασία η εφαρμογή και ο έλεγχος (εάν χρειαστεί μέσω των προτύπων ΚΓΠΚ και όχι ως ΚΑΔ).

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν τέτοια συστήματα παροχής 
γεωργικών συμβουλών ώστε να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση των γεωργικών 

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν και να εξασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε τέτοια συστήματα παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις ώστε να 
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εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών 
επιχειρήσεων, καλύπτοντας την 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
διάσταση και να εντοπίσουν τις αναγκαίες 
βελτιώσεις όλων των μέτρων για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
προβλέπονται στα στρατηγικά σχέδια για 
την ΚΓΠ. Τα εν λόγω συστήματα παροχής 
συμβουλών θα βοηθήσουν τους αγρότες 
και άλλους δικαιούχους της στήριξης της 
ΚΓΠ να συνειδητοποιήσουν της σχέσης 
μεταξύ διαχείρισης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης της γης, 
αφενός, και ορισμένων προδιαγραφών, 
απαιτήσεων και πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών, αφετέρου. Ο κατάλογος αυτός 
περιλαμβάνει πρότυπα που ισχύουν ή είναι 
απαραίτητα για τους γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους της ΚΓΠ και περιλαμβάνονται 
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ καθώς 
και εκείνα που απορρέουν από τη 
νομοθεσία για τα ύδατα, τη βιώσιμη χρήση 
φυτοφαρμάκων, καθώς και τις 
πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση 
αντοχής στα αντιμικροβιακά και τη 
διαχείριση κινδύνων. Προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα των συμβουλών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν 
συμβούλους στα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS), 
προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν 
σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία.

βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών 
επιχειρήσεων, καλύπτοντας την 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
διάσταση και να εντοπίσουν τις αναγκαίες 
βελτιώσεις όλων των μέτρων για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
προβλέπονται στα στρατηγικά σχέδια για 
την ΚΓΠ. Τα εν λόγω συστήματα παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών θα βοηθήσουν 
τους αγρότες και άλλους δικαιούχους της 
στήριξης της ΚΓΠ να συνειδητοποιήσουν 
τη σχέση μεταξύ διαχείρισης της 
γεωργικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης 
της γης, αφενός, και ορισμένων 
προδιαγραφών, απαιτήσεων και 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 
όσων αφορούν το περιβάλλον, το κλίμα 
και την καλή μεταχείριση των ζώων, 
αφετέρου. Ο κατάλογος αυτός 
περιλαμβάνει πρότυπα που ισχύουν ή είναι 
απαραίτητα για τους γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους της ΚΓΠ και περιλαμβάνονται 
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ καθώς 
και εκείνα που απορρέουν από τη 
νομοθεσία για τα ύδατα, τη βιώσιμη χρήση 
φυτοφαρμάκων, καθώς και τις 
πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της 
μικροβιακής αντοχής και τη διαχείριση 
κινδύνων και για την προώθηση της 
βιώσιμης διαχείρισης των θρεπτικών 
συστατικών, και τη μείωση των εισροών. 
Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και 
η αποτελεσματικότητα των συμβουλών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν 
συμβούλους στα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS), 
προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν 
σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλών σε 
όλους τους γεωργούς στην Ένωση, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει 
ελάχιστα πρότυπα για τα συστήματα 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσον αφορά 
την ποιότητα και την εδαφική κάλυψη 
των παρεχόμενων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Πριν από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού και για τους 
σκοπούς του ελέγχου ποιότητας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβεί στη 
διαπίστευση όλων των συστημάτων 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στις 
περιπτώσεις που καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ένα σύστημα παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν πληροί τα 
ελάχιστα πρότυπα, η Επιτροπή θα πρέπει 
να το γνωστοποιεί γραπτώς στο οικείο 
κράτος μέλος και να του ζητεί να λάβει 
διορθωτικά μέτρα.

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί πρέπει να αποκτήσουν νέα είδη δεξιοτήτων και γνώσεων προκειμένου να 
υιοθετήσουν νέες και πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, οι οποίες είναι συχνά πιο περίπλοκες 
από τις υφιστάμενες. Ως εκ τούτου, η παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι ολοένα και πιο σημαντική. Ωστόσο, επί του παρόντος, φαίνεται 
ότι η ΚΓΠ δεν διαθέτει πραγματικό σύστημα ελέγχου ποιότητας για τις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για γεωργικές εκμεταλλεύσεις, των οποίων η ικανότητα να βοηθούν τους γεωργούς 
διαφέρει σε τεράστιο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
δικαιότερη κατανομή της στήριξης του 

(25) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
δικαιότερη κατανομή της στήριξης του 



PE630.523v04-00 28/221 AD\1181813EL.docx

EL

εισοδήματος, τα ποσά των άμεσων 
ενισχύσεων που υπερβαίνουν ένα ορισμένο 
ανώτατο όριο θα πρέπει να μειωθούν και 
το προϊόν θα πρέπει είτε να 
χρησιμοποιείται για τις αποσυνδεδεμένες 
άμεσες ενισχύσεις και κατά 
προτεραιότητα για τη συμπληρωματική 
αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη 
για τη βιωσιμότητα είτε να μεταφέρεται 
στο ΕΓΤΑΑ. Προκειμένου να 
αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
στην απασχόληση, πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η εργασία κατά την εφαρμογή του 
μηχανισμού.

εισοδήματος, τα ποσά των άμεσων 
ενισχύσεων που υπερβαίνουν ένα ορισμένο 
ανώτατο όριο θα πρέπει να περιοριστούν 
και το προϊόν θα πρέπει είτε να 
χρησιμοποιείται, κατά προτεραιότητα, για 
προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον, είτε να μεταφέρεται στο 
ΕΓΤΑΑ, για να χρησιμοποιείται για 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις και 
τη συμπληρωματική αναδιανεμητική 
εισοδηματική στήριξη για τη 
βιωσιμότητα.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις παραμένουν ο 
ακρογωνιαίος λίθος της γεωργίας της 
Ένωσης, καθώς διαδραματίζουν ζωτικό 
ρόλο στη στήριξη της απασχόλησης στην 
ύπαιθρο και συμβάλλουν στην εδαφική 
ανάπτυξη. Προκειμένου να προωθηθεί μια 
πιο ισορροπημένη κατανομή της στήριξης 
και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για 
τους δικαιούχους μικρών ποσών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
προσφέρουν στους μικροκαλλιεργητές τη 
δυνατότητα αντικατάστασης των άλλων 
άμεσων ενισχύσεων με την καταβολή ενός 
κατ’ αποκοπήν ποσού.

(28) Οι μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις παραμένουν ο 
ακρογωνιαίος λίθος της γεωργίας της 
Ένωσης, καθώς διαδραματίζουν ζωτικό 
ρόλο στη στήριξη της απασχόλησης στην 
ύπαιθρο, ιδίως σε μειονεκτούσες και 
περιφερειακές περιοχές, και συμβάλλουν 
στην ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη. 
Προκειμένου να προωθηθεί μια πιο 
ισορροπημένη κατανομή της στήριξης και 
να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους 
δικαιούχους μικρών ποσών, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
προσφέρουν στους μικροκαλλιεργητές τη 
δυνατότητα αντικατάστασης των άλλων 
άμεσων ενισχύσεων με την καταβολή ενός 
κατ’ αποκοπήν ποσού.

Αιτιολόγηση

Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε περιφερειακές και μειονεκτούσες περιοχές 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες απειλές.
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Οι βιολογικές καλλιέργειες 
αναπτύσσονται σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες και διαθέτουν αποδεδειγμένο 
ιστορικό παροχής δημόσιων αγαθών, 
διατήρησης των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος και των φυσικών πόρων, 
μείωσης των εισροών, προσέλκυσης νέων 
γεωργών και ιδίως γυναικών, δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, πειραματισμού με νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα, ικανοποίησης 
των κοινωνικών απαιτήσεων και 
αναζωογόνησης των αγροτικών 
περιοχών. Ωστόσο, η αύξηση της 
ζήτησης για βιολογικά προϊόντα 
εξακολουθεί να υπερβαίνει την αύξηση 
της παραγωγής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίσουν ότι τα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ περιλαμβάνουν 
στόχους για την αύξηση του ποσοστού 
γεωργικών εκτάσεων υπό βιολογική 
διαχείριση προκειμένου να ικανοποιηθεί 
η αυξανόμενη ζήτηση για βιολογικά 
προϊόντα και να αναπτυχθεί ολόκληρη η 
αλυσίδα εφοδιασμού βιολογικών 
προϊόντων. Τα κράτη μέλη μπορεί να 
χρηματοδοτήσουν τη μετατροπή σε 
βιολογικές καλλιέργειες και τη διατήρησή 
τους μέσω μέτρων αγροτικής ανάπτυξης 
ή οικολογικών προγραμμάτων, είτε μέσω 
συνδυασμού των δύο, και θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι ο διαθέσιμος 
προϋπολογισμός αντιστοιχεί στην 
αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής 
βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, 
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών 
αναγκών και της πραγματικής κατάστασης 
των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
βάσει των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, να καταρτίσουν οικολογικά 
προγράμματα προαιρετικά για τους 
γεωργούς, τα οποία θα πρέπει να 
συντονίζονται πλήρως με τις άλλες 
σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα πρέπει να 
οριστούν από τα κράτη μέλη ως ενισχύσεις 
που χορηγείται είτε για κίνητρα είτε ως 
αμοιβή για την παροχή δημόσιων αγαθών 
με γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το 
περιβάλλον και το κλίμα είτε ως 
αποζημίωση για την εισαγωγή αυτών των 
πρακτικών. Και στις δύο περιπτώσεις 
στόχος είναι η ενίσχυση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια 
πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις που ήδη προβλέπονται από 
το σύστημα προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν τη θέσπιση 
οικολογικών συστημάτων για γεωργικές 
πρακτικές, όπως η ενισχυμένη διαχείριση 
των μόνιμων βοσκοτόπων και των 
χαρακτηριστικών τοπίου και η βιολογική 
γεωργία. Τα καθεστώτα αυτά μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν και «καθεστώτα 
εισόδου», τα οποία ενδεχομένως να 
αποτελέσουν προϋπόθεση για την ανάληψη 
πιο φιλόδοξων δεσμεύσεων για την 
αγροτική ανάπτυξη.

(31) Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, 
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών 
αναγκών και της πραγματικής κατάστασης 
των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
βάσει των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, να καταρτίσουν, βάσει καταλόγου 
γεωργικών πρακτικών που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, τον οποίο θα καταρτίσει η 
Επιτροπή, οικολογικά προγράμματα 
προαιρετικά για τους γεωργούς, τα οποία 
θα πρέπει να συντονίζονται πλήρως με τις 
άλλες σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα 
πρέπει να οριστούν από τα κράτη μέλη ως 
ενισχύσεις που χορηγούνται είτε ως 
κίνητρα είτε ως αμοιβή για την παροχή 
δημόσιων αγαθών με γεωργικές πρακτικές 
ευεργετικές για το περιβάλλον και το 
κλίμα είτε ως αποζημίωση για την 
εισαγωγή αυτών των πρακτικών. Και στις 
δύο περιπτώσεις, στόχος είναι η ενίσχυση 
των περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια θα 
πρέπει να υπερβαίνουν τις υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που ήδη προβλέπονται από το 
σύστημα προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διαθέτουν ένα ορισμένο 
ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων που 
λαμβάνουν σε οικολογικά προγράμματα. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
τη θέσπιση οικολογικών προγραμμάτων 
για γεωργικές πρακτικές, όπως η 
ενισχυμένη διαχείριση των μόνιμων 
βοσκοτόπων και των μόνιμων 
χαρακτηριστικών τοπίου, συστήματα 
περιβαλλοντικής πιστοποίησης και η 
βιολογική γεωργία. Τα καθεστώτα αυτά 
μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και 
«καθεστώτα εισόδου», τα οποία 
ενδεχομένως να αποτελέσουν προϋπόθεση 
για την ανάληψη πιο φιλόδοξων 
δεσμεύσεων για την αγροτική ανάπτυξη.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος 
του οικονομικού τους ανώτατου ορίου που 
διατίθεται για τις άμεσες ενισχύσεις για τη 
στήριξη συνδεδεμένων εισοδημάτων 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα ή / και 
η ποιότητα σε ορισμένους τομείς και 
παραγωγές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
κοινωνικούς, οικονομικούς ή 
περιβαλλοντικούς λόγους και βιώνουν 
ορισμένες δυσκολίες. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα 
πρόσθετο μέρος του χρηματοδοτικού 
ανώτατου ορίου τους που είναι διαθέσιμο 
για άμεσες πληρωμές, προκειμένου να 
χορηγήσουν στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος ειδικά για τη στήριξη της 
παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών, 
προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της 
Ένωσης από την άποψη αυτή.

(32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος 
του οικονομικού τους ανώτατου ορίου που 
διατίθεται για τις άμεσες ενισχύσεις για τη 
συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα ή/και η 
ποιότητα σε ορισμένους τομείς και 
παραγωγές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
για κοινωνικούς, οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς λόγους ή λόγους που 
επηρεάζουν την καλή μεταχείριση των 
ζώων και βιώνουν ορισμένες δυσκολίες. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ένα πρόσθετο μέρος του 
χρηματοδοτικού ανώτατου ορίου τους που 
είναι διαθέσιμο για άμεσες πληρωμές, 
προκειμένου να χορηγήσουν στήριξη 
συνδεδεμένου εισοδήματος ειδικά για τη 
στήριξη της παραγωγής πρωτεϊνούχων 
φυτών, προκειμένου να μειωθεί το 
έλλειμμα της Ένωσης από την άποψη 
αυτή.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για 
την αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές 
καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά τις βασικές προϋποθέσεις για 
τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κριτήρια 
επιλογής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή διακριτική 
ευχέρεια για να καθορίσουν 
συγκεκριμένους όρους ανάλογα με τις 

(37) Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για 
την αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές 
καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά τις βασικές προϋποθέσεις για 
τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κριτήρια 
επιλογής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή διακριτική 
ευχέρεια για να καθορίσουν 
συγκεκριμένους όρους ανάλογα με τις 



PE630.523v04-00 32/221 AD\1181813EL.docx

EL

ανάγκες τους. Τα είδη παρεμβάσεων για 
την αγροτική ανάπτυξη περιλαμβάνουν 
ενισχύσεις για περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και άλλες διαχειριστικές δεσμεύσεις τις 
οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές τους ανάγκες. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν 
πληρωμές σε γεωργούς και άλλους 
διαχειριστές της γης, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση 
δεσμεύσεις διαχείρισης που συμβάλλουν 
στην άμβλυνση και προσαρμογή της 
κλιματικής αλλαγής και στην προστασία 
και βελτίωση του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και 
της ποσότητας των υδάτων, της ποιότητας 
του αέρα, του εδάφους, και 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
δεσμεύσεων στο Natura 2000 και της 
στήριξης της γενετικής ποικιλότητας. Η 
στήριξη μέσω και βάσει πληρωμών για 
δεσμεύσεις διαχείρισης μπορεί επίσης να 
χορηγηθεί με τη μορφή τοπικών, 
ολοκληρωμένων ή συνεργατικών 
προσεγγίσεων και παρεμβάσεων βάσει 
αποτελεσμάτων.

ανάγκες τους. Τα είδη παρεμβάσεων για 
την αγροτική ανάπτυξη περιλαμβάνουν 
ενισχύσεις για περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και άλλες διαχειριστικές δεσμεύσεις τις 
οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές τους ανάγκες. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν 
πληρωμές σε γεωργούς και άλλους 
διαχειριστές της γης, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση 
δεσμεύσεις διαχείρισης που συμβάλλουν 
στην άμβλυνση και προσαρμογή της 
κλιματικής αλλαγής και στην προστασία 
και βελτίωση του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και 
της ποσότητας των υδάτων, της ποιότητας 
του αέρα, του εδάφους, και 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
δεσμεύσεων στο Natura 2000, των 
περιοχών υψηλής φυσικής αξίας, και της 
στήριξης της γενετικής ποικιλότητας. Η 
στήριξη μέσω και βάσει πληρωμών για 
δεσμεύσεις διαχείρισης μπορεί επίσης να 
χορηγηθεί με τη μορφή τοπικών, 
ολοκληρωμένων ή συνεργατικών 
προσεγγίσεων και παρεμβάσεων βάσει 
αποτελεσμάτων. 

Τροπολογία 33

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· 

(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 
φιλικά προς το περιβάλλον, όπως η 
γεωργία υψηλής φυσικής αξίας, η 
αγροοικολογία, η ολοκληρωμένη 
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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 
και ενδέχεται να υπερβούν τα επτά έτη, 
όταν είναι δεόντως αιτιολογημένα.

παραγωγή και η ψηφιακή γεωργία και η 
γεωργία ακριβείας που είναι επωφελείς 
για το περιβάλλον· δασοπεριβαλλοντικές 
και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση 
των δασών· πριμοδότηση για τα δάση και 
τη θέσπιση γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων· καλή μεταχείριση και υγεία 
των ζώων· διατήρηση, βιώσιμη χρήση και 
ανάπτυξη των γενετικών πόρων και της 
βιοποικιλότητας. 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 
και ενδέχεται να υπερβούν τα επτά έτη, 
όταν είναι δεόντως αιτιολογημένα.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα μέτρα για τη δασοκομία πρέπει 
να συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
Δασικής Στρατηγικής της Ένωσης και να 
βασίζονται σε εθνικά ή υποεθνικά δασικά 
προγράμματα ή ισοδύναμα μέσα των 
κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να 
βασίζονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν 
από τον κανονισμό για την συμπερίληψη 
των εκπομπών και των απορροφήσεων 
αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση γης, τη 
χρήση της γης και τη δασοκομία 
[Κανονισμός LULUCF] και εκείνων που 
ελήφθησαν στις υπουργικές διασκέψεις για 

(39) Τα μέτρα για τη δασοκομία πρέπει 
να συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
Δασικής Στρατηγικής της Ένωσης και να 
βασίζονται σε εθνικά ή υποεθνικά δασικά 
προγράμματα ή ισοδύναμα μέσα των 
κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να 
βασίζονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν 
από τον κανονισμό για την συμπερίληψη 
των εκπομπών και των απορροφήσεων 
αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση γης, τη 
χρήση της γης και τη δασοκομία 
[Κανονισμός LULUCF] και εκείνων που 
ελήφθησαν στις υπουργικές διασκέψεις για 
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την προστασία των δασών στην Ευρώπη. 
Οι παρεμβάσεις πρέπει να βασίζονται σε 
σχέδια διαχείρισης δασών ή σε ισοδύναμα 
μέσα και μπορεί να περιλαμβάνουν την 
ανάπτυξη δασικών περιοχών και την 
αειφόρο διαχείριση των δασών, 
συμπεριλαμβανομένης της δάσωσης της 
γης και της δημιουργίας και αναγέννησης 
των γεωργοδασοκομικών συστημάτων· την 
προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση 
των δασικών πόρων, λαμβανομένων 
υπόψη των αναγκών προσαρμογής· 
επενδύσεις για τη διασφάλιση και 
ενίσχυση της διατήρησης και 
ανθεκτικότητας των δασών και την παροχή 
δασικών οικοσυστημάτων και υπηρεσιών 
για το κλίμα· και μέτρα και επενδύσεις για 
την υποστήριξη της ανανεώσιμης 
ενέργειας και της βιο-οικονομίας.

την προστασία των δασών στην Ευρώπη. 
Οι παρεμβάσεις πρέπει να βασίζονται σε 
σχέδια βιώσιμης διαχείρισης δασών ή σε 
ισοδύναμα μέσα τα οποία επιτυγχάνουν 
αποτελεσματική παγίδευση του άνθρακα 
από την ατμόσφαιρα ενώ ενισχύουν την 
βιοποικιλότητα και μπορεί να 
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και την βιώσιμη διαχείριση των 
δασών, συμπεριλαμβανομένης της 
δάσωσης της γης, της πρόληψης 
πυρκαγιών και της δημιουργίας και 
αναγέννησης των γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων· την προστασία, 
αποκατάσταση και βελτίωση των δασικών 
πόρων, λαμβανομένων υπόψη των 
αναγκών προσαρμογής· επενδύσεις για τη 
διασφάλιση και ενίσχυση της διατήρησης 
και ανθεκτικότητας των δασών και την 
παροχή δασικών οικοσυστημάτων και 
υπηρεσιών για το κλίμα· και μέτρα και 
επενδύσεις για την υποστήριξη της 
ανανεώσιμης ενέργειας και της 
βιοοικονομίας.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 
δίκαιο εισόδημα και ένας ανθεκτικός 
γεωργικός τομέας σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν στήριξη σε 
γεωργούς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
φυσικούς και άλλους ειδικούς για την 
εκάστοτε περιοχή περιορισμούς. Όσον 
αφορά τις ενισχύσεις για περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς, θα συνεχίσει να 
ισχύει η πολιτική για την αγροτική 
ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. Η 
ΚΓΠ, προκειμένου να προσδώσει 
βελτιωμένη προστιθέμενη αξία στο 
περιβάλλον και να ενισχύσει τις συνέργειές 

(40) Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 
δίκαιο εισόδημα και ένας ανθεκτικός 
γεωργικός τομέας σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν στήριξη σε 
γεωργούς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
φυσικούς και άλλους ειδικούς για την 
εκάστοτε περιοχή περιορισμούς. Όσον 
αφορά τις ενισχύσεις για περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς, θα συνεχίσει να 
ισχύει η πολιτική για την αγροτική 
ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. Η 
ΚΓΠ, προκειμένου να προσδώσει 
βελτιωμένη προστιθέμενη αξία στο 
περιβάλλον και να ενισχύσει τις συνέργειές 
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της με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη 
φύση και τη βιοποικιλότητα, είναι 
απαραίτητο να διατηρηθεί χωριστό μέτρο 
με στόχο την αποζημίωση των δικαιούχων 
για τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με 
την εφαρμογή των οδηγιών πλαισίου 
Natura 2000. Θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξακολουθήσει να παρέχεται στήριξη 
στους γεωργούς και τους 
δασοκαλλιεργητές για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων μειονεκτημάτων που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
και τη συμβολή στην αποτελεσματική 
διαχείριση των περιοχών Natura 2000. Θα 
πρέπει επίσης να διατεθεί στήριξη στους 
γεωργούς ώστε να βοηθηθούν αυτοί για 
την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων 
στις λεκάνες απορροής ποταμών που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα. Η στήριξη πρέπει 
να συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις 
που περιγράφονται στα Στρατηγικά Σχέδια 
της ΚΓΠ που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
διασφαλίσουν ότι οι πληρωμές προς τους 
γεωργούς δεν θα οδηγήσουν σε διπλή 
χρηματοδότηση με τα οικολογικά 
συστήματα. Επιπλέον, οι ειδικές ανάγκες 
των περιοχών Natura 2000 θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη από τα κράτη μέλη στον 
συνολικό σχεδιασμό των στρατηγικών 
τους σχεδίων για την ΚΓΠ.

της με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη 
φύση και τη βιοποικιλότητα, είναι 
απαραίτητο να διατηρηθεί χωριστό μέτρο 
με στόχο την αποζημίωση των δικαιούχων 
για τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με 
την εφαρμογή των οδηγιών πλαισίου 
Natura 2000. Θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξακολουθήσει να παρέχεται στήριξη 
στους γεωργούς και τους 
δασοκαλλιεργητές για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων μειονεκτημάτων που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
και τη συμβολή στην αποτελεσματική 
διαχείριση των περιοχών Natura 2000. Θα 
πρέπει επίσης να διατεθεί στήριξη στους 
γεωργούς ώστε να βοηθηθούν για την 
αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων στις 
λεκάνες απορροής ποταμών που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα. Η στήριξη πρέπει 
να συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις 
που περιγράφονται στα στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
διασφαλίσουν ότι οι πληρωμές προς τους 
γεωργούς δεν θα οδηγήσουν, σε 
συνδυασμό με τα οικολογικά 
προγράμματα, σε διπλή χρηματοδότηση, 
ενώ παράλληλα προβλέπουν επαρκή 
ευελιξία στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
ώστε να διευκολύνεται η 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
διαφόρων παρεμβάσεων. Επιπλέον, οι 
ειδικές ανάγκες των περιοχών Natura 2000 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα κράτη 
μέλη στον συνολικό σχεδιασμό των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Οι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει (41) Οι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει 
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επίσης να επιδιωχθούν με την υποστήριξη 
επενδύσεων τόσο παραγωγικών όσο και μη 
παραγωγικών, τόσο σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις όσο και εκτός αυτών. 
Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να αφορούν 
μεταξύ άλλων υποδομές που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της 
γεωργίας και της δασοκομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
γεωργικές και δασικές εκτάσεις, του 
αναδασμού και βελτίωσης της γης, των 
γεωργοδασικών πρακτικών και της 
παροχής και εξοικονόμησης ενέργειας και 
νερού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή των στρατηγικών σχεδίων για την 
ΚΓΠ με τους στόχους της Ένωσης, καθώς 
και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών, στον εν λόγω κανονισμό 
περιλαμβάνεται ένας αρνητικός κατάλογος 
επενδυτικών θεμάτων. 

επίσης να επιδιωχθούν με την υποστήριξη 
επενδύσεων τόσο παραγωγικών όσο και μη 
παραγωγικών, τόσο σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις όσο και εκτός αυτών. 
Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να αφορούν 
μεταξύ άλλων υποδομές που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της 
γεωργίας και της δασοκομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
γεωργικές και δασικές εκτάσεις, του 
αναδασμού και βελτίωσης της γης, των 
γεωργοδασικών πρακτικών και της 
παροχής και εξοικονόμησης ενέργειας και 
νερού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή των στρατηγικών σχεδίων για την 
ΚΓΠ με τους στόχους της Ένωσης, καθώς 
και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών, στον εν λόγω κανονισμό 
περιλαμβάνεται ένας αρνητικός κατάλογος 
επενδυτικών θεμάτων.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα 
κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, 
θα πρέπει να διατηρηθούν τα ασφάλιστρα 
και τα ταμεία αμοιβαίας αλληλοβοήθειας, 
τα οποία θα χρηματοδοτούνται από το 
ΕΓΤΑΑ. Η κατηγορία των ταμείων 
αλληλοβοήθειας περιλαμβάνει τόσο αυτά 
που συνδέονται με απώλειες παραγωγής 
όσο και τα γενικά και τομεακά ειδικά 
εργαλεία σταθεροποίησης του εισοδήματος 
που συνδέονται με τις απώλειες 
εισοδήματος.

(44) Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα 
κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου 
σε συγκεκριμένους τομείς, θα πρέπει να 
διατηρηθούν τα ταμεία αλληλοβοήθειας, 
τα οποία θα χρηματοδοτούνται από το 
ΕΓΤΕ. Η κατηγορία των ταμείων 
αλληλοβοήθειας περιλαμβάνει τόσο αυτά 
που συνδέονται με απώλειες παραγωγής 
όσο και τα γενικά και τομεακά ειδικά 
εργαλεία σταθεροποίησης του εισοδήματος 
που συνδέονται με τις απώλειες 
εισοδήματος.

Αιτιολόγηση

Οι επικίνδυνες συμπεριφορές δεν πρέπει να ανταμείβονται.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Η στήριξη θα πρέπει να επιτρέπει 
την καθιέρωση και την εφαρμογή της 
συνεργασίας μεταξύ δύο τουλάχιστον 
οντοτήτων με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων της ΚΓΠ. Μπορεί να περιλαμβάνει 
όλες τις πτυχές αυτής της συνεργασίας, 
όπως θέσπιση συστημάτων ποιότητας· 
συλλογική δράση στον τομέα του 
περιβάλλοντος και του κλίματος· 
προώθηση βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού 
και τοπικών αγορών· πιλοτικά σχέδια· έργα 
επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο της 
ΕΣΚ για τοπικά αναπτυξιακά 
προγράμματα για την παραγωγικότητα και 
τη βιωσιμότητα της γεωργίας, έξυπνα 
χωριά, ενώσεις αγοραστών και δίκτυα 
ανταλλαγής μηχανών· γεωργικές 
συνεργασίες· σχέδια διαχείρισης δασών· 
δίκτυα και συμπράξεις· κοινωνική 
γεωργία· κοινοτικά στηριζόμενη γεωργία· 
δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος 
LEADER· και σύσταση ομάδων και 
οργανώσεων παραγωγών, καθώς και άλλες 
μορφές συνεργασίας οι οποίες κρίνονται 
απαραίτητες για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων της ΚΓΠ.

(45) Η στήριξη θα πρέπει να επιτρέπει 
την καθιέρωση και την εφαρμογή της 
συνεργασίας μεταξύ δύο τουλάχιστον 
οντοτήτων με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων της ΚΓΠ. Μπορεί να περιλαμβάνει 
όλες τις πτυχές αυτής της συνεργασίας, 
όπως θέσπιση και διατήρηση συστημάτων 
ποιότητας· συλλογική δράση στον τομέα 
του περιβάλλοντος και του κλίματος· 
προώθηση βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού 
και τοπικών αγορών· δοκιμαστικά σχέδια· 
έργα επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο 
της ΕΣΚ για τοπικά αναπτυξιακά 
προγράμματα για την παραγωγικότητα και 
τη βιωσιμότητα της γεωργίας, έξυπνα 
χωριά, ενώσεις αγοραστών και δίκτυα 
ανταλλαγής μηχανών· γεωργικές 
συνεργασίες· σχέδια διαχείρισης δασών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργοδασοκομίας· δίκτυα και 
συμπράξεις· κοινωνική γεωργία· κοινοτικά 
στηριζόμενη γεωργία· δράσεις στο πλαίσιο 
του προγράμματος LEADER· και σύσταση 
ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, 
καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας οι 
οποίες κρίνονται απαραίτητες για την 
επίτευξη των ειδικών στόχων της ΚΓΠ.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Η στήριξη των άμεσων ενισχύσεων 
στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για 
την ΚΓΠ θα πρέπει να χορηγείται υπό 
μορφή εθνικών πιστώσεων που θα 
καθοριστούν από τον παρόντα κανονισμό. 
Αυτές οι εθνικές πιστώσεις θα πρέπει να 

(48) Το ΕΓΤΕ δεν θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη σε δραστηριότητες που θα 
μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον ή 
οι οποίες δεν συνάδουν με τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους. Η στήριξη των άμεσων 
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αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των 
αλλαγών με τις οποίες οι χορηγήσεις στα 
κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο 
στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται 
σταδιακά για να κλείσουν το 50% του 
χάσματος προς το 90% του μέσου όρου της 
Ένωσης. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο 
μηχανισμός μείωσης των πληρωμών και η 
χρήση του προϊόντος στο κράτος μέλος, 
πρέπει να επιτρέπεται η υπέρβαση της 
εθνικής χορήγησης των συνολικών 
ενδεικτικών χρηματοδοτικών πόρων κάθε 
χρόνο στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
κράτους μέλους.

ενισχύσεων στο πλαίσιο των στρατηγικών 
σχεδίων για την ΚΓΠ θα πρέπει να 
χορηγείται υπό μορφή εθνικών πιστώσεων 
που θα καθοριστούν από τον παρόντα 
κανονισμό. Αυτές οι εθνικές πιστώσεις θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση 
των αλλαγών με τις οποίες οι χορηγήσεις 
στα κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο 
στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται 
σταδιακά για να κλείσουν το 50% του 
χάσματος προς το 90% του μέσου όρου της 
Ένωσης. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο 
μηχανισμός μείωσης των πληρωμών και η 
χρήση του προϊόντος στο κράτος μέλος, 
πρέπει να επιτρέπεται η υπέρβαση της 
εθνικής χορήγησης των συνολικών 
ενδεικτικών χρηματοδοτικών πόρων κάθε 
χρόνο στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
ενός κράτους μέλους.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Το ΕΓΤΑΑ δεν πρέπει να παρέχει 
στήριξη σε επενδύσεις που θα μπορούσαν 
να βλάψουν το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, 
είναι αναγκαίο να προβλεφθούν στον 
παρόντα κανονισμό ορισμένοι κανόνες 
αποκλεισμού, καθώς και η δυνατότητα 
περαιτέρω ανάπτυξης αυτών των 
εγγυήσεων σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις. Ειδικότερα, το ΕΓΤΑΑ δεν πρέπει 
να χρηματοδοτεί επενδύσεις για άρδευση 
που δεν συμβάλλουν στην επίτευξη ή τη 
διατήρηση της καλής κατάστασης του 
συνδεδεμένου υδάτινου φορέα ή 
οργανισμών και των επενδύσεων στη 
δάσωση που δεν συνάδουν με τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους 
σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου 
δασικής διαχείρισης.

(50) Το ΕΓΤΑΑ δεν θα πρέπει να 
παρέχει στήριξη σε επενδύσεις που θα 
μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον ή 
οι οποίες δεν συνάδουν με τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους και με τους στόχους που 
αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων 
και τη βιοποικιλότητα. Θα πρέπει να 
δοθεί έμφαση σε επενδύσεις που 
παράγουν τόσο οικονομικά όσο και 
περιβαλλοντικά οφέλη. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να προβλεφθούν στον παρόντα 
κανονισμό ορισμένοι πιο συγκεκριμένοι 
κανόνες αποκλεισμού, καθώς και η 
δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτών 
των εγγυήσεων σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις. Ειδικότερα, το ΕΓΤΑΑ δεν πρέπει 
να χρηματοδοτεί επενδύσεις για άρδευση 
που δεν συμβάλλουν στην επίτευξη ή τη 
διατήρηση της καλής κατάστασης του 
συνδεδεμένου υδάτινου φορέα ή 



AD\1181813EL.docx 39/221 PE630.523v04-00

EL

οργανισμών και των επενδύσεων στη 
δάσωση που δεν συνάδουν με τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους 
σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης 
δασικής διαχείρισης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι αρχές 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην 
οικολογία και τη διαχείριση των δασικών 
πυρκαγιών σε οποιαδήποτε δράση 
δάσωσης ή αναδάσωσης και να 
ενισχύσουν τον ρόλο των ήπιων 
προληπτικών μέτρων και της διαχείρισης 
της χρήσης της γης.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
επαρκής χρηματοδότηση για ορισμένες 
προτεραιότητες, πρέπει να καθοριστούν 
κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες 
χρηματοδοτικές χορηγήσεις για αυτές τις 
προτεραιότητες για τη στήριξη στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΑΑ. Για να εξασφαλιστούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
γεωργών, θα πρέπει επίσης να καθοριστεί 
το μέγιστο ποσό για τη συνδεδεμένη 
στήριξη βάσει των άμεσων ενισχύσεων. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ένα πρόσθετο μέρος του 
χρηματοδοτικού ανώτατου ορίου τους που 
είναι διαθέσιμο για άμεσες ενισχύσεις για 
τη χορήγηση στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος ειδικά για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας 
ή/και της ποιότητας της παραγωγής 
πρωτεϊνούχων φυτών.

(51) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
επαρκής χρηματοδότηση για ορισμένες 
προτεραιότητες, πρέπει να καθοριστούν 
κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες 
χρηματοδοτικές χορηγήσεις για αυτές τις 
προτεραιότητες για τη στήριξη στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΑΑ. Για να εξασφαλιστούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
γεωργών, θα πρέπει επίσης να καθοριστεί 
το μέγιστο ποσό για τη συνδεδεμένη 
στήριξη βάσει των άμεσων ενισχύσεων. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ένα πρόσθετο μέρος του 
χρηματοδοτικού ανώτατου ορίου τους που 
είναι διαθέσιμο για άμεσες ενισχύσεις για 
τη χορήγηση συνδεδεμένης εισοδηματικής 
στήριξης ειδικά για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας 
ή/και της ποιότητας της παραγωγής, ώστε 
να μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές 
πρωτεϊνούχων φυτών.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη 
σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
της Ένωσης για την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους 
αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα 
στις πολιτικές της Ένωσης και στην 
επίτευξη ενός γενικού στόχου 25% των 
δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης 
για τη στήριξη των στόχων για το κλίμα. 
Οι δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ 
αναμένεται ότι θα συμβάλουν 
καλύπτοντας το 40 % του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου της ΚΓΠ στους 
στόχους για το κλίμα. Οι σχετικές δράσεις 
θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας και της εφαρμογής του 
προγράμματος, και θα αξιολογούνται εκ 
νέου στο πλαίσιο των σχετικών 
αξιολογήσεων και επανεξετάσεων.

(52) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη 
σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
της Ένωσης για την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα 
και στη σταδιακή κατάργηση των 
επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων 
στο πλαίσιο των πολιτικών της Ένωσης, 
και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου 
τουλάχιστον 30 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για τη 
στήριξη των στόχων για το κλίμα. Οι 
δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει 
να συνεισφέρουν τουλάχιστον το 40 % του 
συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου της 
ΚΓΠ στους στόχους για το κλίμα. Οι 
σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας και της 
εφαρμογής του προγράμματος, και θα 
αξιολογούνται εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών αξιολογήσεων και 
επανεξετάσεων.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52α) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει 
τη σημασία της αντιμετώπισης της 
απώλειας βιοποικιλότητας σύμφωνα με 
τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την 
εφαρμογή της σύμβασης για τη βιολογική 
ποικιλότητα και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση των μέτρων για την 
προστασία της βιοποικιλότητας στις 
πολιτικές της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά 



AD\1181813EL.docx 41/221 PE630.523v04-00

EL

τις γεωργικές εκτάσεις και τους 
οικοτόπους, και θα χορηγεί 15 
δισεκατομμύρια EUR ετησίως από 
πόρους της ΚΓΠ για τη στήριξη των 
στόχων της βιοποικιλότητας, οι οποίοι θα 
πρέπει να συμπληρώνονται ετησίως κατά 
5 δισεκατομμύρια EUR από πόρους των 
κρατών μελών. Ειδικότερα, η 
χρηματοδότηση αυτή θα στηρίξει μέτρα 
διατήρησης της βιοποικιλότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 28 και τα μέτρα 
διατήρησης της βιοποικιλότητας 
σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67.

Αιτιολόγηση

Αναχαίτιση της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58α) Το υπάρχον γνωστικό υπόβαθρο, 
ως προς την ποσότητα και την ποιότητα 
των διαθέσιμων πληροφοριών, ποικίλλει 
σημαντικά για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης των ειδικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας 
πρότασης. Για ορισμένους ειδικούς 
στόχους, ειδικότερα για την 
παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, το 
γνωστικό υπόβαθρο είναι επί του 
παρόντος ανεπαρκές ή ανεπαρκώς 
προσαρμοσμένο για τους σκοπούς της 
δημιουργίας άρτιων δεικτών επιπτώσεων, 
όπως για τους επικονιαστές και τη 
βιοποικιλότητα των καλλιεργειών. Οι 
ειδικοί στόχοι και δείκτες που ορίζονται 
για την Ένωση συνολικά στο άρθρο 6 και 
το παράρτημα 1 αντιστοίχως θα πρέπει 
να βασίζονται σε κοινό ή συγκρίσιμο 
γνωστικό υπόβαθρο και μεθοδολογίες σε 
όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να προσδιορίσει τους τομείς στους 
οποίους υπάρχουν κενά γνώσεων ή στους 
οποίους το γνωστικό υπόβαθρο δεν είναι 
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επαρκώς προσαρμοσμένο για την 
παρακολούθηση των επιπτώσεων της 
ΚΓΠ. Θα πρέπει αξιοποιήσει τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης για την 
παροχή μιας κοινής αντιμετώπισης των 
εμποδίων που σχετίζονται με τις γνώσεις 
και την παρακολούθηση και αφορούν 
όλους τους ειδικούς στόχους και δείκτες 
του άρθρου 6. Θα πρέπει να καταρτίσει 
μια έκθεση για το θέμα αυτό το αργότερο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και να 
δημοσιοποιήσει τα πορίσματά της.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να 
τονίζει τη συμπληρωματικότητα τόσο 
μεταξύ των εργαλείων της ΚΓΠ όσο και με 
τις άλλες πολιτικές της Ένωσης. 
Συγκεκριμένα, το κάθε στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει υπόψη, όπου 
ενδείκνυται, τη νομοθεσία για το 
περιβάλλον και το κλίμα και τα εθνικά 
σχέδια που απορρέουν από τη νομοθεσία 
αυτή πρέπει να περιγράφονται ως μέρος 
της ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης 
(«ανάλυση SWOT»). Είναι σκόπιμο να 
απαριθμηθούν τα νομοθετικά μέσα στα 
οποία θα πρέπει να αναφέρεται 
συγκεκριμένα το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ.

(59) Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να 
τονίζει τη συμπληρωματικότητα τόσο 
μεταξύ των εργαλείων της ΚΓΠ όσο και με 
άλλες πολιτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
συνοχής. Συγκεκριμένα, το κάθε 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τη νομοθεσία για το 
περιβάλλον και το κλίμα, τις δεσμεύσεις 
της Ένωσης για τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής και τα εθνικά 
σχέδια που απορρέουν από τη νομοθεσία 
αυτή πρέπει να περιγράφονται ως μέρος 
της ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης 
(«ανάλυση SWOT»). Είναι σκόπιμο να 
απαριθμηθούν τα νομοθετικά μέσα στα 
οποία θα πρέπει να αναφέρεται 
συγκεκριμένα το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
του γενικού στόχου του εκσυγχρονισμού 
του γεωργικού τομέα και ενόψει του 
διασταυρούμενου χαρακτήρα αυτού, 
κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στο στρατηγικό τους 
σχέδιο για την ΚΓΠ μια ειδική περιγραφή 
της συμβολής ενός τέτοιου σχεδίου προς 
αυτόν τον στόχο.

(63) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
των γενικών στόχων, της αύξησης της 
περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας, της 
βελτίωσης της θέσης των παραγωγών του 
πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα 
τροφίμων και του εκσυγχρονισμού του 
γεωργικού τομέα και ενόψει του 
διασταυρούμενου χαρακτήρα αυτού, 
κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στο στρατηγικό τους 
σχέδιο για την ΚΓΠ μια ειδική περιγραφή 
της συμβολής ενός τέτοιου σχεδίου στην 
επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

Αιτιολόγηση

Η γεωργία πρέπει να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της και να βελτιώσει τη θέση της 
πρωτογενούς παραγωγής, έχοντας ως στόχο τον εκσυγχρονισμό.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68α) Το νερό αποτελεί βασικό 
παράγοντα παραγωγής για τη γεωργία. Η 
διαχείριση του νερού είναι, επομένως, 
θεμελιώδες ζήτημα, και απαιτούνται 
καλύτεροι τρόποι διαχείρισής του. 
Εξάλλου, η κλιματική αλλαγή θα έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στους υδάτινους 
πόρους, καθώς θα παρατηρούνται 
συχνότερες και εντονότερες περίοδοι 
ξηρασίας όπως επίσης και περίοδοι 
ισχυρών βροχοπτώσεων. Η αποθήκευση 
νερού κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου 
και του χειμώνα αποτελεί λύση κοινής 
λογικής. Επιπρόσθετα, τα υδατικά 
συστήματα βοηθούν να δημιουργούνται 
περιβάλλοντα που ευνοούν την πλούσια 
βιοποικιλότητα. Επίσης, επιτρέπουν να 
διατηρούνται τα εδάφη ζωντανά και να 
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υπάρχει επαρκής ροή στα υδάτινα 
ρεύματα, γεγονός που ευνοεί τους 
υδρόβιους οργανισμούς.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69) Μια διαχειριστική αρχή θα πρέπει 
να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και 
την υλοποίηση κάθε στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ. Τα καθήκοντά της θα πρέπει να 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η 
διαχειριστική αρχή θα πρέπει να μπορεί να 
μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων της, 
διατηρώντας ταυτόχρονα την ευθύνη για 
την αποδοτικότητα και την ορθότητα της 
διαχείρισης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαχείριση και 
την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης προστατεύονται σύμφωνα με τον 
[Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) Χ] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος Δημοσιονομικός 
Κανονισμός] και του Κανονισμού (ΕΕ) X 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος Οριζόντιος 
Κανονισμός].

(69) Μια διαχειριστική αρχή θα πρέπει 
να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και 
την υλοποίηση κάθε στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ. Ωστόσο, στην περίπτωση της 
περιφερειοποίησης στοιχείων που 
αφορούν την πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν 
περιφερειακές αρχές διαχείρισης. Τα 
καθήκοντά τους θα πρέπει να καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Η διαχειριστική 
αρχή θα πρέπει να μπορεί να μεταβιβάζει 
μέρος των αρμοδιοτήτων της, διατηρώντας 
ταυτόχρονα την ευθύνη για την 
αποδοτικότητα και την ορθότητα της 
διαχείρισης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαχείριση και 
την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης προστατεύονται σύμφωνα με τον 
[Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) Χ] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος Δημοσιονομικός 
Κανονισμός] και του Κανονισμού (ΕΕ) X 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος Οριζόντιος 
Κανονισμός].

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να στηρίζει (71) Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να στηρίζει 
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μέσω τεχνικής βοήθειας, με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής, δράσεις σχετικά με την 
εκπλήρωση των καθηκόντων εκείνων που 
αναφέρονται στο [Άρθρο 7 του οριζόντιου 
κανονισμού]. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
τεχνική βοήθεια, με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, με σκοπό την εκπλήρωση 
των καθηκόντων που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή 
της στήριξης σε σχέση με το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ. Η αύξηση της τεχνικής 
βοήθειας με πρωτοβουλία των κρατών 
μελών είναι διαθέσιμη μόνο για τη Μάλτα.

μέσω τεχνικής βοήθειας, με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής, δράσεις σχετικά με την 
εκπλήρωση των καθηκόντων εκείνων που 
αναφέρονται στο [Άρθρο 7 του οριζόντιου 
κανονισμού], συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της ποσότητας και της 
ποιότητας των στοιχείων αναφοράς που 
διατίθενται για την παρακολούθηση των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
6 και της συνάφειας και ακρίβειας των 
αντίστοιχων δεικτών που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
τεχνική βοήθεια, με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, με σκοπό την εκπλήρωση 
των καθηκόντων που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή 
της στήριξης σε σχέση με το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ. Η αύξηση της τεχνικής 
βοήθειας με πρωτοβουλία των κρατών 
μελών είναι διαθέσιμη μόνο για τη Μάλτα. 

Αιτιολόγηση

Το νέο μοντέλο υλοποίησης βασίζεται στην αρχή του «δημόσιου χρήματος ως αντάλλαγμα για 
αποτελέσματα». Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη από ποτέ εστίαση στα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης. Επί του παρόντος, λείπουν τα στοιχεία αναφοράς που είναι απαραίτητα για 
την αποτελεσματική και συνεκτική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα στο πλαίσιο της εν λόγω πρότασης να χρησιμοποιεί 
τον προϋπολογισμό τεχνικής βοήθειας για την κάλυψη των κενών στα διαθέσιμα στοιχεία 
αναφοράς και τους αντίστοιχους δείκτες.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Το μοντέλο λειτουργίας που 
επικεντρώνεται στα αποτελέσματα απαιτεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως 
επειδή τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
συμβάλουν σε γενικούς στόχους και άλλων 
κοινών πολιτικών διαχείρισης. Μια 
πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις 
συνεπάγεται ετήσια και πολυετή 
αξιολόγηση βάσει επιλεγμένων 

(74) Το μοντέλο λειτουργίας που 
επικεντρώνεται στα αποτελέσματα απαιτεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως 
επειδή τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
συμβάλουν σε γενικούς στόχους και άλλων 
κοινών πολιτικών διαχείρισης. Μια 
πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις 
συνεπάγεται ετήσια και πολυετή 
αξιολόγηση βάσει επιλεγμένων 
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αποδόσεων, δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
επιλεγεί ένα περιορισμένο και 
στοχοθετημένο σύνολο δεικτών με τρόπο 
που να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο το κατά πόσον οι 
υποστηριζόμενες παρεμβάσεις 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
προβλεπόμενων στόχων. Οι δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων και εκροών που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον 
μπορούν να περιλαμβάνουν και 
παρεμβάσεις που προβλέπονται στα εθνικά 
μέσα περιβαλλοντικής και κλιματικής 
ρύθμισης τα οποία απορρέουν από τη 
νομοθεσία της Ένωσης.

αποδόσεων, δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
επιλεγεί ένα περιορισμένο και 
στοχοθετημένο σύνολο δεικτών με τρόπο 
που να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο το κατά πόσον οι 
υποστηριζόμενες παρεμβάσεις 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
προβλεπόμενων στόχων. Οι δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων και εκροών που 
σχετίζονται με τους στόχους για το κλίμα 
και το περιβάλλον, όπως η ποιότητα και η 
ποσότητα των υδάτων, θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν και παρεμβάσεις που 
προβλέπονται στα εθνικά μέσα 
περιβαλλοντικής και κλιματικής ρύθμισης 
τα οποία απορρέουν από τη νομοθεσία της 
Ένωσης.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου, να προστατευθούν τα 
δικαιώματα των γεωργών και να 
διασφαλιστεί η ομαλή, συνεκτική και 
αποτελεσματική λειτουργία των 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, η εξουσία έκδοσης ορισμένων 
πράξεων θα πρέπει να μεταβιβάζεται στην 
Επιτροπή για ότι αφορά τους κανόνες που 
καθιστούν η χορήγηση πληρωμών 
εξαρτάται από τη χρήση πιστοποιημένων 
σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης 
και τη διαδικασία προσδιορισμού των 
ποικιλιών κάνναβης και την επαλήθευση 
της περιεκτικότητάς τους σε 
τετραϋδροκανναβινόλη· κανόνες σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση και ορισμένα συναφή στοιχεία 
όσον αφορά τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας· 
και επί του περιεχομένου της δήλωσης και 

(83) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου, να προστατευθούν τα 
δικαιώματα των γεωργών και να 
διασφαλιστεί η ομαλή, συνεκτική και 
αποτελεσματική λειτουργία των 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, η εξουσία έκδοσης ορισμένων 
πράξεων θα πρέπει να μεταβιβάζεται στην 
Επιτροπή για ότι αφορά τους κανόνες που 
εξαρτούν τη χορήγηση πληρωμών από τη 
χρήση πιστοποιημένων σπόρων ορισμένων 
ποικιλιών κάνναβης και τη διαδικασία 
προσδιορισμού των ποικιλιών κάνναβης 
και την επαλήθευση της περιεκτικότητάς 
τους σε τετραϋδροκανναβινόλη· κανόνες 
σχετικά με την καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση και ορισμένα 
συναφή στοιχεία όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επιλεξιμότητας· και επί του 
περιεχομένου της δήλωσης και τις 



AD\1181813EL.docx 47/221 PE630.523v04-00

EL

τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης· τη θέσπιση 
περαιτέρω κανόνων για τα οικολογικά 
καθεστώτα· μέτρα ώστε να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο οι δικαιούχοι της 
συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης που 
πλήττονται από διαρθρωτικές 
ανισορροπίες της αγοράς σε έναν τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης ότι η 
στήριξη αυτή μπορεί να εξακολουθήσει να 
καταβάλλεται έως το 2027 με βάση τις 
μονάδες παραγωγής για τις οποίες 
χορηγήθηκε σε προηγούμενη περίοδο 
αναφοράς· τους κανόνες και τους 
προϋποθέσεις για την έγκριση γαιών και 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 
ενίσχυσης για το βαμβάκι και τους κανόνες 
σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης 
της εν λόγω ενίσχυσης.

προϋποθέσεις ενεργοποίησης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης· τη θέσπιση 
περαιτέρω κανόνων για τα οικολογικά 
καθεστώτα, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης καταλόγου των γεωργικών 
πρακτικών που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον· μέτρα ώστε να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι δικαιούχοι 
της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης 
που πλήττονται από διαρθρωτικές 
ανισορροπίες της αγοράς σε έναν τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης ότι η 
στήριξη αυτή μπορεί να εξακολουθήσει να 
καταβάλλεται έως το 2027 με βάση τις 
μονάδες παραγωγής για τις οποίες 
χορηγήθηκε σε προηγούμενη περίοδο 
αναφοράς· τους κανόνες και τους 
προϋποθέσεις για την έγκριση γαιών και 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 
ενίσχυσης για το βαμβάκι και τους κανόνες 
σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης 
της εν λόγω ενίσχυσης.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(87) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και να αποφευχθεί ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός ή οι διακρίσεις 
μεταξύ των γεωργών, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό 
των περιοχών αναφοράς για την ενίσχυση 
των ελαιούχων σπόρων, τους κανόνες για 
την έγκριση των εκτάσεων και των 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαµβάκι 
και συναφείς κοινοποιήσεις, τον 
υπολογισμό της μείωσης στην περίπτωση 
που η επιλέξιμη έκταση βαμβακιού 
υπερβαίνει τη βασική έκταση, τη 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για 
απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης, 

(87) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και να αποφευχθεί ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός ή οι διακρίσεις 
μεταξύ των γεωργών, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό 
των περιοχών αναφοράς για την ενίσχυση 
των ελαιούχων σπόρων, τους κανόνες για 
την έγκριση των εκτάσεων και των 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαµβάκι 
και συναφείς κοινοποιήσεις, τον 
υπολογισμό της μείωσης στην περίπτωση 
που η επιλέξιμη έκταση βαμβακιού 
υπερβαίνει τη βασική έκταση, τη 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για 
απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης, 
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την ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος 
του συνολικού ποσού της ενωσιακής 
στήριξης για τύπους παρεμβάσεων για την 
αγροτική ανάπτυξη, κανόνες για την 
παρουσίαση των στοιχείων που θα 
περιληφθούν στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, τους κανόνες σχετικά με τη 
διαδικασία και τις προθεσμίες έγκρισης 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 
την υποβολή και έγκριση των αιτήσεων 
τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, τις ενιαίες προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή των απαιτήσεων πληροφόρησης 
και δημοσιότητας σχετικά με τις 
δυνατότητες που προσφέρουν τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, τους κανόνες 
σχετικά με το πλαίσιο επιδόσεων, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
κανόνες για την παρουσίαση του 
περιεχομένου της ετήσιας έκθεσης 
επιδόσεων, τους κανόνες σχετικά με τις 
πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζουν τα 
κράτη μέλη για την αξιολόγηση της 
απόδοσης από την Επιτροπή και κανόνες 
σχετικά με τις ανάγκες δεδομένων και τις 
συμπράξεις μεταξύ δυνητικών πηγών 
δεδομένων και ρυθμίσεις για τη 
διασφάλιση μιας συνεκτικής προσέγγισης 
για τον καθορισμό της κατανομής της 
πριμοδότησης επίδοσης στα κράτη μέλη. 
Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22.

καθώς και τη μεθανοποίηση και τη 
λιπασματοποίηση καταλοίπων της 
οινοποίησης, την ετήσια κατανομή ανά 
κράτος μέλος του συνολικού ποσού της 
ενωσιακής στήριξης για τύπους 
παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη, 
κανόνες για την παρουσίαση των 
στοιχείων που θα περιληφθούν στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, τους κανόνες 
σχετικά με τη διαδικασία και τις 
προθεσμίες έγκρισης των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ και την υποβολή και 
έγκριση των αιτήσεων τροποποίησης των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, τις ενιαίες 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή των 
απαιτήσεων πληροφόρησης και 
δημοσιότητας σχετικά με τις δυνατότητες 
που προσφέρουν τα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ, τους κανόνες σχετικά με το πλαίσιο 
επιδόσεων, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, κανόνες για την παρουσίαση 
του περιεχομένου της ετήσιας έκθεσης 
επιδόσεων, τους κανόνες σχετικά με τις 
πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζουν τα 
κράτη μέλη για την αξιολόγηση της 
απόδοσης από την Επιτροπή και κανόνες 
σχετικά με τις ανάγκες δεδομένων και τις 
συμπράξεις μεταξύ δυνητικών πηγών 
δεδομένων και ρυθμίσεις για τη 
διασφάλιση μιας συνεκτικής προσέγγισης 
για τον καθορισμό της κατανομής της 
πριμοδότησης επίδοσης στα κράτη μέλη. 
Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22.

__________________ __________________
22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ως «πυκνότητα ζωικού 
πληθυσμού» νοείται το συνολικό βάρος 
ζώων, τα οποία βρίσκονται ταυτόχρονα 
σε μια εγκατάσταση ανά τετραγωνικό 
μέτρο χρησιμοποιήσιμης επιφάνειας·

Αιτιολόγηση

Η πυκνότητα ζωικού πληθυσμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράμετρος σε παρεμβάσεις που 
σχετίζονται με την καλή μεταχείριση και την υγεία των ζώων και ως εκ τούτου πρέπει να 
ορίζεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) ως «μονάδα μαζικής εκτροφής 
ζώων» νοείται η εκμετάλλευση εκτροφής 
ζώων που εκτρέφει ζώα σε πυκνότητα 
μεγαλύτερη από αυτή που επιτρέπει η 
επιφάνεια και οι φυσικοί πόροι ή η 
φέρουσα ικανότητα της εκμετάλλευσης, 
ή, στην περίπτωση των βοοειδών και των 
μηρυκαστικών, όπου τα ζώα δεν έχουν 
πρόσβαση σε βόσκηση ή δεν υπάρχει ο 
απαιτούμενος αριθμός εκταρίων 
χορτονομής για τη στήριξη της βόσκησης 
ή αναζήτησης τροφής σε βοσκοτόπους ή 
λειμώνες.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «ταµείο αλληλοβοήθειας» 
νοείται ένα σύστηµα διαπιστευµένο από το 
κράτος µέλος σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία για την ασφάλιση γεωργών, 
μέσω του οποίου καταβάλλονται 
αντισταθμιστικές πληρωμές στους 
γεωργούς που είναι μέλη του και 
υφίστανται οικονομικές απώλειες.

ε) ως «ταµείο αλληλοβοήθειας» 
νοείται ένα σύστηµα διαπιστευµένο από το 
κράτος µέλος σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία για την ασφάλιση γεωργών, 
μέσω του οποίου καταβάλλονται 
αντισταθμιστικές πληρωμές στους 
γεωργούς που είναι μέλη του και 
υφίστανται απώλειες στην παραγωγή, και 
οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι είχαν 
προηγουμένως εφαρμόσει προληπτικά 
μέτρα·

Αιτιολόγηση

Το ταμείο αλληλοβοήθειας πρέπει να αποζημιώνει απώλειες μόνον στην περίπτωση όπου ο 
γεωργός μπορεί να αποδείξει ότι είχε προηγουμένως εφαρμόσει προληπτικά μέτρα. Θα πρέπει 
να καταβάλλονται πληρωμές για απώλειες στην παραγωγή. Το ταμείο αλληλοβοήθειας δεν θα 
καταβάλλει πληρωμές για άλλου είδους απώλειες.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) ως «στόχοι» νοούνται οι 
προσυμφωνημένες τιμές που πρέπει να 
επιτευχθούν στο τέλος της περιόδου σε 
σχέση με τους δείκτες αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένο στόχο·

θ) ως «στόχοι» νοούνται οι 
προσυμφωνημένες τιμές που πρέπει να 
επιτευχθούν στο τέλος της περιόδου σε 
σχέση με τους δείκτες αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων που περιλαμβάνονται σε 
συγκεκριμένο στόχο·

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) ως «συνοχή της αναπτυξιακής 
πολιτικής» νοείται η υποχρέωση της 
Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 208 της 
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ΣΛΕΕ, να λαμβάνει υπόψη τους στόχους 
της συνεργασίας για την ανάπτυξη στις 
πολιτικές που εφαρμόζει, και η 
υποχρέωσή της να αποφεύγει, κατά την 
επιδίωξη των στόχων εσωτερικής 
πολιτικής της, αρνητικά μέτρα πολιτικής 
που επηρεάζουν δυσμενώς τους 
αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) ως «θωράκιση του περιβάλλοντος 
και της βιοποικιλότητας» νοείται η 
διαρθρωμένη διαδικασία διασφάλισης 
της αποτελεσματικής εφαρμογής 
εργαλείων για την αποφυγή των 
δυσμενών επιπτώσεων των δαπανών της 
Ένωσης και τη μεγιστοποίηση των 
οφελών για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας 
της Ένωσης, με βάση το «Κοινό πλαίσιο 
για τη θωράκιση της βιοποικιλότητας 
μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ» που 
συνέταξε η Επιτροπή, και σύμφωνα με 
τους εθνικούς κανόνες και τις 
κατευθυντήριες γραμμές, εφόσον 
υπάρχουν, ή με διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα·

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) ως «ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
έναντι της κλιματικής αλλαγής» νοείται η 
διαδικασία που εξασφαλίζει ότι η 
υποδομή είναι ανθεκτική έναντι των 
δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τους εθνικούς 
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κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές, 
εφόσον υπάρχουν, ή με διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα·

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχεία α και β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 Άρθρο 4

Ορισμοί που θα διατυπωθούν στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ

Ορισμοί που θα διατυπωθούν στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ

1. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους 
ορισμούς της γεωργικής δραστηριότητας, 
της γεωργικής έκτασης, των επιλέξιμων 
εκταρίων, του πραγματικού και του νεαρού 
γεωργού:

1. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους 
ορισμούς της γεωργικής δραστηριότητας, 
της γεωργικής έκτασης, των επιλέξιμων 
εκταρίων, του πραγματικού και του νεαρού 
γεωργού:

α) η έννοια της «γεωργικής 
δραστηριότητας» ορίζεται κατά τρόπον 
ώστε να περιλαμβάνει τόσο την παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δενδρυλλίων 
περιοδικής υλοτόμησης και του 
βαμβακιού, όσο και τη διατήρηση της 
γεωργικής έκτασης σε κατάσταση που την 
καθιστά κατάλληλη για βόσκηση ή 
καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές 
ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών 
μεθόδων και μηχανημάτων·

α) η έννοια της «γεωργικής 
δραστηριότητας» ορίζεται κατά τρόπον 
ώστε να περιλαμβάνει τόσο την παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δενδρυλλίων 
περιοδικής υλοτόμησης και του 
βαμβακιού, όσο και τη διατήρηση της 
γεωργικής έκτασης σε κατάσταση που την 
καθιστά κατάλληλη για βόσκηση ή 
καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές 
ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών 
μεθόδων και μηχανημάτων, μεταξύ άλλων 
στη γεωργοδασοκομία·

β) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης, 
µόνιµων βοσκότοπων ή µόνιµων 
καλλιεργειών. Οι όροι «αρόσιμες 
εκτάσεις», «μόνιμες καλλιέργειες» και 
«μόνιμοι βοσκότοποι» καθορίζονται 
περαιτέρω από τα κράτη μέλη εντός του 
ακόλουθου πλαισίου:

β) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης, 
µόνιµων βοσκότοπων ή µόνιµων 
καλλιεργειών. Τα χαρακτηριστικά τοπίου 
μπορούν να συμπεριληφθούν ως 
συστατικά στοιχεία της γεωργικής 
έκτασης. Οι όροι «αρόσιμες εκτάσεις», 
«μόνιμες καλλιέργειες» και «μόνιμοι 
βοσκότοποι» καθορίζονται περαιτέρω από 
τα κράτη μέλη εντός του ακόλουθου 
πλαισίου:

i) ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που i) ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που 
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καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή 
αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του Καν. (ΕΚ) 
1257/19991, με το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ) 
1698/20052 και με το άρθρο 28 του Καν. 
(ΕΕ) 1305/2013 ή το άρθρο 65 του 
παρόντος κανονισμού·

καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή 
αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση και 
μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό 
καλλιεργειών με δέντρα και/ή θάμνους για 
τη δημιουργία συστήματος 
δασογεωργικής αγροδασοπονίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού 
(ΕΚ) 1257/19991, με το άρθρο 39 του 
κανονισμού (ΕΚ) 1698/20052 με το άρθρο 
28 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 ή το 
άρθρο 65 του παρόντος κανονισμού·

ii) ως «μόνιμες καλλιέργειες» 
νοούνται οι μη εναλλασσόμενες 
καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους 
βοσκότοπους και τους μόνιμους λειμώνες, 
οι οποίες καταλαμβάνουν τη γη για 
περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και 
αποδίδουν επαναλαμβανόμενες 
συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των 
φυτωρίων καθώς και των πρεμνοφυών 
δασών μικρού περίτροπου χρόνου·

ii) ως «μόνιμες καλλιέργειες» 
νοούνται οι μη εναλλασσόμενες 
καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους 
βοσκότοπους και τους μόνιμους λειμώνες, 
οι οποίες καταλαμβάνουν τη γη για 
περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και 
αποδίδουν επαναλαμβανόμενες 
συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των 
φυτωρίων, συμπεριλαμβανομένων όσων 
περιέχονται σε δοχεία φύτευσης 
επενδυμένα με πλαστικό (εφόσον 
προβλέπεται από το κράτος μέλος) καθώς 
και των πρεμνοφυών δασών μικρού 
περίτροπου χρόνου·

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 ή παράγουν 
ζωοτροφές·

iii) ως «λιβάδια» και «μόνιμος 
βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την 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 δεν έχει επίσης 
οργωθεί επί πέντε έτη ή περισσότερο. Ο 
ορισμός περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως 
θάμνους και/ή δένδρα που προσφέρονται 
για βοσκή και άλλα είδη όπως θάμνους 
και/ή δέντρα που παράγουν ζωοτροφές, 
υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·
iii α) ως «προσωρινό λιβάδι» νοείται η 
αρόσιμη γη όπου φύονται αγρωστώδη ή 
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ποώδη είδη επί λιγότερα των πέντε 
συναπτών ετών, ή πέραν των πέντε ετών 
εάν έχει πραγματοποιηθεί όργωμα και 
επανασπορά. Δεν λαμβάνεται υπόψη όσον 
αφορά την απορρόφηση διοξειδίου του 
άνθρακα ή τους στόχους για το κλίμα.
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
αποφασίζουν να θεωρούν μόνιμο 
βοσκότοπο:
α) γη που προσφέρεται για βοσκή και 
εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές 
πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν 
επικρατούν παραδοσιακά στις εκτάσεις 
βοσκής· και/ή
β) γη που προσφέρεται για βοσκή 
όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν στις 
εκτάσεις βοσκής ή απουσιάζουν από 
αυτές·

______________________ ______________________
1 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης 
Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και 
κατάργηση ορισμένων κανονισμών (ΕΕ L 
160 της 26.6.1999, σ. 80).

1 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης 
Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και 
κατάργηση ορισμένων κανονισμών (ΕΕ L 
160 της 26.6.1999, σ. 80).

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 
του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 
2005, για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
(ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1).

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 
του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 
2005, για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
(ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1).

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5
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Γενικοί στόχοι Γενικοί στόχοι

Η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της 
αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας, των 
τροφίμων και των αγροτικών περιοχών και 
συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων 
γενικών στόχων:

Η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της 
αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας, των 
τροφίμων και των αγροτικών περιοχών, 
συνάδει με τους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους της Ένωσης και 
συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων 
γενικών στόχων:

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·

β) την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας και της δράση για το κλίμα και 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων της Ένωσης·

β) τη στήριξη και βελτίωση της 
προστασίας του περιβάλλοντος, της 
δράσης για το κλίμα και της 
βιοποικιλότητας· την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
της Ένωσης·

γ) την ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών.

γ) την ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών τόσο για τους άνδρες 
όσο και για τις γυναίκες, την επίτευξη 
μιας ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης 
των αγροτικών οικονομιών και τη 
συμβολή, τη δημιουργία και τη 
διατήρηση της απασχόλησης, με τήρηση 
των αρχών της δίκαιης αντιμετώπισης 
και της ισότητας.

Οι στόχοι αυτοί συμπληρώνονται από τον 
εγκάρσιο στόχο του εκσυγχρονισμού του 
τομέα με την προώθηση και τη διάδοση 
της γνώσης, της καινοτομίας και της 
ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις 
αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση 
της υιοθέτησής τους.

Οι στόχοι αυτοί συμπληρώνονται από τον 
εγκάρσιο στόχο του εκσυγχρονισμού του 
τομέα με την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη διάδοση της γνώσης, της 
καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη 
γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και την 
ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους.

Οι εν λόγω στόχοι επιτυγχάνονται 
παράλληλα με την επιδίωξη της 
εξωτερικής σύγκλισης μεταξύ των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 Άρθρο 6

Ειδικοί στόχοι Ειδικοί στόχοι

1. Η επίτευξη των γενικών στόχων 
επιδιώκεται μέσω των ακόλουθων ειδικών 
στόχων:

1. Η επίτευξη των γενικών στόχων 
επιδιώκεται μέσω των ακόλουθων ειδικών 
στόχων:

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

α) την υποστήριξη βιώσιμων 
γεωργικών εισοδημάτων και της 
γεωργικής ανθεκτικότητας σε ολόκληρη 
την Ένωση για την ενίσχυση της 
μακροπρόθεσμης επισιτιστικής 
ασφάλειας, με παράλληλη αποφυγή της 
υπερπαραγωγής·

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 σε τοπικό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο και αύξηση της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης 
εστίασης στην έρευνα, στις επενδύσεις, 
την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση στο 
πλαίσιο της λογικής της κυκλικής 
οικονομίας·

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

γ) τη βελτίωση της θέσης των 
αγροτών στην αλυσίδα αξίας, μεταξύ 
άλλων με την προώθηση βραχειών 
αλυσίδων εφοδιασμού·

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·

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

ε) συμβολή στην προστασία και τη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των 
υδάτων, με παράλληλη μείωση της 
χρήσης φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών, 
και προώθηση μιας πιο βιώσιμης χρήσης 
των υδάτων, και προστασία και βελτίωση 
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του εδάφους·
στ) συμβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος και διατήρηση 
οικοτόπων και τοπίων·

στ) ενίσχυση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος μεταξύ άλλων στις 
αγροτικές περιοχές, και αναχαίτιση και 
αντιστροφή της απώλειας της 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των επικονιαστών· συμβολή στη 
διατήρηση, τη συντήρηση και τη 
βελτίωση των οικοτόπων, των 
συστημάτων γεωργίας υψηλής φυσικής 
αξίας, των ειδών, και των τοπίων·

ζ) προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·

ζ) προσέλκυση νέων γεωργών και 
νεοεισερχομένων στον κλάδο της 
γεωργίας, ιδίως στις πλέον ερημωμένες 
περιοχές, προώθηση της ισότητας των 
φύλων και διευκόλυνση της βιώσιμης 
επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές·

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 
της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 
βιοοικονομίας και της βιώσιμης 
δασοκομίας·

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, 
της ισότητας των φύλων, και της τοπικής 
ανάπτυξης και της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές, 
όπως σε περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της 
βιώσιμης βιοοικονομίας, της κυκλικής 
οικονομίας και της βιώσιμης γεωργίας και 
δασοκομίας, με στόχο την επίτευξη 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

θ) 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, απορρίμματα τροφίμων, 
καθώς και για καλή μεταχείριση των 
ζώων.

θ) βελτίωση της ανταπόκρισης της 
γεωργίας της Ένωσης στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την 
υγεία, συμπεριλαμβανομένης της 
απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και 
βιώσιμα τρόφιμα, γεωργία χαμηλών 
εισροών και βιολογική γεωργία, μείωση 
των απορριμμάτων τροφίμων, καθώς και 
για πρόληψη της μικροβιακής αντοχής 
και βελτίωση της καλής μεταχείρισης των 
ζώων.

2. Κατά την επιδίωξη των ειδικών 
στόχων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
απλούστευση και την απόδοση της 
στήριξης της ΚΓΠ.

2. Κατά την επιδίωξη των ειδικών 
στόχων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
απλούστευση και την απόδοση της 
στήριξης της ΚΓΠ.

2α. Τα κράτη μέλη αναφέρουν την 
αντίστοιχη συνεισφορά τους στους 
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στόχους που ορίζονται στο παρόν άρθρο, 
και προτείνουν αντίστοιχους εθνικούς 
στόχους. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι, τα 
μέτρα στήριξης και οι εθνικοί στόχοι 
συνάδουν και λειτουργούν 
συμπληρωματικά προς τη νομοθεσία που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΧΙ. 
Σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στον τίτλο V κεφάλαιο III, 
η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι 
παρεμβάσεις και οι αντίστοιχες 
συνεισφορές που σχεδιάζονται από τα 
κράτη μέλη επαρκούν για την επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης που περιέχονται 
στη σχετική νομοθεσία η οποία 
παρατίθεται στο παράρτημα XI.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 Άρθρο 7

Δείκτες Δείκτες

1. Η επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 
παράγραφος 1 αξιολογείται βάσει κοινών 
δεικτών που αφορούν τις εκροές, τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις. Το 
σύνολο των κοινών δεικτών περιλαμβάνει:

1. Η επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 
παράγραφος 1 αξιολογείται βάσει κοινών 
δεικτών που αφορούν τις εκροές, τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις. Το 
σύνολο των κοινών δεικτών περιλαμβάνει:

α) δείκτες εκροών που σχετίζονται με 
το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που 
υποστηρίζονται·

α) δείκτες εκροών που σχετίζονται με 
το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που 
υποστηρίζονται·

β) δείκτες αποτελεσμάτων που 
σχετίζονται με τους συγκεκριμένους 
ειδικούς στόχους και χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό ποσοτικών ορόσημων και 
στόχων σε σχέση με τους ειδικούς στόχους 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 
την αξιολόγηση της προόδου προς την 
επίτευξή τους. Οι δείκτες που αφορούν 
τους ειδικούς στόχους για το περιβάλλον 
και το κλίμα μπορούν να καλύπτουν 
παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στα 

β) δείκτες αποτελεσμάτων που 
σχετίζονται με τους συγκεκριμένους 
ειδικούς στόχους και χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό ποσοτικών ορόσημων και 
στόχων σε σχέση με τους ειδικούς στόχους 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 
την αξιολόγηση της προόδου προς την 
επίτευξή τους. Οι δείκτες που αφορούν 
τους ειδικούς στόχους για το περιβάλλον 
και το κλίμα καλύπτουν, κατά περίπτωση, 
παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στα 



AD\1181813EL.docx 59/221 PE630.523v04-00

EL

σχετικά εθνικά μέσα περιβαλλοντικού και 
κλιματικού σχεδιασμού που απορρέουν 
από τη νομοθεσία της Ένωσης και 
παρατίθενται στο παράρτημα XI·

σχετικά εθνικά μέσα περιβαλλοντικού και 
κλιματικού σχεδιασμού που απορρέουν 
από τη νομοθεσία της Ένωσης και 
παρατίθενται στο παράρτημα XI·

γ) δείκτες επιπτώσεων που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 
παράγραφος 1 και χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ και της ΚΓΠ.

γ) δείκτες επιπτώσεων που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 
παράγραφος 1 και χρησιμοποιούνται για 
να στηρίξουν τον καθορισμό ποσοτικών 
δεικτών απόδοσης σχετικά με τους 
ειδικούς στόχους των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ και για την αξιολόγηση 
της προόδου που σημειώνεται σχετικά με 
τους στόχους και την ΚΓΠ.

Οι κοινοί δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων 
και επιπτώσεων παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι.

Οι κοινοί δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων 
και επιπτώσεων παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι.

2. Η Επιτροπή έχει δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος Ι με 
σκοπό την προσαρμογή των κοινών 
δεικτών επιδόσεων, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η 
πείρα από την εφαρμογή τους ή η 
προσθήκη νέων.

2. Η Επιτροπή έχει δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος Ι με 
σκοπό την προσαρμογή των κοινών 
δεικτών επιδόσεων, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, προκειμένου να βελτιώνεται 
η ποιότητα του πλαισίου επιδόσεων 
δυνάμει του τίτλου VII κεφάλαιο Ι και να 
λαμβάνεται υπόψη η πείρα από την 
εφαρμογή τους και, όπου απαιτείται, να 
τροποποιούνται οι δείκτες ή να 
προστίθενται νέοι.
2α. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση 
αξιολόγηση σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, τη συνάφεια και τη 
συνοχή των δεικτών εισροών, 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων που 
περιέχονται στο παράρτημα I, σε 
συντονισμό με την αξιολόγηση επιδόσεων 
του πολυετούς σχεδίου αξιολογήσεων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 127. Τα 
αποτελέσματα αποτελούν μέρος της 
εκτίμησης επιπτώσεων και των 
προτάσεων για τον προγραμματισμό της 
ΚΓΠ που αναμένεται να ξεκινήσει το 
2028.
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Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, 
της εφαρμογής και της αξιολόγησης των 
παρεμβάσεων, με στόχο την προώθηση 
της ισότητας των φύλων και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Βιώσιμη ανάπτυξη

Οι στόχοι των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ επιδιώκονται σύμφωνα με την αρχή 
της βιώσιμης ανάπτυξης και με στόχο τη 
διαφύλαξη, την προστασία και τη 
βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 
11 και στο άρθρο 191 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, με συνεκτίμηση της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη και 
η Επιτροπή διασφαλίζουν την προώθηση 
των απαιτήσεων περιβαλλοντικής 
προστασίας, της απόδοσης των πόρων, 
του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
και της προσαρμογής σε αυτήν, της 
προστασίας της βιοποικιλότητας, του 
μετριασμού και της πρόληψης κινδύνου 
κατά την προετοιμασία και υλοποίηση 
των ειδικών στόχων της ΚΓΠ. Οι 
παρεμβάσεις προγραμματίζονται και 
εκτελούνται σύμφωνα με την αρχή της 
συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ. 
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Αυτή η στρατηγική συνοχή ελέγχεται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στον τίτλο V κεφάλαιο 
ΙΙΙ.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9β
Συμμόρφωση με τη συμφωνία του 

Παρισιού
1. Οι στόχοι των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ επιδιώκονται σύμφωνα με τη 
συμφωνία του Παρισιού και με γνώμονα 
την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων 
που θέτει η συμφωνία και τις δεσμεύσεις 
που περιγράφονται στις εθνικά 
καθορισμένες συνεισφορές της Ένωσης 
και των κρατών μελών. 
2. Η ΚΓΠ αποσκοπεί στη μείωση κατά 
30 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
στον τομέα της γεωργίας και των 
τροφίμων της Ένωσης έως το 2027. 
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ 
ευθυγραμμίζονται με τους ήδη 
θεσπισμένους μακροπρόθεσμους εθνικούς 
στόχους που καθορίζονται στις 
νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται 
στο παράρτημα XI, ή που απορρέουν από 
αυτές, και με τους στόχους που ορίζονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 
4. Προτού εγκρίνει τα στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο 
συνδυασμός όλων των στόχων και των 
μέτρων των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ θα επιτρέπει την εκπλήρωση των 
στόχων για το κλίμα που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο. 
5. Για τη διατήρηση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ένωση, η 
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Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι εθνικοί 
στόχοι και τα εθνικά μέτρα για το κλίμα 
του κάθε κράτους μέλους είναι παρόμοια. 

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Παγκόσμια διάσταση της ΚΓΠ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, 
η Ένωση και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι στόχοι αναπτυξιακής 
συνεργασίας λαμβάνονται υπόψη σε όλες 
τις παρεμβάσεις της ΚΓΠ, και σέβονται 
το δικαίωμα στη διατροφή, καθώς και το 
δικαίωμα στην ανάπτυξη.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ συμβάλλουν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην έγκαιρη 
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο 
θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
του 2030, ιδίως των ΣΒΑ 2, 10, 12 και 13, 
καθώς και των στόχων της συμφωνίας 
του Παρισιού. Ως εκ τούτου, οι 
παρεμβάσεις της ΚΓΠ:
i) συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
διαφοροποιημένης και βιώσιμης γεωργίας 
και ανθεκτικών αγροοικολογικών 
πρακτικών τόσο εντός της Ένωσης όσο 
και σε χώρες εταίρους· 
ii) συμβάλλουν στη διατήρηση της 
γενετικής ποικιλότητας των σπόρων, των 
καλλιεργούμενων φυτών, των 
εκτρεφόμενων και εξημερωμένων ζώων 
και των συναφών άγριων ειδών, τόσο 
εντός της Ένωσης όσο και σε χώρες 
εταίρους· 
iii) συμβάλλουν στην αξιοποίηση του 
δυναμικού των γεωργών μικρής 
κλίμακας, των μικρών γεωργικών 
επιχειρήσεων, ιδίως των γυναικών 
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γεωργών, των αυτόχθονων πληθυσμών 
που δραστηριοποιούνται στη γεωργική 
παραγωγή και των νομαδικών 
κτηνοτρόφων τόσο εντός της Ένωσης 
όσο και σε χώρες εταίρους· 
iv) συμβάλλουν στην ανάπτυξη τοπικών 
συστημάτων τροφίμων και εγχώριων και 
περιφερειακών αγορών, τόσο εντός της 
Ένωσης όσο και σε χώρες εταίρους, με 
στόχο την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης 
από εισαγωγές τροφίμων και τη 
συντόμευση των αλυσίδων τροφίμων· 
v) δίνουν τέλος στις εμπορικές πρακτικές 
που στρεβλώνουν το παγκόσμιο εμπόριο 
στις γεωργικές αγορές· 
vi) ενσωματώνουν πλήρως μέτρα για τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 
την προσαρμογή σε αυτή· 
vii) τηρούν την αρχή «πρώτα το κλίμα, 
μετά το εμπόριο»: 
3. Η συμμόρφωση της ΚΓΠ με τη συνοχή 
της αναπτυξιακής πολιτικής αξιολογείται 
σε τακτική βάση, μεταξύ άλλων 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από τον 
μηχανισμό παρακολούθησης που ορίζεται 
στο άρθρο 119α. Η Επιτροπή υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την 
απόκριση της Ένωσης σε επίπεδο 
πολιτικής. 

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 Άρθρο 11

Αρχή και πεδίο εφαρμογής Αρχή και πεδίο εφαρμογής

1. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα 
σύστημα επιβολής όρων βάσει του οποίου 
επιβάλλεται διοικητική κύρωση στους 

1. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα 
σύστημα επιβολής όρων βάσει του οποίου 
οι δικαιούχοι που λαμβάνουν άμεσες 



PE630.523v04-00 64/221 AD\1181813EL.docx

EL

δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει του κεφαλαίου II του 
παρόντος τίτλου ή των ετήσιων 
πριμοδοτήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 65, 66 και 67 οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται με τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού 
δικαίου και τα πρότυπα καλής γεωργικής 
και περιβαλλοντικής κατάστασης των 
εκτάσεων που καθορίζονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, όπως 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και 
αφορούν τους ακόλουθους ειδικούς τομείς:

ενισχύσεις δυνάμει των κεφαλαίων II και 
ΙΙΙ του παρόντος τίτλου ή τις ετήσιες 
πριμοδοτήσεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 65, 66 και 67 υπόκεινται σε 
διοικητική κύρωση εάν δεν 
συμμορφώνονται, κατά περίπτωση, με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης του 
ενωσιακού δικαίου και τα πρότυπα καλής 
γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης των εκτάσεων όπως 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, που 
καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, και αφορούν τους ακόλουθους 
ειδικούς τομείς:

α) κλίμα και το περιβάλλον· α) κλίμα και περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του 
αέρα, του εδάφους, της βιοποικιλότητας 
και των υπηρεσιών οικοσυστήματος·

β) δημόσια υγεία και υγεία των ζώων 
και των φυτών·

β) δημόσια υγεία και υγεία των ζώων 
και των φυτών·

γ) καλές συνθήκες διαβίωσης των 
ζώων.

γ) καλή μεταχείριση των ζώων.

2. Οι κανόνες σχετικά με τις 
διοικητικές κυρώσεις που πρέπει να 
περιληφθούν στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στον τίτλο IV του κεφαλαίου IV 
του κανονισμού (EE) [οριζόντιος 
κανονισμός].

2. Οι κανόνες σχετικά με ένα 
αποτελεσματικό και αποτρεπτικό 
σύστημα διοικητικών κυρώσεων που 
πρέπει να περιληφθούν στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ πρέπει να τηρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο IV 
του κεφαλαίου IV του κανονισμού (EE) 
[οριζόντιος κανονισμός].

3. Οι νομικές πράξεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ όσον 
αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης ισχύουν στην ισχύουσα 
έκδοση και, στην περίπτωση οδηγιών, 
όπως εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

3. Οι νομικές πράξεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ όσον 
αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης ισχύουν στην ισχύουσα 
έκδοση και, στην περίπτωση οδηγιών, 
όπως εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας 
ενότητας, ως «κανονιστική απαίτηση 
διαχείρισης» νοείται κάθε μεμονωμένη 
κανονιστική απαίτηση διαχείρισης 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης που 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ στο 
πλαίσιο μιας δεδομένης νομικής πράξης, η 
οποία διαφέρει επί της ουσίας από 
οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις της ίδιας 
πράξης.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας 
ενότητας, ως «κανονιστική απαίτηση 
διαχείρισης» νοείται κάθε μεμονωμένη 
κανονιστική απαίτηση διαχείρισης 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης που 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ στο 
πλαίσιο μιας δεδομένης νομικής πράξης, η 
οποία διαφέρει επί της ουσίας από 
οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις της ίδιας 
πράξης.
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 Άρθρο 12

Υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον 
αφορά την καλή γεωργική και 

περιβαλλοντική κατάσταση

Υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον 
αφορά την καλή γεωργική και 

περιβαλλοντική κατάσταση

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
όλες οι γεωργικές εκτάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 
δεν χρησιμοποιούνται πλέον για 
παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται 
σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τις 
ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
τηρούν οι δικαιούχοι για καλές γεωργικές 
και περιβαλλοντικές συνθήκες γης 
σύμφωνα με τον κύριο στόχο των 
προτύπων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, λαμβανομένων υπόψη των 
ειδικών χαρακτηριστικών των σχετικών 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάστασης του εδάφους και του κλίματος, 
των υπαρχόντων συστημάτων εκτροφής, 
της χρήσης γης, της αμειψισποράς, των 
γεωργικών πρακτικών και των γεωργικών 
δομών.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
όλες οι γεωργικές εκτάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 
δεν χρησιμοποιούνται πλέον για 
παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται 
σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τις 
ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
τηρούν οι δικαιούχοι για καλές γεωργικές 
και περιβαλλοντικές συνθήκες γης 
σύμφωνα με τον κύριο στόχο των 
προτύπων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, και οι οποίες συνάδουν και 
λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη 
νομοθεσία που ορίζεται στο παράρτημα 
XI. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα 
ειδικά χαρακτηριστικά των σχετικών 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάστασης του εδάφους και του κλίματος, 
ενόψει της επίτευξης των ειδικών στόχων 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) στ) και 
θ),των υπαρχόντων συστημάτων εκτροφής, 
της χρήσης γης, της αμειψισποράς, των 
γεωργικών πρακτικών και των γεωργικών 
δομών.

2. Όσον αφορά τους κύριους στόχους 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, τα κράτη 
μέλη μπορούν να προβλέψουν πρόσθετα 
πρότυπα σε σχέση με εκείνα που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα 
έναντι αυτών των κύριων στόχων. Ωστόσο, 
τα κράτη μέλη δεν καθορίζουν τις 

2. Τα κράτη μέλη δεν καθορίζουν τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για κύριους 
στόχους πέρα από όσους ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ. Ωστόσο, όσον αφορά τους 
κύριους στόχους που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέψουν πρόσθετα πρότυπα σε σχέση 
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ελάχιστες προδιαγραφές για κύριους 
στόχους πέρα από όσους ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

με εκείνα που καθορίζονται στο εν λόγω 
παράρτημα έναντι αυτών των κύριων 
στόχων.

2α. Η Επιτροπή αξιολογεί το πρότυπο 
που ορίζεται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 106, λαμβάνοντας υπόψη την 
απαιτούμενη αποτελεσματικότητα του 
προτύπου και την ύπαρξη εναλλακτικών 
λύσεων.

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα 
για την παροχή του εργαλείου 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά 
συστατικά που αναφέρεται στο παράρτημα 
ΙΙΙ, με το ελάχιστο περιεχόμενο και τις 
λειτουργίες που ορίζονται σε αυτό, στους 
δικαιούχους που θα το χρησιμοποιούν.

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα 
για την παροχή του εργαλείου 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά 
συστατικά και τη μείωση των εισροών 
που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ, με το 
ελάχιστο περιεχόμενο και τις λειτουργίες 
που ορίζονται σε αυτό, στους δικαιούχους 
που θα το χρησιμοποιούν. Για την εγγύηση 
της αποτελεσματικής χρήσης και 
εφαρμογής του εν λόγω εργαλείου, η 
Επιτροπή παρέχει επαρκή περίοδο 
μετάβασης για τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή μπορεί να στηρίξει τα κράτη 
μέλη με το σχεδιασμό του εν λόγω 
εργαλείου καθώς και με τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας 
δεδομένων.

Η Επιτροπή μπορεί να στηρίξει τα κράτη 
μέλη με τον σχεδιασμό του εν λόγω 
εργαλείου καθώς και με τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας 
δεδομένων.

4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 το οποίο 
αποσκοπεί στη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με κανόνες για τις καλές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού 
των στοιχείων του συστήματος της 
αναλογίας μόνιμων λειμώνων, του έτους 
αναφοράς και του ποσοστού μετατροπής 
στο πλαίσιο του ΚΓΠΚ 1, όπως 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, της 
μορφής και των πρόσθετων ελάχιστων 
στοιχείων και των λειτουργιών του 
εργαλείου βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά 
συστατικά.

4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 το οποίο 
αποσκοπεί στη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με κανόνες για τις καλές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού 
των στοιχείων του συστήματος της 
αναλογίας μόνιμων λειμώνων, της μορφής 
και των πρόσθετων ελάχιστων στοιχείων 
και των λειτουργιών του εργαλείου 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά 
συστατικά και τη μείωση των εισροών.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
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σύμφωνα με το άρθρο 138 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με κανόνες σχετικά με την καλή γεωργική 
και περιβαλλοντική κατάσταση, σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, 
συμπεριλαμβανομένων φυσικών 
καταστροφών, επιδημιών και ασθενειών 
φυτών.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 Άρθρο 13

Γεωργικές συµβουλευτικές υπηρεσίες Συµβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις

1. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ένα 
σύστημα παροχής συμβουλών στους 
γεωργούς και άλλους δικαιούχους της 
στήριξης της ΚΓΠ για τη διαχείριση της 
γης και τη διαχείριση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων («γεωργικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες»).

1. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ένα 
σύστημα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στους γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους της στήριξης της ΚΓΠ για τη 
διαχείριση της γης και τη διαχείριση των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και, κατά 
περίπτωση, σε δασοκαλλιεργητές 
(«συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις»).

2. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις καλύπτουν τις 
οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές διαστάσεις και παρέχουν 
επικαιροποιημένες τεχνολογικές και 
επιστημονικές πληροφορίες που 
αναπτύσσονται από την έρευνα και την 
καινοτομία. Πρέπει να εντάσσονται στις 
αλληλένδετες υπηρεσίες συμβούλων 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ερευνητών, 
γεωργικών οργανώσεων και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών που αποτελούν τα 
συστήματα γεωργικής γνώσης και 
καινοτομίας (AKIS).

2. Οι γεωργικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες καλύπτουν τις οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις 
και διευκολύνουν την απόκτηση των 
δεξιοτήτων και γνώσεων που χρειάζονται 
για τη βιώσιμη παραγωγή και την 
παραγωγή χαμηλών εισροών 
χρησιμοποιώντας επικαιροποιημένες 
τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία. Πρέπει να 
εντάσσονται στις αλληλένδετες υπηρεσίες 
συμβούλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 
ερευνητών, γεωργικών οργανώσεων και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών που 
αποτελούν τα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS).
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3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
συμβουλές αυτές να είναι αμερόληπτες και 
να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων 
μεταξύ των συμβούλων.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
συμβουλές αυτές να είναι αμερόληπτες και 
οι σύμβουλοι να μην αντιμετωπίζουν 
σύγκρουση συμφερόντων, και επίσης 
διασφαλίζουν ότι οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
είναι προσαρμοσμένες στην ποικιλία των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
τρόπων παραγωγής.

3α. Η Επιτροπή καθορίζει τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για τις γεωργικές 
συµβουλευτικές υπηρεσίες, ως προς την 
ποιότητα, την ανεξαρτησία και την 
εδαφική κάλυψη των παρεχόμενων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών.

4. Οι γεωργικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες καλύπτουν τουλάχιστον:

4. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις καλύπτουν 
τουλάχιστον:

α) όλες τις απαιτήσεις, προϋποθέσεις 
και δεσμεύσεις διαχείρισης που ισχύουν 
για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους 
που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων και των προτύπων βάσει της 
αιρεσιμότητας και των προϋποθέσεων για 
τα καθεστώτα στήριξης, καθώς και των 
πληροφοριών για τα χρηματοδοτικά μέσα 
και τα επιχειρηματικά σχέδια που 
θεσπίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ·

α) όλες τις απαιτήσεις, προϋποθέσεις 
και δεσμεύσεις διαχείρισης που ισχύουν 
για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους 
που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων και των προτύπων βάσει της 
αιρεσιμότητας και των προϋποθέσεων για 
τα καθεστώτα στήριξης, καθώς και των 
πληροφοριών για τα χρηματοδοτικά μέσα 
και τα επιχειρηματικά σχέδια που 
θεσπίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ·

β) τις απαιτήσεις όπως έχουν 
καθορισθεί από τα κράτη μέλη για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, 
της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, και του 
άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30 και 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ·

β) τις απαιτήσεις όπως έχουν 
καθορισθεί από τα κράτη μέλη για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ , της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, 
της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, των 
εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2013/485, 
2018/783, 2018/784 και 2018/785, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου30, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, 
της οδηγίας 98/58/EΚ, της οδηγίας 
1999/74/EΚ, της οδηγίας 2007/43/EΚ, της 
οδηγίας 2008/119/EΚ, της οδηγίας 
2008/120/EΚ, του κανονισμού (EΚ) 
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2008/543 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1/2005, με παράλληλη ενθάρρυνση της 
μετάβασης προς αγροοικολογικές 
πρακτικές·
β α) μετάβαση σε αγροοικολογικές 
πρακτικές και διατήρησή τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργοδασοκομίας·
β β) εργαλείο βιωσιμότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα 
θρεπτικά συστατικά και τη μείωση των 
εισροών, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 
12 παράγραφος 3·

γ) γεωργικές πρακτικές που 
εμποδίζουν την ανάπτυξη αντιμικροβιακής 
αντοχής, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση 
«Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της 
μικροβιακής αντοχής στην Ευρώπη»31· 

γ) γεωργικές πρακτικές που 
εμποδίζουν την ανάπτυξη αντιμικροβιακής 
αντοχής, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση 
«Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της 
μικροβιακής αντοχής στην Ευρώπη»31· 

δ) τη διαχείριση κινδύνων σύμφωνα 
με το άρθρο 70·

δ) τη διαχείριση κινδύνων σύμφωνα 
με το άρθρο 70·

ε) τη στήριξη της καινοτομίας, ιδίως 
για την προετοιμασία και την υλοποίηση 
έργων των επιχειρησιακών ομάδων της 
ευρωπαϊκής σύµπραξης καινοτοµίας για τη 
γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
114·

ε) τη στήριξη της καινοτομίας, ιδίως 
για την προετοιμασία και την υλοποίηση 
έργων των επιχειρησιακών ομάδων της 
ευρωπαϊκής σύµπραξης καινοτοµίας για τη 
γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
114·

στ) την ανάπτυξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών για τη γεωργία και τις 
αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 
102 στοιχείο β).

στ) την ανάπτυξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών για τη γεωργία και τις 
αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 
102 στοιχείο β).

στ α) την παροχή στήριξης και 
συνδρομής σε νέους γεωργούς και τους 
νεοισερχόμενους κατά τα πέντε έτη μετά 
την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεών 
τους·
στ β) δημιουργία και ανάπτυξη 
οργανώσεων παραγωγών·

______________________ ______________________
30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
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αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 
1).

αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 
1).

______________________ ______________________
31 «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την 
καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής 
(AMR)» (COM (2017) 339 τελικό).

31 «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την 
καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής 
(AMR)» (COM (2017) 339 τελικό).

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 1 – τμήμα 3 α (νέο) – άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 3α
Βιολογική γεωργία

Άρθρο 13α
Βιολογική Γεωργία

Η βιολογική γεωργία, όπως ορίζεται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α, είναι ένα πιστοποιημένο 
σύστημα γεωργικής εκμετάλλευσης που 
μπορεί να συμβάλει προς πολλαπλούς 
ειδικούς στόχους της ΚΓΠ όπως 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού. Λαμβανομένων 
υπόψη των πλεονεκτημάτων της 
βιολογικής γεωργίας, καθώς και της 
αυξανόμενης ζήτησης που εξακολουθεί 
να υπερβαίνει την αύξηση της 
παραγωγής, τα κράτη μέλη αξιολογούν το 
επίπεδο στήριξης που απαιτείται για τη 
διαχείριση γεωργικής γης υπό βιολογική 
πιστοποίηση. Τα κράτη μέλη 
περιλαμβάνουν στα οικεία στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ μια ανάλυση της 
παραγωγής του τομέα βιολογικής 
γεωργίας, της αναμενόμενης ζήτησης, και 
της δυνατότητάς του να εκπληρώσει 
στόχους της ΚΓΠ, και θέτουν στόχους 
αύξησης του ποσοστού της γεωργικής γης 
υπό βιολογική διαχείριση, καθώς και 
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ανάπτυξης ολόκληρης της αλυσίδας 
εφοδιασμού βιολογικών προϊόντων. Βάσει 
αυτής της αξιολόγησης, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν το κατάλληλο επίπεδο 
στήριξης προς τη βιολογική μετατροπή 
και συντήρηση, είτε μέσω μέτρων 
αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρονται 
στο άρθρο 65 είτε μέσω οικολογικών 
προγραμμάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 28, είτε μέσω συνδυασμού των 
δύο, και διασφαλίζουν ότι τα διαθέσιμα 
κονδύλια αντιστοιχούν στην αναμενόμενη 
ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής.
___________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 
14.6.2018, σ. 1).

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 Άρθρο 14

Τύποι παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων

Τύποι παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων

1. Οι τύποι παρεμβάσεων βάσει του 
παρόντος κεφαλαίου μπορούν να λάβουν 
τη μορφή αποσυνδεδεμένων και 
συνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων.

1. Οι τύποι παρεμβάσεων βάσει του 
παρόντος κεφαλαίου μπορούν να λάβουν 
τη μορφή αποσυνδεδεμένων και 
συνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων.

2. Οι αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις είναι οι ακόλουθες: 

2. Οι αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις είναι οι ακόλουθες: 

α) βασική εισοδηματική στήριξη για 
τη βιωσιμότητα·

α) βασική εισοδηματική στήριξη για 
τη βιωσιμότητα·

β) συμπληρωματική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη 
βιωσιμότητα·

β) συμπληρωματική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη 
βιωσιμότητα·
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γ) συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη των νέων γεωργών·

γ) συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη των νέων γεωργών·

δ) προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

δ) προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

3. Οι συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις 
είναι οι ακόλουθες:

3. Οι συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις 
είναι οι ακόλουθες:

α) στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος·

α) στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος·

β) ειδική ενίσχυση της καλλιέργειας 
βαμβακιού.

β) ειδική ενίσχυση της καλλιέργειας 
βαμβακιού.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Οι ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων δεν 
είναι επιλέξιμες για πληρωμές στήριξης 
του εισοδήματος μέσω του ΕΓΤΕ:
α) εθνικοί ή περιφερειακοί πολιτικοί ή 
δημόσιοι υπάλληλοι με άμεση ή έμμεση 
ευθύνη για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση 
ή την εποπτεία της κατανομής των 
επιδοτήσεων της ΚΓΠ·
β) μέλη της οικογένειας των προσώπων 
που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των εκτεταμένων προβλημάτων σύγκρουσης συμφερόντων, δεν είναι επιθυμητό οι 
υπουργοί Γεωργίας, οι δημόσιοι λειτουργοί, τα μέλη των επιτροπών Γεωργίας των 
κοινοβουλίων ή η οικογένειά τους να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη στήριξη του 
εισοδήματος.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 Άρθρο 15

Μείωση ενισχύσεων Μείωση ενισχύσεων

1. Τα κράτη μέλη μειώνουν το ποσό 
των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται 
σε έναν γεωργό, σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο για ένα δεδομένο ημερολογιακό 
έτος που υπερβαίνει τα 60 000 EUR ως 
εξής:

1. Τα κράτη μέλη περιορίζουν το 
ποσό των άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγούνται σε έναν γεωργό, σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος στα 80 000 EUR.

α) κατά τουλάχιστον 25 % για το 
τμήμα μεταξύ 60 000 EUR και 
75 000 EUR· 
β) κατά τουλάχιστον 50 % για το 
τμήμα μεταξύ 75 000 EUR και 
90 000 EUR· 
γ) κατά τουλάχιστον 75 % για το 
τμήμα μεταξύ 90 000 EUR και 
100 000 EUR·
δ) κατά 100 % για το ποσό που 
υπερβαίνει τα 100 000 EUR.
2. Πριν από την εφαρμογή της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη θα 
αφαιρούν, εντός ενός δεδομένου 
ημερολογιακού έτους, από το ποσό των 
άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε 
έναν γεωργό σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο:

2. Πριν από την εφαρμογή της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη θα 
αφαιρούν από το ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που χορηγούνται σε έναν 
γεωργό σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο 
τις πληρωμές που χορηγήθηκαν εντός 
ενός δεδομένου ημερολογιακού έτους για 
προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον δυνάμει του άρθρου 28.

α) τους μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική δραστηριότητα που δηλώνει ο 
γεωργός, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων και των κοινωνικών εισφορών που 
συνδέονται με την απασχόληση· και
β) το ισοδύναμο κόστος της 
κανονικής και μη αμειβόμενης εργασίας 
που συνδέεται με γεωργική 
δραστηριότητα που ασκείται από άτομα 
που εργάζονται στο συγκεκριμένο 
αγρόκτημα και τα οποία δεν λαμβάνουν 
μισθό ή λαμβάνουν λιγότερη αμοιβή από 
το κανονικά καταβαλλόμενο ποσό για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά 
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ανταμείβονται μέσω του οικονομικού 
αποτελέσματος της γεωργικής 
δραστηριότητας.
Για τον υπολογισμό των ποσών που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους μέσους 
τυπικούς μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική δραστηριότητα σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο 
πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των 
ετήσιων μονάδων εργασίας που δηλώνει ο 
ενδιαφερόμενος γεωργός. 
3. Το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης 
των ενισχύσεων πρέπει να χρησιμοποιείται 
κατά κύριο λόγο για να συμβάλει στη 
χρηματοδότηση της συμπληρωματικής 
αναδιανεμητικής εισοδηματικής 
στήριξης για τη βιωσιμότητα και στη 
συνέχεια άλλων παρεμβάσεων που 
εμπίπτουν στις αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις.

3. Το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης 
των ενισχύσεων χρησιμοποιείται κατά 
κύριο λόγο για να συμβάλει στη 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων για 
το κλίμα και το περιβάλλον και στη 
συνέχεια των ειδών παρεμβάσεων στο 
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ όπως ορίζονται στο 
κεφάλαιο IV μέσω μεταφοράς. Η 
μεταφορά αυτή στο ΕΓΤΑΑ αποτελεί 
μέρος των δημοσιονομικών πινάκων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και μπορεί 
να αναθεωρηθεί το 2023 σύμφωνα με το 
άρθρο 90. Δεν υπόκειται στα ανώτατα 
όρια για τις μεταφορές κονδυλίων από το 
ΕΓΤΕ στο ΕΓΤΑΑ που έχουν καθοριστεί 
βάσει του άρθρου 90.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του 
προϊόντος για τη χρηματοδότηση τύπων 
παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, 
όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο IV με 
μεταφορά. Η μεταφορά αυτή στο ΕΓΤΑΑ 
αποτελεί μέρος των δημοσιονομικών 
πινάκων του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και μπορεί να αναθεωρηθεί το 2023 
σύμφωνα με το άρθρο 90. Δεν υπόκειται 
στα ανώτατα όρια για τις μεταφορές 
χρηματικών ποσών από το ΕΓΤΕ στο 
ΕΓΤΑΑ που έχουν συσταθεί βάσει του 
άρθρου 90.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του 
προϊόντος για τη χρηματοδότηση της 
συμπληρωματικής αναδιανεμητικής 
εισοδηματικής στήριξης για τη 
βιωσιμότητα ή άλλων παρεμβάσεων που 
εμπίπτουν στις αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις.

4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ'εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 138, που 
συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με 
κανόνες που θεσπίζουν εναρμονισμένη 

4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ'εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 138, που 
συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με 
κανόνες που θεσπίζουν εναρμονισμένη 
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βάση υπολογισμού για τη μείωση των 
πληρωμών που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ορθή κατανομή των 
κονδυλίων στους δικαιούχους.

βάση υπολογισμού για τη μείωση των 
πληρωμών που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ορθή κατανομή των 
κονδυλίων στους δικαιούχους.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η στήριξη που θεσπίζεται στο 
υποτμήμα 2 δεν πρέπει, σε καμία 
περίπτωση, να ωφελεί τα συστήματα 
παραγωγής που έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον ή σε τρίτες 
χώρες ή που δεν συμμορφώνονται με τις 
νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται 
στο Παράρτημα ΧΙ.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η στήριξη βάσει του παρόντος 
υποτμήματος δεν χρησιμοποιείται για τη 
χρηματοδότηση μονάδων μαζικής 
εκτροφής ζώων.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν το 
ποσό της βασικής εισοδηματικής 
στήριξης ανά εκτάριο μεταξύ των 
διαφόρων ομάδων περιοχών που 

διαγράφεται
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αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
κοινωνικοοικονομικές ή αγρονομικές 
συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Θέλουμε μια δίκαιη ΚΓΠ εντός των κρατών μελών καθώς και μεταξύ των κρατών μελών. Παρά 
τον τρόπο με τον οποίο διατυπώθηκε, το σημείο αυτό επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνεχίσουν 
να μεροληπτούν υπέρ των πεδινών αρόσιμων καλλιεργειών, ενώ γίνεται διάκριση κατά των 
ενεργών γεωργών που παρέχουν δημόσια αγαθά σε κατά καιρούς δύσκολες συνθήκες σε 
περιοχές ορεινής βόσκησης ή μεικτής χρήσης, οι οποίες συχνά συμπίπτουν με τη γεωργία 
υψηλής φυσικής αξίας.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 Άρθρο 20

Αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και 
σύγκλιση

Αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και 
σύγκλιση

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη 
μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης πριν από τη σύγκλιση σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο προσαρμόζοντας την 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
αναλογικά με την αξία τους, όπως 
καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το έτος 
απαίτησης 2020 και τις σχετικές ενισχύσεις 
για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον που προβλέπονται 
στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο III του εν λόγω 
κανονισμού για το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2020.

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη 
μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης πριν από τη σύγκλιση σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο προσαρμόζοντας την 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
αναλογικά με την αξία τους, όπως 
καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το έτος 
απαίτησης 2020 και τις σχετικές ενισχύσεις 
για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον που προβλέπονται 
στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο III του εν λόγω 
κανονισμού για το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2020.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν την 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα 
με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν την 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα 
με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν, έως το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2026 το 
αργότερο, ανώτατο όριο της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης για το κράτος 

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν, έως το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2026 το 
αργότερο, ανώτατο όριο της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης για το κράτος 
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μέλος ή για κάθε ομάδα εδαφών που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2.

μέλος ή για κάθε ομάδα εδαφών που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2.

4. Όταν η αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, δεν είναι ομοιόμορφη 
εντός κράτους μέλους ή εντός ομάδας 
εδαφών, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τη σύγκλιση της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιμή 
μονάδας το αργότερο έως το 2026.

4. Όταν η αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, δεν είναι ομοιόμορφη 
εντός κράτους μέλους ή εντός ομάδας 
εδαφών, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τη σύγκλιση της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιμή 
μονάδας το αργότερο έως το 2026.

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το 
αργότερο μέχρι το έτος 2026, όλα τα 
δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία 
τουλάχιστον 75% του μέσου 
προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για τη 
βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 
παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα 
εδάφη που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2.

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το 
αργότερο μέχρι το έτος 2026, όλα τα 
δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία 
τουλάχιστον 75% του μέσου 
προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για τη 
βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 
παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα 
εδάφη που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2.

6. Τα κράτη μέλη χρηματοδοτούν τις 
αυξήσεις στην αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση με τις παραγράφους 4 και 5 
χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό προϊόν που 
προκύπτει από την εφαρμογή της 
παραγράφου 3, και εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, μειώνοντας τη διαφορά μεταξύ 
της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, που καθορίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, και του μέσου 
προβλεπόμενου ποσού μονάδας για τη 
βασική στήριξη του εισοδήματος για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όπως 
ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 
106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή 
για τα εδάφη όπως ορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 18 παράγραφος 2.

6. Τα κράτη μέλη χρηματοδοτούν τις 
αυξήσεις στην αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση με τις παραγράφους 4 και 5 
χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό προϊόν που 
προκύπτει από την εφαρμογή της 
παραγράφου 3, και εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, μειώνοντας τη διαφορά μεταξύ 
της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, που καθορίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, και του μέσου 
προβλεπόμενου ποσού μονάδας για τη 
βασική στήριξη του εισοδήματος για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όπως 
ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 
106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή 
για τα εδάφη όπως ορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να εφαρμόσουν τη μείωση στο σύνολο ή 
μέρος των δικαιωμάτων ενίσχυσης με αξία 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να εφαρμόσουν τη μείωση στο σύνολο ή 
μέρος των δικαιωμάτων ενίσχυσης με αξία 
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που προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η οποία υπερβαίνει το μέσο 
προβλεπόμενο μοναδιαίο ποσό για τη 
βασική στήριξη εισοδήματος για το έτος 
2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό 
σχέδιο ΚΓΠ που διαβιβάζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος 
μέλος ή για τα εδάφη που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

που προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η οποία υπερβαίνει το μέσο 
προβλεπόμενο μοναδιαίο ποσό για τη 
βασική στήριξη εισοδήματος για το έτος 
2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό 
σχέδιο ΚΓΠ που διαβιβάζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος 
μέλος ή για τα εδάφη που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

7. Οι μειώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 βασίζονται σε αντικειμενικά 
και αμερόληπτα κριτήρια. Με την 
επιφύλαξη του ελάχιστου ποσοστού που 
καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, τα κριτήρια αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης 
μείωσης η οποία δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη του 30 %.

7. Οι μειώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 βασίζονται σε αντικειμενικά 
και αμερόληπτα κριτήρια. Με την 
επιφύλαξη του ελάχιστου ποσοστού που 
καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, τα κριτήρια αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης 
μείωσης η οποία δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη του 30 %.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα 
κράτη μέλη μπορούν να δίνουν 
προτεραιότητα στις γυναίκες για την 
επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο η).

Αιτιολόγηση

Η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στις οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να 
προωθηθεί ως μέρος των ειδικών στόχων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των 
γενικών στόχων.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 Άρθρο 26

Συμπληρωματική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη 

βιωσιμότητα

Συμπληρωματική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη 

βιωσιμότητα

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
συμπληρωματική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος για την 
βιωσιμότητα («στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος») υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο 
και προσδιορίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
συμπληρωματική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος για την 
βιωσιμότητα («στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος») υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο 
και προσδιορίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ανακατανομή της στήριξης από 
μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τη μορφή 
ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους 
γεωργούς στο πλαίσιο της βασικής 
εισοδηματικής στήριξης στο άρθρο 17.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ανακατανομή της στήριξης από 
μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τη μορφή 
ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους 
γεωργούς στο πλαίσιο της βασικής 
εισοδηματικής στήριξης στο άρθρο 17.

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 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.

4. Το ποσό ανά εκτάριο που 
προβλέπεται για ένα δεδομένο έτος 
υποβολής αιτήσεων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο των 
άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το εν 
λόγω έτος.

4. Το ποσό ανά εκτάριο που 
προβλέπεται για ένα δεδομένο έτος 
υποβολής αιτήσεων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο των 
άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το εν 
λόγω έτος.

5. Ο εθνικός μέσος όρος των άμεσων 
ενισχύσεων ανά εκτάριο ορίζεται ως ο 
λόγος του εθνικού ανώτατου ορίου για 
άμεσες ενισχύσεις για το έτος υποβολής 
αιτήσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
IV, και των συνολικών προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων για τη βασική 
εισοδηματική στήριξη για το εν λόγω έτος, 
εκφρασμένος σε αριθμό εκταρίων.

5. Ο εθνικός μέσος όρος των άμεσων 
ενισχύσεων ανά εκτάριο ορίζεται ως ο 
λόγος του εθνικού ανώτατου ορίου για 
άμεσες ενισχύσεις για το έτος υποβολής 
αιτήσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
IV, και των συνολικών προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων για τη βασική 
εισοδηματική στήριξη για το εν λόγω έτος, 
εκφρασμένος σε αριθμό εκταρίων.
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Τροπολογία 81

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» 
που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 στοιχείο ζ) και να διαθέσουν 
τουλάχιστον το 4 % των κονδυλίων τους 
για άμεσες ενισχύσεις για τον εν λόγω 
στόχο σύμφωνα με το άρθρο 86 
παράγραφος 4, τα κράτη μέλη δύνανται να 
παρέχουν συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη στους νέους γεωργούς που 
δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο της 
βασικής ενίσχυσης εισοδήματος που 
προβλέπεται στο άρθρο 17 και οι οποίοι 
εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε 
γεωργική εκμετάλλευση ή που 
εγκαταστάθηκαν κατά τα τελευταία 5 έτη 
πριν από την υποβολή της αίτησης 
πληρωμής για νέους γεωργούς, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πληρωμές 
χρησιμοποιούνται για βιώσιμη παραγωγή 
και ότι το εισόδημα/ τα περιουσιακά 
στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ανώτατο 
όριο που ορίζεται στο άρθρο 15.

Κατά παρέκκλιση από όσα προβλέπονται 
στο πρώτο εδάφιο, οι νέοι γεωργοί που 
έλαβαν κατά το τελευταίο έτος 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
1307/2013 τη στήριξη που αναφέρεται 
στο άρθρο 50 του εν λόγω κανονισμού 
μπορούν να λάβουν τη στήριξη που 
αναφέρεται στο παρόν άρθρο για τη 
μέγιστη περίοδο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

Αιτιολόγηση

Οι νέοι γεωργοί που δεν χρειάζονται χρήματα ή που τα χρησιμοποιούν για σκοπούς 
εντατικοποίησης αντίθετους προς τους στόχους των άρθρων 5 και 6 δεν θα πρέπει να 
λαμβάνουν χρήματα των φορολογουμένων.
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 Άρθρο 28

Προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον

Προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον

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 θεσπίζουν και 
παρέχουν στήριξη και ορίζουν ένα 
ελάχιστο ποσοστό χρηματοδότησης 
ύψους τουλάχιστον 30% της αντίστοιχης 
εθνικής τους κατανομής όπως ορίζεται 
στο παράρτημα IV για 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.

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 ή ομάδες 
γεωργών οι οποίοι δεσμεύονται να 
εφαρμόζουν, να διατηρούν και να 
προωθούν στις επιλέξιμες εκτάσεις, 
γεωργικές πρακτικές και συστήματα 
ευεργετικά για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

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

3. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 138 για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση 
του ενωσιακού καταλόγου των γεωργικών 
πρακτικών που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον, λαμβάνοντας 
υπόψη τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
συμπληρωματικούς εθνικούς καταλόγους 
των γεωργικών πρακτικών που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον 
επιλέγοντας μεταξύ αυτών που ορίζονται 
στον ενωσιακό κατάλογο που αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο. Τα κράτη μέλη δίνουν 
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προτεραιότητα σε συστήματα τα οποία 
παρέχουν παράλληλα οφέλη, προωθούν 
συνέργειες και δίνουν έμφαση σε μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση.
Η Επιτροπή παρέχει τις αναγκαίες 
κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη 
κατά την κατάρτιση των εθνικών 
καταλόγων, 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 εκπλήρωση των ειδικών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ). 
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 και 
περιβαλλοντικών αρχών κατόπιν 
διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες.
Η Επιτροπή αξιολογεί σε εξαμηνιαία 
βάση τους εθνικούς καταλόγους, 
λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη 
απόδοση, την ύπαρξη εναλλακτικών 
λύσεων και τη συμβολή των συστημάτων 
στους ειδικούς περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
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στ). 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 σε 
έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
που καθορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).

4. Οι πρακτικές αυτές σχεδιάζονται 
κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε 
έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
που καθορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) και, 
όσον αφορά τον στόχο στ), λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη η γεωργία υψηλής 
φυσικής αξίας και η γεωργία Natura 
2000.

5. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη παρέχουν 
μόνο ενισχύσεις που καλύπτουν 
δεσμεύσεις οι οποίες:

5. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη παρέχουν 
μόνο ενισχύσεις που καλύπτουν 
δεσμεύσεις οι οποίες:

α) 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·

α) 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·

β) υπερβαίνουν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις για τη χρήση λιπασμάτων 
και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την 
καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και άλλες 
υποχρεωτικές προϋποθέσεις που 
θεσπίζονται από το εθνικό δίκαιο και το 
δίκαιο της Ένωσης·

β) υπερβαίνουν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις για τη χρήση λιπασμάτων 
και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την 
καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και άλλες 
υποχρεωτικές προϋποθέσεις που 
θεσπίζονται από το εθνικό δίκαιο και 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)·

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.

δ) διαφέρουν από ή είναι 
συμπληρωματικές προς τις δεσμεύσεις για 
τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει 
του άρθρου 65.

6. Η στήριξη για τα οικολογικά 
προγράμματα χορηγείται ως ετήσια 
ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο είτε:

6. Η στήριξη για τα οικολογικά 
προγράμματα χορηγείται ως ετήσια 
ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο ή ανά 
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εκμετάλλευση, είτε:

α) ως πρόσθετες ενισχύσεις για τη 
στήριξη του βασικού εισοδήματος όπως 
ορίζεται στο υποτμήμα 2 του παρόντος 
τμήματος· ή

α) ως πρόσθετες ενισχύσεις για τη 
στήριξη του βασικού εισοδήματος όπως 
ορίζεται στο υποτμήμα 2 του παρόντος 
τμήματος· ή

β) ως αποζημιώσεις στους 
δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν και της απώλειας 
εισοδήµατος ως αποτέλεσµα της 
δέσµευσης που ανελήφθη, που 
καθορίζονται με βάση το άρθρο 65. 

β) ως αποζημιώσεις στους 
δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν και της απώλειας 
εισοδήµατος ως αποτέλεσµα της 
δέσµευσης που ανελήφθη, που 
καθορίζονται με βάση το άρθρο 65. 

6α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτούν την υποχρεωτική συμμετοχή 
ειδικών οικολογικών προγραμμάτων σε 
περιοχές με υψηλή φυσική αξία ή όταν η 
εν λόγω συμμετοχή είναι δεόντως 
αιτιολογημένη για την εκπλήρωση ενός ή 
περισσότερων ειδικών περιβαλλοντικών 
και κλιματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ).
6β. Τα κράτη μέλη αποκλείουν τα 
οικολογικά προγράμματα από ενδεχόμενη 
μείωση των πληρωμών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 15, ή των μέγιστων επιπέδων 
χρηματοδότησης.

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου να συνάδουν με εκείνες του 
άρθρου 65.

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου να συνάδουν με εκείνες του 
άρθρου 65.

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 
συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό 
με περαιτέρω κανόνες για τα οικολογικά 
προγράμματα.

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 
συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό 
με περαιτέρω κανόνες για τα οικολογικά 
προγράμματα.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28α
Φυσικοί ή άλλοι ειδικοί ανά περιοχή 

περιορισμοί
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις για φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ, με σκοπό να 
συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1.
2. Οι εν λόγω ενισχύσεις χορηγούνται σε 
πραγματικούς γεωργούς όσον αφορά τις 
περιοχές που καθορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού του είδους 
παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τους φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς στη συγκεκριμένη 
περιοχή.
4. Οι πρόσθετες δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 υπολογίζονται για 
φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς, σε σύγκριση με περιοχές 
που δεν επηρεάζονται από φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς.
5. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά 
εκτάριο έκτασης.
6. Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ελάχιστο 
και το μέγιστο ποσοστό της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΕ για τις 
παρεμβάσεις που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο. Οι δαπάνες σε σταθερές τιμές δεν 
αποκλίνουν πέραν του 20 % από τις 
δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 31 
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του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά του άρθρου αυτού στον πρώτο πυλώνα απελευθερώνει περισσότερα κονδύλια στον 
δεύτερο πυλώνα για μέτρα για το περιβάλλον και το κλίμα.

Τροπολογία 84

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.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή μεριμνά, σύμφωνα με 
τον τίτλο V κεφάλαιο III, ώστε η 
συνδεδεμένη στήριξη για ζωικό κεφάλαιο 
να χορηγείται μόνο σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που συμμορφώνονται με 
μια καθορισμένη μέγιστη πυκνότητα 
ζωικού πληθυσμού για μια δεδομένη 
λεκάνη απορροής ποταμού όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2000/60/ΕΚ. 
 
 

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη συχνά ευνοεί την εντατική κτηνοτροφία για 
κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα, και προκειμένου να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
της υπερπαραγωγής, ιδίως όσον αφορά το κλίμα αλλά και τα γεωργικά εισοδήματα, η στήριξη 
χορηγείται μόνο σε εκμεταλλεύσεις που δεν υπερβαίνουν την πυκνότητα ζωικού πληθυσμού, και 
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βοηθά τους γεωργούς να μεταβούν σε πιο διαφοροποιημένα μοντέλα παραγωγής. Η παρούσα 
διασφάλιση έχει επίσης στόχο την αποφυγή της υπερπαραγωγής. Οι μέγιστες πυκνότητες ζωικού 
πληθυσμού μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα με τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες με βάση 
τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Όταν ένα κράτος μέλος προτείνει 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 106, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι:
α) οι ενισχύσεις τηρούν την «αρχή του μη 
βλάπτειν»·
β) υπάρχει σαφής ανάγκη ή όφελος 
περιβαλλοντικού ή κοινωνικού 
χαρακτήρα που να δικαιολογείται από 
εμπειρικά ποσοτικοποιημένα και 
ανεξαρτήτως επαληθεύσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία·
γ) η στήριξη χρησιμοποιείται για την 
κάλυψη των ενωσιακών αναγκών στον 
τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας και 
δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στις 
εσωτερικές ή διεθνείς αγορές·
δ) η χορήγηση της συνδεδεμένης 
εισοδηματικής στήριξης δεν έχει 
εμπορικά αποτελέσματα που επηρεάζουν 
δυσμενώς την ανάπτυξη των επενδύσεων, 
της παραγωγής και της επεξεργασίας 
στον τομέα των γεωργικών τροφίμων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες εταίρους·
ε) η προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
δεν χορηγείται για αγορές που βρίσκονται 
σε κρίση λόγω υπερπαραγωγής ή 
πλεονάζουσας προσφοράς·
στ) η στήριξη της κτηνοτροφικής 
παραγωγής χορηγείται μόνο για χαμηλές 
πυκνότητες πληθυσμού, εντός των ορίων 
της οικολογικής φέρουσας ικανότητας 
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των οικείων λεκανών απορροής ποταμού, 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, και 
συνδέεται με τη διατήρηση επαρκών 
εκτάσεων χορτονομής ή βοσκής χωρίς 
εξωτερικές εισροές.
Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις που ορίζονται στα στοιχεία 
α) έως στ), η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
ή, σε συντονισμό με το εν λόγω κράτος 
μέλος, όπως περιγράφεται στα άρθρα 115 
και 116 του παρόντος κανονισμού, να 
προσαρμόσει τις μεταβλητές που 
προτείνει το εν λόγω κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη θα πρέπει να εξαρτάται από την τήρηση αυστηρών 
κριτηρίων βιωσιμότητας, δεδομένου ότι δημιουργεί στρεβλώσεις τόσο εντός όσο και εκτός της 
εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, καθώς εκτοπίζει την παραγωγή σε ορισμένα κράτη μέλη είτε από 
άλλα κράτη μέλη είτε από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, που υπερβαίνουν τα 
ελάχιστα νομικά πρότυπα όσον αφορά 
την καλή μεταχείριση των ζώων ή το 
περιβάλλον, ή που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους, και η ανάγκη 
αυτή δικαιολογείται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στον τίτλο 
V κεφάλαιο ΙΙΙ με εμπειρικά 
ποσοτικοποιημένα και ανεξάρτητα 
επαληθεύσιμα αποδεικτικά στοιχεία: 
σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, όσπρια, κτηνοτροφικά 
ψυχανθή, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί 
με κέλυφος, γεώμηλα αμυλοποιίας, γάλα 
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και γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες χορτονομές, λυκίσκος, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά

Αιτιολόγηση

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι δικαιούχοι είναι επιλέξιμοι για 
συνδεδεμένες ενισχύσεις μόνο εφόσον τα 
πρότυπα παραγωγής τους είναι 
υψηλότερα από τα αντίστοιχα ισχύοντα 
ελάχιστα πρότυπα για το περιβάλλον και 
την καλή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η στήριξη αφορά τα βοοειδή 
ή τα αιγοπρόβατα, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν ως προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας την αναγνώριση και την 
καταγραφή των ζώων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

2. Η συνδεδεμένη εισοδηματική 
στήριξη μπορεί να χορηγηθεί μόνο εάν: 
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Συμβουλίου32 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
21/2004 του Συμβουλίου33 αντίστοιχα. 
Ωστόσο, με την επιφύλαξη άλλων 
εφαρμοστέων προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας, τα βοοειδή ή τα 
αιγοπρόβατα θεωρούνται επιλέξιμα για 
στήριξη, εφόσον οι απαιτήσεις 
αναγνώρισης και καταχώρισης 
πληρούνται μέχρι μια συγκεκριμένη 
ημερομηνία κατά το σχετικό έτος 
υποβολής αιτήσεων που καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη.

α) το κράτος μέλος καταδείξει ότι είναι η 
μόνη επιλογή που απομένει, ιδίως όσον 
αφορά τα συστήματα μετακινούμενης 
όπου ενδέχεται να είναι δύσκολη η 
υλοποίηση των περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων ή των αποσυνδεδεμένων 
ενισχύσεων λόγω κοινών περιοχών 
βόσκησης ή εποχιακής μετακίνησης των 
ζώων· 
β) το κράτος μέλος καταδείξει την 
κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που 
έχουν όντως πραγματοποιηθεί και την 
απώλεια εισοδήματος που απορρέει από 
την εκπλήρωση των ειδικών στόχων (δ), 
(ε) και (στ) του άρθρου 6 παράγραφος 1. 

__________________ __________________
32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 820/97 (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 
1).

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 820/97 (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 
1).

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, 
για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης 
και καταγραφής των αιγοπροβάτων και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 
92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 
9.1.2004, σ. 8).

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, 
για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης 
και καταγραφής των αιγοπροβάτων και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 
92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 
9.1.2004, σ. 8).
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Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, η 
στήριξη δεν χορηγείται για εντατική 
ζωική παραγωγή. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138 για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό 
ειδών συστημάτων εντατικής ζωικής 
παραγωγής τα οποία δεν είναι επιλέξιμα 
για συνδεδεμένη στήριξη, πράγμα που 
αποκλείει ουσιαστικά από την παροχή 
στήριξης τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα 
βοοειδή ή τα αιγοπρόβατα όπου υπάρχει 
απόκλιση μεταξύ του αριθμού των 
επιλέξιμων εκταρίων και του αριθμού 
των ζώων. Η παρούσα διάταξη θα λάβει 
υπόψη τις πρακτικές ποιμενικής ή 
εποχιακής μετακίνησης των ζώων.

Αιτιολόγηση

Already in the Special Report No 11/2012 it reads that without explicit and sufficient 
targeting provisions coupled aid may have the effect of subsidising more intensive animal 
farming methods. This did not improve and this model should change with the next reform. It 
is extensive animal farming, linked to traditional practice, high-nature value ecosystems, and 
possibly even fire prevention herding, that is threatened, and rural areas where this is 
practised. Intensive systems are not worth preserving, for either social, environmental or 
animal welfare point of view and public support should not serve to maintain them in 
existence.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν η συνδεδεμένη εισοδηματική 
στήριξη αφορά τα βοοειδή ή τα 
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αιγοπρόβατα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποστηρίζουν μόνο εκτρεφόμενα ζώα που 
τρέφονται με χορτονομή, σε σύστημα που 
βασίζεται στη βόσκηση σε λειμώνες και 
με σημαντικά υψηλότερα αποτελέσματα 
όσον αφορά το περιβάλλον ή την καλή 
μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν μέσω της διαδικασίας που 
περιγράφεται στον τίτλο V του παρόντος 
κανονισμού, ότι τα στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ περιέχουν διατάξεις που 
διασφαλίζουν ότι έως το τέλος της 
περιόδου προγραμματισμού του 
στρατηγικού σχεδίου, η συνολική 
πυκνότητα ζωικού πληθυσμού ανά 
κράτος μέλος δεν υπερβαίνει τις 0,7 
μονάδες ζωικού κεφαλαίου ανά εκτάριο.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η εξισορρόπηση της ζωικής και φυτικής παραγωγής. Υπάρχει προηγούμενο 
στην ΚΓΠ, καθώς οι πυκνότητες ζωικού πληθυσμού είχαν καθοριστεί για μια δεκαετία από το 
2003 και εξής. Σύμφωνα με τη Eurostat, η τρέχουσα μέση συνολική πυκνότητα ζωικού 
πληθυσμού μεταξύ των κρατών μελών είναι 0,75 μονάδες ζωικού κεφαλαίου/εκτάριο.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Οι μονάδες μαζικής εκτροφής 
ζώων δεν είναι επιλέξιμες για 
συνδεδεμένη στήριξη.
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Αιτιολόγηση

Είναι επιτακτική ανάγκη να εξισορροπηθεί η ζωική και φυτική παραγωγή εξασφαλίζοντας ότι 
το ζωικό κεφάλαιο ανά αγρόκτημα δεν υπερβαίνει το εμβαδόν βάσης μόνιμου λειμώνα του ή 
προσωρινού λιβαδιού χορτονομής, για παράδειγμα στην περίπτωση μηρυκαστικών. Αυτό θα 
περιορίσει τη διαρθρωτική πλεονασματική παραγωγή, τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τα 
υπερβολικά θρεπτικά συστατικά, και θα μειώσει τις επιπτώσεις στο κλίμα.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31α
Παρακολούθηση

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της 
συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 119α , τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή 
παρακολουθούν τις ενισχύσεις 
συνδεδεμένης στήριξης που χορηγούνται. 
Εάν διαπιστωθούν αρνητικές επιπτώσεις, 
η συνδεδεμένη στήριξη για τον εν λόγω 
τομέα διακόπτεται ή μειώνεται κατά 
περίπτωση, ώστε να πληρούνται οι 
ανωτέρω προϋποθέσεις. 
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
ξεκινήσει διάλογο με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες εταίρους, όταν η εφαρμογή της 
συνδεδεμένης στήριξης έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην ανάπτυξη του τοπικού 
τομέα γεωργικών τροφίμων, με σκοπό να 
ληφθούν διορθωτικά μέτρα (μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο της εμπορικής 
πολιτικής της Ένωσης) για τον 
μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων 
που προκύπτουν. 
Εφόσον είναι αναγκαίο, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138, για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται από τα κράτη 
μέλη κατά τη χορήγηση συνδεδεμένης 
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εισοδηματικής στήριξης, με σκοπό την 
εξάλειψη των δυσμενών επιπτώσεων 
στην ανάπτυξη του τομέα των γεωργικών 
τροφίμων στις χώρες εταίρους. 

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι 
χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης 
έκτασης βαμβακιού. Επιλέξιμη έκταση 
είναι μόνο εκείνη που βρίσκεται σε 
γεωργική έκταση εγκεκριμένη από το 
κράτος μέλος για βαμβακοπαραγωγή, που 
έχει σπαρεί με ποικιλίες εγκεκριμένες από 
το κράτος μέλος και στην οποία η 
συγκομιδή πραγματοποιείται πραγματικά 
υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των 
φυτών.

1. Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι 
χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης 
έκτασης βαμβακιού. Επιλέξιμη έκταση 
είναι μόνο εκείνη που βρίσκεται σε 
γεωργική έκταση εγκεκριμένη από το 
κράτος μέλος για βαμβακοπαραγωγή, που 
έχει σπαρεί με ποικιλίες εγκεκριμένες από 
το κράτος μέλος και στην οποία η 
συγκομιδή πραγματοποιείται πραγματικά 
υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των 
φυτών. Η μονοκαλλιέργεια βαμβακιού 
εξαιρείται.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ο τομέας της καλλιέργειας 
ψυχανθών·

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), κ), η) και κ) του κανονισμού (ΕΕ) 

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), ιγ), ιε), ιστ), ιη, ιθ) και κγ) του 
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αριθ. 1308/2013. κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Αιτιολόγηση

Αφαιρεί από τον κατάλογο το ιζ) χοίρειο κρέας και κ) κρέας πουλερικών, για τα οποία δεν 
χορηγούνταν ποτέ επιδότηση στο πλαίσιο της ΚΓΠ, και τα οποία χρησιμοποιούνται σε μονάδες 
εντατικής ή μαζικής εκτροφής ζώων.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 42 Άρθρο 42

Ενισχύσεις στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών

Ενισχύσεις στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών

Στον τομέα των οπωροκηπευτικών 
επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι:

Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 
για τους γενικούς στόχους, στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών επιδιώκονται οι 
ακόλουθοι στόχοι:

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα και την ποσότητα, τη 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής 
και την απόδοση των επενδύσεων και τη 
σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), 
γ) και θ)·

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα και την ποσότητα, τη 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής 
και την απόδοση των επενδύσεων και τη 
σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), 
γ) και θ)·

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)· 

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)· 

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας 
των παρασίτων, των καινοτόμων 

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας 
των παρασίτων, των καινοτόμων 
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πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

δ) ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση 
μεθόδων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του 
εδάφους και του αέρα, της βιοποικιλότητας 
και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ)· 

δ) ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση 
μεθόδων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του 
εδάφους και του αέρα, της βιοποικιλότητας 
και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ)· 

ε) τη συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο δ)· 

ε) τη συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο δ)· 

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας, 
της ποικιλότητας και της ποιότητας των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της ποιότητας και της 
ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης, με προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενα από 
εθνικά συστήματα ποιότητας· οι στόχοι 
αυτοί αφορούν τον συγκεκριμένο στόχο 
που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο β)·

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ)·

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ)·

η) αύξηση της κατανάλωσης των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή 
μεταποιημένη μορφή· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τον ειδικό στόχο που αναφέρεται 
στο άρθρο 6, σημείο i)·

η) αύξηση της κατανάλωσης των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή 
μεταποιημένη μορφή· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τον ειδικό στόχο που αναφέρεται 
στο άρθρο 6, σημείο i)·

θ) την πρόληψη κρίσεων και θ) την πρόληψη κρίσεων και 
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διαχείριση κινδύνων, με στόχο την 
αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις 
αγορές οπωροκηπευτικών· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ).

διαχείριση κινδύνων, με στόχο την 
αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις 
αγορές οπωροκηπευτικών· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ).

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43 Άρθρο 43

Είδη παρέμβασης στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών

Είδη παρέμβασης στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών

1. Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία α) έως 
η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν 
ή περισσότερους από τα ακόλουθα τύπους 
παρέμβασης:

1. Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία α) έως 
η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ τρία 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη 
παρέμβασης:

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία, τη μείωση των αποβλήτων 
και την παρακολούθηση της παραγωγής,

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη 
μείωση των αποβλήτων, την 
ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, 
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
της χρήσης φυτοφαρμάκων, πρόληψη των 
ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα και ενίσχυση της 
χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών 
που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες,

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη 
μείωση των αποβλήτων, την 
ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, 
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
της χρήσης φυτοφαρμάκων, πρόληψη των 
ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα και ενίσχυση της 
χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών 
που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες,

γ) παραγωγή βιολογικών προϊόντων, γ) παραγωγή βιολογικών προϊόντων,

δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, δ) ολοκληρωμένη παραγωγή η οποία 
προωθεί, αναπτύσσει και εφαρμόζει 
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μεθόδους παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του 
εδάφους και άλλων φυσικών πόρων, με 
παράλληλο περιορισμό της εξάρτησης 
από τα φυτοφάρμακα·

ε) δράσεις για τη διατήρηση του 
εδάφους και την ενίσχυση της δέσμευσης 
του εδαφικού άνθρακα·

ε) δράσεις για τη διατήρηση του 
εδάφους και την ενίσχυση της δέσμευσης 
του εδαφικού άνθρακα·

στ) δράσεις για τη δημιουργία και 
διατήρηση ενδιαιτημάτων ευνοϊκών για τη 
βιοποικιλότητα ή για τη διατήρηση του 
τοπίου, συμπεριλαμβανομένης της 
διατήρησης των ιστορικών 
χαρακτηριστικών του,

στ) δράσεις για τη δημιουργία και 
διατήρηση ενδιαιτημάτων ευνοϊκών για τη 
βιοποικιλότητα ή για τη διατήρηση του 
τοπίου, συμπεριλαμβανομένης της 
διατήρησης των ιστορικών 
χαρακτηριστικών του,

ζ) δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και 
αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

ζ) δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και 
αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

η) δράσεις για την καταπολέμηση της 
ανθεκτικότητας των επιβλαβών 
οργανισμών,

η) δράσεις για τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των βιώσιμων 
καλλιεργειών έναντι των επιβλαβών 
οργανισμών, μέσω της προώθησης της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (IPM),

θ) δράσεις για τη βελτίωση της 
χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
και αποστράγγισης του νερού,

θ) δράσεις για τη βελτίωση της 
χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
και αποστράγγισης του νερού,

ι) δράσεις και μέτρα για τη μείωση 
της παραγωγής αποβλήτων και τη 
βελτίωση της διαχείρισης τους,

ι) δράσεις και μέτρα για τη μείωση 
της παραγωγής αποβλήτων και τη 
βελτίωση της διαχείρισης τους,

ια) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης των προϊόντων του 
τομέα των οπωροκηπευτικών,

ια) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης των προϊόντων του 
τομέα των οπωροκηπευτικών,

ιβ) δράσεις για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές και την αύξηση της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

ιβ) δράσεις για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές και την αύξηση της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,
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ιδ) προώθηση και την επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων και 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση και ενοποίηση των αγορών 
οπωροκηπευτικών και στην ενημέρωση 
σχετικά με τα οφέλη της κατανάλωσης 
φρούτων και λαχανικών στην υγεία,

ιδ) προώθηση και την επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων και 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση και ενοποίηση των αγορών 
οπωροκηπευτικών και στην ενημέρωση 
σχετικά με τα οφέλη της κατανάλωσης 
φρούτων και λαχανικών στην υγεία,

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων και την προσαρμογή και 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τη 
διατήρηση και την αύξηση της ποιότητας 
των προϊόντων, τη βελτίωση των όρων 
εμπορίας, την αγροικολογία, τις βιώσιμες 
τεχνικές καταπολέμησης των παρασίτων, 
τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων και 
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 
την προσαρμογή σε αυτήν,

ιστ) κατάρτιση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά 
τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων και τη συμβολή στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτή.

ιστ) κατάρτιση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά 
τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων, τη μείωση της εξάρτησης 
από χημικές ουσίες και τη συμβολή στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτή.

2. Όσον αφορά τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 σημείο i), τα 
κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τις ακόλουθους τύπους 
παρέμβασης:

2. Όσον αφορά τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 σημείο i), τα 
κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τις ακόλουθους τύπους 
παρέμβασης:

α) σύσταση ή / και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

α) σύσταση ή / και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

β) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την 
διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται 
στην αγορά πιο αποτελεσματική,

β) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την 
διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται 
στην αγορά πιο αποτελεσματική,

γ) αναφύτευση οπωρώνων, όπου 
απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής 
εκρίζωσης για υγειονομικούς ή 
φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ’ υπόδειξη 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους,

γ) αναφύτευση οπωρώνων, όπου 
απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής 
εκρίζωσης για υγειονομικούς ή 
φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ’ υπόδειξη 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους,

δ) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς∙ 

δ) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς∙ 
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στ) στ)

ε) «πρώιμη συγκομιδή», δηλαδή 
πλήρη συγκομιδή μη ώριμων και μη 
εμπορεύσιμων προϊόντων σε μια δεδομένη 
περιοχή τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί πριν 
από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω 
καιρικών συνθηκών, ασθένειας είτε για 
άλλο λόγο,

ε) «πρώιμη συγκομιδή», δηλαδή 
πλήρη συγκομιδή μη ώριμων και μη 
εμπορεύσιμων προϊόντων σε μια δεδομένη 
περιοχή τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί πριν 
από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω 
καιρικών συνθηκών, ασθένειας είτε για 
άλλο λόγο,

στ) μη συγκομιδή οπωροκηπευτικών, 
δηλαδή τερματισμό του τρέχοντος κύκλου 
παραγωγής στη σχετική περιοχή, όπου το 
προϊόν είναι σωστά ανεπτυγμένο και είναι 
υγιούς, δίκαιης και εμπορεύσιμης 
ποιότητας, εξαιρουμένης της καταστροφής 
προϊόντων λόγω καιρικών συνθηκών ή 
ασθένειας,

στ) μη συγκομιδή οπωροκηπευτικών, 
δηλαδή τερματισμό του τρέχοντος κύκλου 
παραγωγής στη σχετική περιοχή, όπου το 
προϊόν είναι σωστά ανεπτυγμένο και είναι 
υγιούς, δίκαιης και εμπορεύσιμης 
ποιότητας, εξαιρουμένης της καταστροφής 
προϊόντων λόγω καιρικών συνθηκών ή 
ασθένειας,

ζ) ασφάλιση συγκομιδής που 
συμβάλλει στη διασφάλιση του 
εισοδήματος των παραγωγών σε 
περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή 
παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης 
της λήψης των απαραίτητων προληπτικών 
μέτρων από τους δικαιούχους,

ζ) ασφάλιση συγκομιδής που 
συμβάλλει στη διασφάλιση του 
εισοδήματος των παραγωγών σε 
περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή 
παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης 
της λήψης των απαραίτητων προληπτικών 
μέτρων από τους δικαιούχους,

η) παροχή εκπαίδευσης σε άλλες 
οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή σε μεμονωμένους 
παραγωγούς,

η) παροχή εκπαίδευσης σε άλλες 
οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή σε μεμονωμένους 
παραγωγούς,

θ) εφαρμογή και διαχείριση 
φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων τρίτων 
χωρών στο έδαφος της Ένωσης για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές 
τρίτων χωρών,

θ) διαπραγμάτευση, εφαρμογή και 
διαχείριση φυτοϋγειονομικών 
πρωτοκόλλων τρίτων χωρών στο έδαφος 
της Ένωσης για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών,

ι) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ι) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ια) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων και τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων.

ια) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, την εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και τη 
βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, στα 3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, στα 



AD\1181813EL.docx 101/221 PE630.523v04-00

EL

στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τις 
παρεμβάσεις που έχουν επιλεγεί σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 2.

στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τις 
παρεμβάσεις που έχουν επιλεγεί σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 2.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τουλάχιστον 
έναν από τους ειδικούς στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
για τον τομέα της μελισσοκομίας.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 
για τους γενικούς στόχους, τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τους ειδικούς στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
για τον τομέα της μελισσοκομίας.

Τροπολογία101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49 Άρθρο 49

Τύποι παρέμβασης στον τομέα της 
μελισσοκομίας και χρηματοδοτική 

συνδρομή της Ένωσης

Τύποι παρέμβασης στον τομέα της 
μελισσοκομίας και χρηματοδοτική 

συνδρομή της Ένωσης

1. Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για 
κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρεμβάσεων στον τομέα της 
μελισσοκομίας:

1. Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για 
κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρεμβάσεων στον τομέα της 
μελισσοκομίας:

α) τεχνική βοήθεια προς 
μελισσοκόμους και οργανώσεις 
μελισσοκόμων·

α) τεχνική βοήθεια προς 
μελισσοκόμους και οργανώσεις 
μελισσοκόμων·

β) δράσεις για την καταπολέμηση των 
εισβολέων και των ασθενειών των 
κυψελών, ιδίως της βαρόασης·

β) δράσεις για την καταπολέμηση των 
εισβολέων και των ασθενειών των 
κυψελών, ιδίως της βαρόασης·

γ) δράσεις για τον εξορθολογισμό της 
εποχιακής μετακίνησης των ζώων·

γ) δράσεις για τον εξορθολογισμό της 
εποχιακής μετακίνησης των ζώων·

δ) δράσεις στήριξης εργαστηρίων για δ) δράσεις στήριξης εργαστηρίων για 
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την ανάλυση των μελισσοκομικών 
προϊόντων·

την ανάλυση των μελισσοκομικών 
προϊόντων·

ε) ανανέωση των κυψελών στην 
Ένωση·

ε) ανανέωση των κυψελών στην 
Ένωση·

στ) συνεργασία με ειδικευμένους 
φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων 
εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της 
μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών 
προϊόντων·

στ) συνεργασία με ειδικευμένους 
φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων 
εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της 
μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών 
προϊόντων·

ζ) δράσεις παρακολούθησης της 
αγοράς·

ζ) δράσεις παρακολούθησης της 
αγοράς·

η) δράσεις για τη βελτίωση της 
ποιότητας του προϊόντος.

η) δράσεις για τη βελτίωση της 
ποιότητας του προϊόντος.

2. Τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ την 
επιλογή των συγκεκριμένων στόχων και 
τύπων παρέμβασης. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τις παρεμβάσεις που επιλέγουν 
μεταξύ των τύπων παρέμβασης.

2. Τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ την 
επιλογή των συγκεκριμένων στόχων και 
τύπων παρέμβασης. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τις παρεμβάσεις που επιλέγουν 
μεταξύ των τύπων παρέμβασης.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ τη 
χρηματοδότηση που παρέχουν για τους 
τύπους παρεμβάσεων που έχουν επιλεγεί 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ τη 
χρηματοδότηση που παρέχουν για τους 
τύπους παρεμβάσεων που έχουν επιλεγεί 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

4. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι το 
50 %, κατ' ανώτατο όριο, των δαπανών. Το 
υπόλοιπο μέρος των δαπανών βαρύνει τα 
κράτη μέλη.

4. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι το 
50 %, κατ' ανώτατο όριο, των δαπανών. Το 
υπόλοιπο μέρος των δαπανών βαρύνει τα 
κράτη μέλη.

5. Κατά την κατάρτιση των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, 
τα κράτη μέλη ζητούν τη συμβουλή των 
εκπροσώπων των οργανισμών στον τομέα 
της μελισσοκομίας.

5. Κατά την κατάρτιση των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, 
τα κράτη μέλη ζητούν τη συμβουλή των 
εκπροσώπων των οργανισμών στον τομέα 
της μελισσοκομίας.

6. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή ετησίως τον αριθμό των 
κυψελών στην επικράτειά τους.

6. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή ετησίως τον αριθμό των 
κυψελών στην επικράτειά τους.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 51 Άρθρο 51

Στόχοι στον αμπελοοινικό τομέα Στόχοι στον αμπελοοινικό τομέα

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους στον αμπελοοινικό τομέα:

Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 
σχετικά με τους γενικούς στόχους, τα 
κράτη μέλη επιδιώκουν τους ακόλουθους 
στόχους α) και θ α) και έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους β) έως θ) στον αμπελοοινικό 
τομέα:

α) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των οινοπαραγωγών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στη 
βελτίωση των βιώσιμων συστημάτων 
παραγωγής και στη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως 
στ) και η)·

α) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των οινοπαραγωγών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στη 
βελτίωση των βιώσιμων συστημάτων 
παραγωγής και στη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης. Αυτό 
περιλαμβάνει την εφαρμογή μεθόδων 
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, 
περιβαλλοντικά ορθών καλλιεργητικών 
πρακτικών και τεχνικών παραγωγής, 
βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, με 
παράλληλο περιορισμό της εξάρτησης 
από τα φυτοφάρμακα· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) έως στ) και η)·

β) βελτίωση των επιδόσεων των 
επιχειρήσεων του οίνου της Ένωσης και 
την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της 
αγοράς, καθώς και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς τους όσον αφορά την 
παραγωγή και εμπορία προϊόντων 
αμπέλου, συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής 
απόδοσης σε παγκόσμιο επίπεδο και των 
αειφόρων διαδικασιών· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στα στοιχεία α), ε), ζ) και η) 
του άρθρου 6 παράγραφος 1· 

β) βελτίωση των επιδόσεων των 
επιχειρήσεων του οίνου της Ένωσης και 
την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της 
αγοράς, καθώς και αύξηση της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς 
τους όσον αφορά την παραγωγή και 
εμπορία προϊόντων αμπέλου, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο και των αειφόρων 
διαδικασιών· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στα στοιχεία α), ε), ζ) και η) του άρθρου 6 
παράγραφος 1· 

γ) συμβολή στην αποκατάσταση της 
ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 
στην αμπελοοινική αγορά της Ένωσης, 
ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις στην 

γ) συμβολή στην αποκατάσταση της 
ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 
στην αμπελοοινική αγορά της Ένωσης, 
ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις στην 
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αγορά∙ ο στόχος αυτός αφορά τον 
συγκεκριμένο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

αγορά∙ ο στόχος αυτός αφορά τον 
συγκεκριμένο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

δ) συμβολή στη διασφάλιση των 
εισοδημάτων των οινοπαραγωγών της 
Ένωσης, όταν υφίστανται ζημίες συνεπεία 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ζώων, ασθενειών ή 
παρασιτώσεων∙ ο στόχος αυτός συνδέεται 
με τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α)· 

δ) συμβολή στη διασφάλιση των 
εισοδημάτων των οινοπαραγωγών της 
Ένωσης, όταν υφίστανται ζημίες συνεπεία 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ζώων, ασθενειών ή 
παρασιτώσεων∙ ο στόχος αυτός συνδέεται 
με τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α)· 

ε) αύξηση της εμπορευσιμότητας και 
της ανταγωνιστικότητας των 
αμπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης, 
ιδίως με την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών, 
και με την προστιθέμενη αξία σε 
οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταφοράς της γνώσης· ο στόχος αυτός 
αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ), ε) και θ)·

ε) αύξηση της εμπορευσιμότητας και 
της ανταγωνιστικότητας των 
αμπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης, 
ιδίως με την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών, 
και με την προστιθέμενη αξία σε 
οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταφοράς της γνώσης· ο στόχος αυτός 
αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ), ε) και θ)·

στ) χρήση υποπροϊόντων οινοποιίας για 
βιομηχανικούς και ενεργειακούς σκοπούς 
που εξασφαλίζουν την ποιότητα του οίνου 
της Ένωσης, προστατεύοντας παράλληλα 
το περιβάλλον· ο στόχος αυτός αφορά τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και 
ε)·

στ) χρήση υποπροϊόντων και 
καταλοίπων οινοποιίας για βιομηχανικούς 
και ενεργειακούς σκοπούς που 
εξασφαλίζουν την ποιότητα του οίνου της 
Ένωσης, προστατεύοντας παράλληλα το 
περιβάλλον· ο στόχος αυτός αφορά τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και 
ε)·

ζ) συμβολή στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών 
σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση 
οίνου και σχετικά με τα συστήματα 
ποιότητας της Ένωσης για τον οίνο· ο 
στόχος αυτός αφορά τους συγκεκριμένους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία β) και θ)· 

ζ) συμβολή στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών 
σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση 
οίνου ο στόχος αυτός αφορά τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και 
θ)·

η) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των αμπελοοινικών προϊόντων της 
Ένωσης σε τρίτες χώρες· ο στόχος αυτός 
αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και η)·
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θ) συμβολή στην αύξηση της αντοχής 
των παραγωγών στις διακυμάνσεις της 
αγοράς· ο στόχος αυτός συνδέεται με τους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

θ) συμβολή στην αύξηση της αντοχής 
των παραγωγών στις διακυμάνσεις της 
αγοράς· ο στόχος αυτός συνδέεται με τους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

θ α) συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην 
προσαρμογή σε αυτήν· ο στόχος αυτός 
αφορά τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο δ)·

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε στόχο που επιλέγεται 
μεταξύ εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 
51, τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

1. Για κάθε στόχο που επιλέγεται 
μεταξύ εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 
51, τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ δύο 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναδιάρθρωση και μετατροπή 
αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένης της 
αναφύτευσης των αμπελώνων, όταν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο μετά την υποχρεωτική 
εκρίζωση για λόγους υγείας ή 
φυτοϋγειονομικής φύσεως κατόπιν εντολής 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, 
εξαιρουμένης της κανονικής ανανέωσης 
των αμπελώνων που συνίσταται στην 
αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με 
την ίδια ποικιλία σταφυλιών σύμφωνα με 
το ίδιο σύστημα καλλιέργειας αμπέλου, 
όταν τα αμπέλια ολοκληρώσουν τον κύκλο 

α) αναδιάρθρωση και μετατροπή 
αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένης της 
ενίσχυσης της γενετικής ποικιλότητας 
των αμπελώνων, καθώς και της δομικής 
και της βιολογικής ποικιλότητας μη 
εδώδιμων ειδών ώστε να αποτρέπονται 
τα τοπία μονοκαλλιέργειας, 
καλλιεργητική φροντίδα, 
συμπεριλαμβανομένης της φυτοκάλυψης 
και του ελέγχου των ζιζανίων χωρίς 
φυτοφάρμακα, αναφύτευση των 
αμπελώνων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο 
μετά την υποχρεωτική εκρίζωση για 
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ζωής τους∙ λόγους υγείας ή φυτοϋγειονομικής φύσεως 
κατόπιν εντολής της αρμόδιας αρχής του 
κράτους μέλους, ή κατόπιν οικειοθελούς 
εκρίζωσης με σκοπό την αναφύτευση για 
λόγους προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή, εξαιρουμένης της κανονικής 
ανανέωσης των αμπελώνων που 
συνίσταται στην αναφύτευση του ίδιου 
αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία 
σταφυλιών σύμφωνα με το ίδιο σύστημα 
καλλιέργειας αμπέλου, όταν τα αμπέλια 
ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους∙

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο την εισαγωγή στις ενέργειες αναδιάρθρωσης αμπελώνων της 
δυνατότητα χρηματοδότησης της οικειοθελούς εκρίζωσης με σκοπό την αναφύτευση για λόγους 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ασφάλιση της συγκομιδής έναντι 
απώλειας εισοδήματος ως συνέπεια των 
δυσμενών κλιματικών φαινομένων που 
εξομοιώνονται με φυσικές καταστροφές, 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ζώα, 
ασθένειες φυτών ή παρασιτώσεις∙

δ) ασφάλιση της συγκομιδής έναντι 
απώλειας εισοδήματος ως συνέπεια των 
δυσμενών κλιματικών φαινομένων που 
εξομοιώνονται με φυσικές καταστροφές, 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ζώα, 
ασθένειες φυτών ή παρασιτώσεις∙ δεν 
παρέχεται καμία ασφάλιση εκτός εάν οι 
παραγωγοί λάβουν ενεργά μέτρα για την 
ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων·

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση/ασφάλιση κινδύνου δεν πρέπει να παγιώνει ανεύθυνες/ απαρχαιωμένες γεωργικές 
πρακτικές, αλλιώς αυτό θα οδηγήσει σε υπερβολικές δαπάνες από τα ολοένα και πιο 
περιορισμένα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη. Η κλιματική αλλαγή και τα συναφή ακραία 
καιρικά φαινόμενα υφίστανται ήδη εδώ και μια δεκαετία, οπότε κάθε μελλοντοστρεφής και 
οικονομικά αποδοτική/αποδοτική ως προς τους πόρους πολιτική θα ενθάρρυνε τον σχεδιασμό 
για αυτό το ενδεχόμενο. Αντίθετα, η ΚΓΠ θα πρέπει να παρέχει στους γεωργούς στήριξη ώστε 
να προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή και σε άλλες επιπτώσεις, με χρηματοδότηση μέσω 
άλλων μερών των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και των οικολογικών προγραμμάτων.
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Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) δράσεις ενημέρωσης σχετικά με 
τους οίνους της Ένωσης που διεξάγονται 
στα κράτη μέλη και οι οποίες 
ενθαρρύνουν την υπεύθυνη κατανάλωση 
οίνου ή προωθούν συστήματα ποιότητας 
της Ένωσης που καλύπτουν τις 
ονομασίες προέλευσης και τις 
γεωγραφικές ενδείξεις

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η επιλογή χρηματοδότησης μέτρων προώθησης οίνων τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε 
τρίτες χώρες θα πρέπει να τερματιστεί ως τρόπος σταδιακής κατάργησης επιδοτήσεων που δεν 
είναι συμβατές με την υγεία και για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του δημοσίου 
χρήματος, καθώς και για την εφαρμογή της αρχής της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής 
(PCD).

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) προώθηση των προϊόντων σε 
τρίτες χώρες με έναν ή περισσότερους 
από τους κάτωθι τρόπους:

διαγράφεται

i) δημόσιες σχέσεις, προώθηση ή 
διαφήμιση που προβάλλουν ιδίως τις 
υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ως προς 
την ποιότητα, την ασφάλεια των 
τροφίμων ή την προστασία του 
περιβάλλοντος·
ii) συμμετοχή σε εκδηλώσεις, 
εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς 
σημασίας·
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iii) εκστρατείες ενημέρωσης, ιδίως 
σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της 
Ένωσης που αφορούν τις ονομασίες 
προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις 
και τη βιολογική παραγωγή·
iv) μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες 
για τη διεύρυνση των εμπορικών 
διεξόδων·
v) μελέτες για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των μέτρων ενημέρωσης 
και προώθησης·
vi) προετοιμασία τεχνικών φακέλων, 
συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών 
δοκιμών και αξιολογήσεων, σχετικά με 
οινολογικές πρακτικές, 
φυτοϋγειονομικούς και υγειονομικούς 
κανόνες, καθώς και άλλες απαιτήσεις 
τρίτων χωρών για την εισαγωγή 
προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
στις αγορές τρίτων χωρών·

Αιτιολόγηση

Σε μια περίοδο κατά την οποία η χρηματοδότηση ΚΓΠ μειώνεται, η ΚΓΠ δεν θα πρέπει να 
επιδοτεί την προώθηση σε τρίτες χώρες. Το γεγονός ότι τα εμπορικά σήματα σαμπάνιας, 
συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πολυεθνικών που δεν έχουν ανάγκη από τα χρήματα, 
συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους δικαιούχους ΚΓΠ στη Γαλλία λόγω των επιδοτούμενων 
από την ΕΕ εκστρατειών προώθησης έχει προκαλέσει πολλά επικριτικά σχόλια. Πρέπει να 
θέσουμε ένα τέλος σε αυτές τις πρακτικές και να παύσουμε τη χρηματοδότηση εκστρατειών 
προώθησης.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) δράσεις για τη βελτίωση της 
χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης και αποστράγγισης 
υδάτων·
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Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – σημείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ β) βιολογική γεωργία·

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – σημείο θ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ γ) άλλες δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για:
i) διατήρηση του εδάφους και βελτίωση 
της περιεκτικότητας άνθρακα του 
εδάφους·
ii) δημιουργία ή διατήρηση οικοτόπων 
που είναι ευνοϊκοί για τη βιοποικιλότητα 
ή τη διατήρηση της φυσικής ζώνης, 
συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης 
των ιστορικών της χαρακτηριστικών·
iii) βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι 
των επιβλαβών οργανισμών και των 
ασθενειών της αμπέλου·
iv) μείωση της παραγωγής αποβλήτων 
και βελτίωση της διαχείρισης 
αποβλήτων.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης για την ασφάλιση συγκομιδής που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) δεν θα υπερβαίνει:

4. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης για την ασφάλιση συγκομιδής που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) θα καταβάλλεται μόνο σε 
παραγωγούς που λαμβάνουν μέτρα τα 
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οποία ελαχιστοποιούν ενεργά ή 
εξαλείφουν τους κινδύνους (όπως 
προστασία του εδάφους, εμβάθυνση 
επιφανειακού εδάφους, προσθήκη 
δομικής, βιολογικής και γενετικής 
ποικιλότητας στο καλλιεργημένο τοπίο) 
και δεν θα υπερβαίνει:

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) απωλειών που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) και άλλων απωλειών που 
προκαλούνται από δυσμενή καιρικά 
φαινόμενα∙

i) αναπόφευκτων απωλειών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α) και άλλων 
απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή 
καιρικά φαινόμενα∙

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση/ασφάλιση κινδύνου δεν πρέπει να παγιώνει ανεύθυνες/ απαρχαιωμένες γεωργικές 
πρακτικές, αλλιώς αυτό θα οδηγήσει σε υπερβολικές δαπάνες από τα ολοένα και πιο 
περιορισμένα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη. Η κλιματική αλλαγή και τα συναφή ακραία 
καιρικά φαινόμενα υφίστανται ήδη εδώ και μια δεκαετία, οπότε κάθε μελλοντοστρεφής και 
οικονομικά αποδοτική/αποδοτική ως προς τους πόρους πολιτική θα ενθάρρυνε τον σχεδιασμό 
για αυτό το ενδεχόμενο. Αντίθετα, η ΚΓΠ θα πρέπει να παρέχει στους γεωργούς στήριξη ώστε 
να προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή και σε άλλες επιπτώσεις, με χρηματοδότηση μέσω 
άλλων μερών των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και των οικολογικών προγραμμάτων.

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) απωλειών που προκαλούνται από 
ζώα, ασθένειες φυτών ή προσβολή από 
επιβλαβείς οργανισμούς.

ii) αναπόφευκτων απωλειών που 
προκαλούνται από ζώα, ασθένειες φυτών ή 
προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 53 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης για δράσεις ενημέρωσης και 
προώθησης, που αναφέρονται στο άρθρο 
52 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) και η) δεν 
υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων 
δαπανών.

6. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης για δράσεις ενημέρωσης και 
προώθησης, που αναφέρονται στο άρθρο 
52 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) και η) δεν 
υπερβαίνει το 20% των επιλέξιμων 
δαπανών.

Αιτιολόγηση

Σε μια περίοδο όπου η χρηματοδότηση της ΚΓΠ μειώνεται, εμπορικά σήματα σαμπάνιας 
συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πολυεθνικών που δεν έχουν ανάγκη από τα χρήματα, 
συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους δικαιούχους ΚΓΠ στη Γαλλία (για παράδειγμα) επειδή 
είναι δικαιούχοι εκστρατειών προώθησης που επιδοτούνται από την ΕΕ. Αυτό δεν είναι 
αποδεκτό, και ως εκ τούτου η χρηματοδότηση της ΕΕ για το μέτρο αυτό πρέπει να μειωθεί 
ούτως ώστε να δαπανάται εκεί όπου υπάρχει πραγματικά ανάγκη για χρηματοδότηση.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ ένα ελάχιστο ποσοστό 
δαπανών για δράσεις που αποσκοπούν 
στην προστασία του περιβάλλοντος, στην 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, 
στη βελτίωση της βιωσιμότητας των 
παραγωγικών συστημάτων και 
διαδικασιών, στη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης και τη 
βελτίωση της παγκόσμιας ενεργειακής 
απόδοσης στον αμπελοοινικό τομέα.

4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ ένα ελάχιστο ποσοστό ύψους 
20 % δαπανών για δράσεις που 
αποσκοπούν στην προστασία του 
περιβάλλοντος, στην προσαρμογή στην 
αλλαγή του κλίματος, στη βελτίωση της 
βιωσιμότητας των παραγωγικών 
συστημάτων και διαδικασιών, στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης και τη 
βελτίωση της παγκόσμιας ενεργειακής 
απόδοσης στον αμπελοοινικό τομέα.

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό αυτό που χορηγείται για τις απαριθμούμενες δράσεις σχετικά με το περιβάλλον και 
το κλίμα, είναι το ίδιο με αυτό που ισχύει για τις παρεμβάσεις στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών.
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Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
το συνολικό ετήσιο ποσό που λαμβάνει ο 
κάθε τελικός δικαιούχος για παρεμβάσεις 
στον αμπελοοινικό τομέα δεν θα 
υπερβαίνει τα 200 000 EUR.

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι αρκετά εμπορικά σήματα σαμπάνιας που ανήκουν στην ίδια πολυεθνική εταιρεία 
έχουν λάβει αρκετά εκατομμύρια ευρώ κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού έχει 
προκαλέσει οργή στη Γαλλία. Θα πρέπει να τεθούν σαφή όρια.

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η στήριξη εξαρτάται από 
απαιτήσεις σχετικές με το περιβάλλον και 
τη βιοποικιλότητα που υπερβαίνουν τα 
ελάχιστα πρότυπα, με ιδιαίτερη έμφαση 
στη διατήρηση των χαρακτηριστικών του 
τοπίου και στην εφαρμογή πρακτικών 
διαχείρισης που είναι επωφελείς για τη 
βιοποικιλότητα.

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος που αναφέρεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 3 καθορίζει στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ έναν ή 

2. Το κράτος μέλος που αναφέρεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 3 καθορίζει στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ δύο ή 
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περισσότερους τύπους παρέμβασης, που 
αναφέρονται στο άρθρο 60, για την 
επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, όπως 
καθορίζονται στην παράγραφο 1. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις που 
επιλέγουν μεταξύ των τύπων παρέμβασης. 
Το κράτος μέλος που αναφέρεται στο 
άρθρο 82 παράγραφος 3 τεκμηριώνει στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ την 
επιλογή στόχων, τύπων παρέμβασης και 
παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων 
αυτών.

περισσότερους τύπους παρέμβασης, που 
αναφέρονται στο άρθρο 60, για την 
επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, όπως 
καθορίζονται στην παράγραφο 1. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις που 
επιλέγουν μεταξύ των τύπων παρέμβασης. 
Το κράτος μέλος που αναφέρεται στο 
άρθρο 82 παράγραφος 3 τεκμηριώνει στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ την 
επιλογή στόχων, τύπων παρέμβασης και 
παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων 
αυτών.

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 56 Άρθρο 56

Στόχοι στον τομέα του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων ελιών

Στόχοι στον τομέα του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων ελιών

Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο 
άρθρο 82 παράγραφος 4 επιδιώκουν έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους στον τομέα του ελαιολάδου και 
των επιτραπέζιων ελιών:

Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 
για τους γενικούς στόχους, τα κράτη μέλη 
που αναφέρονται στο άρθρο 82 
παράγραφος 4 επιδιώκουν τον στόχο γ) και 
μπορούν να επιδιώξουν έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους στον τομέα του ελαιολάδου και 
των επιτραπέζιων ελιών:

α) την ενίσχυση της οργάνωσης και 
της διαχείρισης της παραγωγής ελαιολάδου 
και επιτραπέζιων ελιών· ο στόχος αυτός 
αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β)·

α) την ενίσχυση της οργάνωσης και 
της διαχείρισης της παραγωγής ελαιολάδου 
και επιτραπέζιων ελιών· ο στόχος αυτός 
αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β)·

β) τη βελτίωση της μεσοπρόθεσμης 
και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας 
του τομέα του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων ελιών, ιδίως μέσω του 
εκσυγχρονισμού∙ ο στόχος αυτός αφορά 
τον συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

β) τη βελτίωση της μεσοπρόθεσμης 
και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας 
του τομέα του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων ελιών, ιδίως μέσω του 
εκσυγχρονισμού∙ ο στόχος αυτός αφορά 
τον συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

γ) τη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και τη συμβολή στη δράση για 

γ) τη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και τη συμβολή στη δράση για 
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το κλίμα μέσω της ελαιοκαλλιέργειας· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και 
ε)· 

το κλίμα, στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, 
μέσω της ελαιοκαλλιέργειας, μεταξύ 
άλλων με την προώθηση 
πολυκαλλιεργητικών τοπίων, τα οποία 
ενισχύουν την φροντίδα του εδάφους· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) 
και στ)·

δ) τη βελτίωση της ποιότητας 
παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων 
ελιών∙ ο στόχος αυτός αφορά τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

δ) τη βελτίωση της ποιότητας 
παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων 
ελιών∙ ο στόχος αυτός αφορά τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

ε) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ανθεκτικότητας των παρασίτων, των 
καινοτόμων πρακτικών, που ενισχύουν την 
οικονομική ανταγωνιστικότητα και ωθούν 
την ανάπτυξη της αγοράς· ο στόχος αυτός 
αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

ε) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων συστηματικών 
προσεγγίσεων για τη διαχείριση των 
επιβλαβών οργανισμών, την 
ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, τη 
διατήρηση και ανάκτηση της 
βιοποικιλότητας, την ανθεκτικότητα του 
αγροοικοσυστήματος, και καινοτόμων 
πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· ο στόχος αυτός 
αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

στ) την πρόληψη και τη διαχείριση 
κρίσεων, με στόχο τη βελτίωση της 
καταπολέμησης της ανθεκτικότητας των 
παρασίτων, την αποφυγή και αντιμετώπιση 
κρίσεων στις αγορές ελαιολάδου και 
επιτραπέζιων ελιών· ο στόχος αυτός αφορά 
τον συγκεκριμένο στόχο που καθορίζεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο η).

στ) την πρόληψη και τη διαχείριση 
κρίσεων, με στόχο τη βελτίωση της 
καταπολέμησης της ανθεκτικότητας των 
παρασίτων, την αποφυγή και αντιμετώπιση 
κρίσεων στις αγορές ελαιολάδου και 
επιτραπέζιων ελιών· ο στόχος αυτός αφορά 
τον συγκεκριμένο στόχο που καθορίζεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο η).

στ α) προστασία και ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης 
της συγκράτησης του εδάφους.
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Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 56, τα κράτη μέλη, 
που αναφέρονται στο άρθρο 82 
παράγραφος 4, επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
60. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
παρεμβάσεις που επιλέγουν μεταξύ των 
τύπων παρέμβασης.

1. Για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 56, τα κράτη μέλη, 
που αναφέρονται στο άρθρο 82 
παράγραφος 4, επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ δύο ή 
περισσότερους από τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
60. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
παρεμβάσεις που επιλέγουν μεταξύ των 
τύπων παρέμβασης.

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 6α
Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

ΨΥΧΑΝΘΩΝ
Άρθρο 58α

Στόχοι του τομέα των καλλιεργειών 
ψυχανθών 
Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 
για τους γενικούς στόχους, τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τους ακόλουθους στόχους 
στον τομέα των καλλιεργειών ψυχανθών: 
α) το σύστημα αυξάνει τη βιώσιμη 
παραγωγή και κατανάλωση ψυχανθών σε 
ολόκληρη την Ένωση, για να αυξηθεί η 
αυτάρκεια σε τρόφιμα και ζωοτροφές, 
σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι. 
β) οι αρόσιμες καλλιέργειες ψυχανθών 
που υποστηρίζονται από αυτή την 
ενίσχυση εντάσσονται σε αμειψισπορά 
τουλάχιστον ανά τετραετία, ή σε 
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συνδυασμό ειδών σε προσωρινές 
χορτολιβαδικές εκτάσεις σε αρόσιμη γη. 
Αυτό είναι συμβατό με τα συστήματα για 
το κλίμα και το περιβάλλον («οικολογικά 
προγράμματα») του άρθρου 28, σύμφωνα 
με τα οποία ανταμείβεται η αμειψισπορά 
ανά τετραετία και άνω. Το σύστημα 
μπορεί επίσης να ανταμείβει τις 
υποκαλλιέργειες ή τις ενδιάμεσες 
καλλιέργειες, π.χ. με υπόγειο τριφύλλι, 
που ειδάλλως δεν επιβραβεύονται στο 
πλαίσιο άλλων μέτρων. 
γ) μπορούν επίσης να επιδοτηθούν 
εκτάσεις βοσκής με μεγάλη ποικιλία 
ειδών, ή λιβάδια με μεγάλη ποικιλία 
ειδών, που περιλαμβάνουν ψυχανθή και 
που, κατόπιν χορτοκοπής, 
χρησιμοποιούνται ως χορτονομή σε 
μόνιμους βοσκότοπους, υπό τον όρο ότι 
δεν θα υπάρξει εκ νέου όργωμα και 
σπορά· 
δ) οι εν λόγω ενισχύσεις δεν υποστηρίζουν 
τη μονοκαλλιέργεια ή τη συνεχή 
καλλιέργεια ψυχανθών. 
ε) η μείωση της εξάρτησης από το 
συμπυκνωμένο μείγμα ζωοτροφών που 
περιέχει σόγια, και δη εισαγόμενη σόγια η 
οποία προέρχεται από εκτάσεις που 
αποψιλώθηκαν ή μετατράπηκαν 
πρόσφατα, σύμφωνα με τον ΣΒΑ 15, και 
με τη δέσμευση της ΕΕ και τις 
υφιστάμενες δεσμεύσεις ιδιωτικών 
εταιρειών για μηδενική αποψίλωση των 
δασών· 
στ) το κλείσιμο των κύκλων θρεπτικών 
ουσιών και ο περιορισμός τους σε 
κλίμακα τοπικών και περιφερειακών 
λεκανών απορροής ποταμού, σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ. 
ζ) η ενίσχυση των τοπικών και 
περιφερειακών αγορών τροφίμων και 
ζωοτροφών, και των τοπικά 
προσαρμοσμένων ποικιλιών σπόρων 
χαμηλών εισροών. 
Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο αυτού του τομέα 
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ευθυγραμμίζονται με τις κλιματικές και 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και τη 
νομοθεσία της ΕΕ, δεν προκαλούν άμεση 
ή έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, και 
έχουν πραγματικά θετικό αντίκτυπο στις 
παγκόσμιες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου σύμφωνα με το μοντέλο 
GLOBIOM. 

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 58β
Τύποι παρεμβάσεων

Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 58α, τα κράτη 
μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρεμβάσεων: 
α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία· έρευνα και 
πειραματική παραγωγή, καθώς και άλλες 
δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δράσεων για: 
i) την προστασία των εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 
και αποδεδειγμένης βελτίωσης της 
περιεκτικότητας άνθρακα του εδάφους 
χωρίς συστημική εξάρτηση από 
φυτοφάρμακα· 
ii) αύξηση της αποδοτικής χρήσης και 
διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης νερού· 
iii) προώθηση της χρήσης ποικιλιών και 
πρακτικών διαχείρισης προσαρμοσμένων 
στις μεταβαλλόμενες κλιματικές 
συνθήκες· 
iv) βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης 
για την αύξηση της ανθεκτικότητας των 



PE630.523v04-00 118/221 AD\1181813EL.docx

EL

καλλιεργειών έναντι επιβλαβών 
οργανισμών και μείωση της ευαισθησίας 
σε επιβλαβείς οργανισμούς· 
v) μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και 
της εξάρτησης από αυτά· 
vi) δημιουργία και διατήρηση αγροτικών 
ενδιαιτημάτων που ευνοούν τη 
βιοποικιλότητα, χωρίς τη χρήση 
φυτοφαρμάκων· 
β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική 
συνδρομή, ιδίως αναφορικά με τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 
την προσαρμογή σε αυτήν, και σχετικά με 
την επιλογή από τον γεωργό την 
καταλληλότερης αμειψισποράς· 
γ) κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της 
πλαισίωσης και της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών· 
δ) βιολογική παραγωγή και οι τεχνικές 
της· 
ε) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας 
των μεταφορών και της αποθήκευσης 
των προϊόντων. 

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 59 Άρθρο 59

Στόχοι σε άλλους τομείς Στόχοι σε άλλους τομείς

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους στους άλλους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ):

Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 
για τους γενικούς στόχους, τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τους ακόλουθους στόχους δ) 
και ε) και μπορούν να επιδιώκουν έναν ή 
περισσότερους από τους λοιπούς στόχους 
στους άλλους τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 39 στοιχείο στ):

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
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την ποιότητα και την ποσότητα, τη 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής 
και την απόδοση των επενδύσεων και τη 
σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), 
γ) και θ)·

την ποιότητα, την ποικιλότητα και την 
ποσότητα, τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και την απόδοση των 
επενδύσεων και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ) και θ)·

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω 
προϊόντων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)·

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω 
προϊόντων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)·

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης 
της ανθεκτικότητας των παρασίτων, των 
καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών 
παραγωγής, που ενισχύουν την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και εξωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αγροδασοπονίας, της καταπολέμησης της 
ανθεκτικότητας των παρασίτων, τη 
φροντίδα του εδάφους 
συμπεριλαμβανομένης της φυτοκάλυψης 
καθώς και των καινοτόμων πρακτικών και 
των τεχνικών παραγωγής, που ενισχύουν 
την μακροπρόθεσμη οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

δ) την προώθηση, την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον, των προτύπων 
καλής μεταχείρισης των ζώων, την 
καταπολέμηση της ανθεκτικότητας των 
επιβλαβών οργανισμών και τις φιλικές 
προς το περιβάλλον καλλιεργητικές 
πρακτικές, τις τεχνικές παραγωγής και τις 
μεθόδους παραγωγής, την περιβαλλοντικά 
ορθή χρήση και διαχείριση υποπροϊόντων 
και αποβλήτων, ιδιαίτερη προστασία των 
υδάτων, του εδάφους και άλλων φυσικών 
πόρων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και 
στ)·

δ) την προώθηση, την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον, των προτύπων 
καλής μεταχείρισης των ζώων, είναι 
ανθεκτικές στους επιβλαβείς οργανισμούς 
και τις νόσους και τις περιβαλλοντικά 
ορθές καλλιεργητικές πρακτικές μεταξύ 
άλλων με την ενθάρρυνση της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, τις 
τεχνικές παραγωγής και τις μεθόδους 
παραγωγής, μέτρα για τη βελτίωση της 
βιοασφάλειας και της ανθεκτικότητας 
στις ζωονόσους με παράλληλη μείωση 
της χρήσης αντιβιοτικών, την 
περιβαλλοντικά ορθή χρήση και διαχείριση 
υποπροϊόντων και αποβλήτων, την 
αποκατάσταση και τη βιώσιμη χρήση 
των φυσικών πόρων, ιδιαίτερα την 
προστασία των υδάτων, του εδάφους και 
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άλλων φυσικών πόρων, τη μείωση των 
εκπομπών και την ενεργειακή απόδοση· 
οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και 
στ)· 

ε) τη συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

ε) τη συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

ζ) την προώθηση και την εμπορία 
των προϊόντων ενός ή περισσοτέρων 
τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 40 
στοιχείο στ)· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ)·
η) την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση κινδύνων, με στόχο την 
αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις 
αγορές ενός ή περισσοτέρων τομέων που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ)· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και γ).

η) την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση κινδύνων, με στόχο την 
αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις 
αγορές ενός ή περισσοτέρων τομέων που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ)· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ).

Τροπολογία124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 60 Άρθρο 60
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Είδη παρέμβασης Είδη παρέμβασης

1. Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 59 στοιχεία α) έως 
η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

1. Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 59 στοιχεία α) έως 
η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ δύο 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία∙ έρευνα και 
πειραματική παραγωγή, καθώς και άλλες 
δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δράσεων για:

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία∙ έρευνα και 
πειραματική παραγωγή, καθώς και άλλες 
δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δράσεων για:

i) την προστασία των εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του 
άνθρακα του εδάφους·

i) την προστασία των εδαφών και την 
ανασύσταση της γονιμότητας και της 
δομής του εδάφους, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
περιεκτικότητα άνθρακα του εδάφους και 
της μείωσης των προσμείξεων στα 
προϊόντα λίπανσης·

ii) βελτίωση της χρήσης και 
διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
και αποστράγγισης του νερού∙

ii) βελτίωση της χρήσης και 
διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
και αποστράγγισης του νερού∙

iii) πρόληψη των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα και την προώθηση της χρήσης 
ποικιλιών και πρακτικών διαχείρισης 
προσαρμοσμένων στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες·

iii) πρόληψη των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα και την προώθηση της χρήσης 
ποικιλιών και πρακτικών διαχείρισης 
προσαρμοσμένων στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες·

iv) εξοικονόμηση ενέργειας και 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης∙

iv) εξοικονόμηση ενέργειας και 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης∙

v) οικολογική συσκευασία∙ v) μείωση των αποβλήτων μέσω της 
μείωσης των υλικών συσκευασίας και 
οικολογική συσκευασία·

vi) υγεία και ορθή μεταχείριση των 
ζώων∙

vi) υγεία και ορθή μεταχείριση των 
ζώων, συμπεριλαμβανομένης της 
βιώσιμης διαχείρισης και της πρόληψης 
τροπικών και ζωονοτικών νόσων·

vii) μείωση της παραγωγής αποβλήτων 
και βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης 
υποπροϊόντων και αποβλήτων∙

vii) μείωση της παραγωγής εκπομπών 
και αποβλήτων και βελτίωση της χρήσης 
και διαχείρισης υποπροϊόντων και 
αποβλήτων∙

viii) βελτίωση της καταπολέμησης της 
ανθεκτικότητας των παρασίτων·

viii) ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
καλλιεργειών έναντι των επιβλαβών 
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οργανισμών μέσω της προώθησης της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας 
συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων 
διαχειριστικών και καλλιεργητικών 
πρακτικών·

ix) μείωση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων∙

ix) σημαντική μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων·

ix α) βελτίωση της ανθεκτικότητας 
έναντι των ζωονόσων και μείωση της 
χρήσης αντιβιοτικών·

xi) δημιουργία και διατήρηση 
ενδιαιτημάτων που ευνοούν τη 
βιοποικιλότητα·

xi) δημιουργία και διατήρηση 
ενδιαιτημάτων που ευνοούν τη 
βιοποικιλότητα·

β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτήν·

β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά την 
ποιότητα της παραγωγής, τη 
βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτήν· καθώς και την 
καταπολέμηση των επιβλαβών 
οργανισμών και των ζωονόσων·

γ) εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης 
της κατάρτισης και της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών·

γ) εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης 
της κατάρτισης και της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών, ιδίως σχετικά με τη 
βιολογική γεωργία, μαθήματα σχεδιασμού 
μόνιμων καλλιεργειών, και πρακτικών 
βελτίωσης της περιεκτικότητας άνθρακα 
του εδάφους·

δ) παραγωγή βιολογικών προϊόντων, δ) παραγωγή βιολογικών προϊόντων,

ε) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης προϊόντων ενός ή 
περισσοτέρων από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 40 στοιχείο στ)∙

ε) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης προϊόντων ενός ή 
περισσοτέρων από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 40 στοιχείο στ)∙

στ) προώθηση, επικοινωνία και 
εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των 
δράσεων και των δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση 
των καταναλωτών σχετικά με τα 
συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη 
σημασία της υγιεινής διατροφής, και στη 
διαφοροποίηση των αγορών·
ζ) εφαρμογή των ενωσιακών και ζ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
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εθνικών συστημάτων ποιότητας, εθνικών συστημάτων ποιότητας,

η) εφαρμογή συστημάτων 
ανιχνευσιμότητας και πιστοποίησης, ιδίως 
παρακολούθηση της ποιότητας των 
προϊόντων που πωλούνται στους τελικούς 
καταναλωτές.

η) εφαρμογή συστημάτων 
ανιχνευσιμότητας και πιστοποίησης, ιδίως 
παρακολούθηση της ποιότητας των 
προϊόντων που πωλούνται στους τελικούς 
καταναλωτές.

2. Όσον αφορά τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 59 στοιχείο η), τα 
κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

2. Όσον αφορά τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 59 στοιχείο η), τα 
κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

α) σύσταση ή/και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013∙

α) σύσταση ή/και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013∙

β) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την 
διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται 
στην αγορά πιο αποτελεσματική,

β) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την 
διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται 
στην αγορά πιο αποτελεσματική·

γ) συλλογική αποθήκευση των 
προϊόντων που παράγονται από την 
οργάνωση παραγωγών ή από μέλη της 
οργάνωσης παραγωγών∙

γ) συλλογική αποθήκευση των 
προϊόντων που παράγονται από την 
οργάνωση παραγωγών ή από μέλη της 
οργάνωσης παραγωγών∙

δ) αναφύτευση οπωρώνων, όπου 
απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής 
εκρίζωσης για υγειονομικούς ή 
φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ’ υπόδειξη 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, ή 
για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή∙

δ) αναφύτευση οπωρώνων ή 
ελαιώνων, όπου απαιτείται, κατόπιν 
υποχρεωτικής εκρίζωσης για 
υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς 
λόγους, καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής 
του κράτους μέλους, ή για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή∙

ε) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς∙ 
στ)

ε) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς∙ 
στ)

στ) πρώιμη συγκομιδή, δηλαδή πλήρη 
συγκομιδή μη ώριμων και μη 
εμπορεύσιμων προϊόντων σε μια δεδομένη 
περιοχή τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί πριν 
από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω 
καιρικών συνθηκών, ασθένειας είτε για 
άλλο λόγο,

στ) πρώιμη συγκομιδή, δηλαδή πλήρη 
συγκομιδή μη ώριμων και μη 
εμπορεύσιμων προϊόντων σε μια δεδομένη 
περιοχή τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί πριν 
από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω 
καιρικών συνθηκών, ασθένειας είτε για 
άλλο λόγο,

ζ) μη συγκομιδή, που αποτελεί τον 
τερματισμό του τρέχοντος κύκλου 
παραγωγής στη σχετική περιοχή, όπου το 
προϊόν είναι σωστά ανεπτυγμένο και είναι 

ζ) μη συγκομιδή, που αποτελεί τον 
τερματισμό του τρέχοντος κύκλου 
παραγωγής στη σχετική περιοχή, όπου το 
προϊόν είναι σωστά ανεπτυγμένο και είναι 



PE630.523v04-00 124/221 AD\1181813EL.docx

EL

υγιούς, δίκαιης και εμπορεύσιμης 
ποιότητας, εξαιρουμένης της καταστροφής 
προϊόντων λόγω καιρικών συνθηκών ή 
ασθένειας∙

υγιούς, δίκαιης και εμπορεύσιμης 
ποιότητας, εξαιρουμένης της καταστροφής 
προϊόντων λόγω καιρικών συνθηκών ή 
ασθένειας∙

η) ασφάλιση της συγκομιδής και της 
παραγωγής που συμβάλλει στη διασφάλιση 
του εισοδήματος των παραγωγών σε 
περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή 
παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης 
της λήψης των απαραίτητων προληπτικών 
μέτρων από τους δικαιούχους∙

η) ασφάλιση της συγκομιδής και της 
παραγωγής που συμβάλλει στη διασφάλιση 
του εισοδήματος των παραγωγών σε 
περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή 
παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης 
της λήψης των απαραίτητων προληπτικών 
μέτρων από όλους τους δικαιούχους. Δεν 
παρέχεται καμία ασφάλιση εκτός εάν οι 
παραγωγοί λάβουν ενεργά μέτρα για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων τους.

3. Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ τους τομείς 
στους οποίους εφαρμόζουν τους τύπους 
παρέμβασης που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο. Για κάθε τομέα επιλέγουν έναν ή 
περισσότερους στόχους μεταξύ εκείνων 
που ορίζονται στο άρθρο 59 και τους 
τύπους παρέμβασης που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου. Για κάθε τύπο παρέμβασης, τα 
κράτη μέλη θα ορίζουν παρεμβάσεις. Τα 
κράτη μέλη τεκμηριώνουν την επιλογή 
τους των συγκεκριμένων τομέων, στόχων, 
τύπων παρέμβασης και παρεμβάσεων.

3. Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ τους τομείς 
στους οποίους εφαρμόζουν τους τύπους 
παρέμβασης που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο. Για κάθε τομέα επιλέγουν έναν ή 
περισσότερους στόχους μεταξύ εκείνων 
που ορίζονται στο άρθρο 59 και τους 
τύπους παρέμβασης που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου. Για κάθε τύπο παρέμβασης, τα 
κράτη μέλη θα ορίζουν παρεμβάσεις. Τα 
κράτη μέλη τεκμηριώνουν την επιλογή 
τους των συγκεκριμένων τομέων, στόχων, 
τύπων παρέμβασης και παρεμβάσεων.

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 64 Άρθρο 64

Τύποι παρεμβάσεων για την αγροτική 
ανάπτυξη

Τύποι παρεμβάσεων για την αγροτική 
ανάπτυξη

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο 
παρόν κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο 
παρόν κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

α) περιβαλλοντικές, κλιματικές και 
άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης∙

α) περιβαλλοντικές, κλιματικές και 
άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης, που 



AD\1181813EL.docx 125/221 PE630.523v04-00

EL

ωφελούν το περιβάλλον·
β) φυσικοί ή άλλοι περιορισμούς ανά 
περιοχή·

β) φυσικοί ή άλλοι ειδικοί ανά 
περιοχή περιορισμοί·

γ) Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις∙

γ) Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις∙

δ) επενδύσεις∙ δ) επενδύσεις∙

ε) εγκατάσταση νέων γεωργών και 
σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων,

ε) εγκατάσταση νέων γεωργών, 
σύσταση νεοφυών αγροτικών 
επιχειρήσεων και βιώσιμη επιχειρηματική 
ανάπτυξη,

στ) εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, στ) εργαλεία διαχείρισης κινδύνων,

ζ) συνεργασία∙ ζ) συνεργασία∙

η) ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών.

η) ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών.

Τροπολογία126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 65 Άρθρο 65

Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες 
δεσμεύσεις διαχείρισης

Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες 
δεσμεύσεις διαχείρισης, που ωφελούν το 

περιβάλλον·
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ενισχύουν οικονομικά περιβαλλοντικές, 
κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις 
διαχείρισης υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο, και όπως 
καθορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ενισχύουν οικονομικά περιβαλλοντικές, 
κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις 
διαχείρισης που ωφελούν το περιβάλλον 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο, και όπως καθορίζονται 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

2. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
τις δεσμεύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίµα σε γεωργική γη 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

2. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
τις δεσμεύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ). Σύμφωνα με το άρθρο 86 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, διατίθεται 
τουλάχιστον το 40% των πόρων του 
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ΕΓΤΑΑ για τις δεσμεύσεις αυτές.
3. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη στηρίζουν 
όλη την επικράτειά τους, σύμφωνα με τις 
εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες 
ανάγκες.

3. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη στηρίζουν 
όλη την επικράτειά τους, σύμφωνα με τις 
εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες 
ανάγκες.

4. Τα κράτη μέλη χορηγούν 
ενισχύσεις μόνο σε γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους που αναλαμβάνουν σε 
εθελοντική βάση δεσμεύσεις διαχείρισης, 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
6.

4. Τα κράτη μέλη χορηγούν 
ενισχύσεις μόνο σε γεωργούς ή ομάδες 
γεωργών, και άλλους δικαιούχους που 
αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση 
δεσμεύσεις διαχείρισης, οι οποίες 
θεωρούνται επωφελείς και αποσκοπούν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο δ),ε και στ) ή που βελτιώνουν 
την καλή μεταχείριση των ζώων. 

5. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη παρέχουν 
μόνο ενισχύσεις που καλύπτουν 
δεσμεύσεις οι οποίες:

5. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, για τις γεωργικές περιοχές, 
τα κράτη μέλη παρέχουν μόνο ενισχύσεις 
που καλύπτουν δεσμεύσεις οι οποίες δεν 
οδηγούν σε διπλή χρηματοδότηση όσον 
αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
οι οποίες:

α) 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·

α) 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·

β) υπερβαίνουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την καλή 
διαβίωση των ζώων, καθώς και άλλες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται 
από το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της 
Ένωσης·

β) υπερβαίνουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την καλή 
διαβίωση των ζώων, καθώς και άλλες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται 
από το εθνικό δίκαιο και 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)·

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 28.

δ) διαφέρουν από ή είναι 
συμπληρωματικές προς τις δεσμεύσεις για 
τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει 
του άρθρου 28.
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6. Τα κράτη μέλη θα αποζημιώνουν 
τους δικαιούχους για τις δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που προκύπτουν 
από τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί. 
Όπου κρίνεται αναγκαίο, μπορούν επίσης 
να καλύπτουν το κόστος συναλλαγής. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα 
κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη 
ως κατ’ αποκοπή ή ως εφάπαξ ενίσχυση 
ανά μονάδα. Οι ενισχύσεις χορηγούνται 
ετησίως.

6. Τα κράτη μέλη θα αποζημιώνουν 
τους δικαιούχους για τις δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που προκύπτουν 
από τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί. 
Τα κράτη μέλη δύνανται να αυξάνουν την 
αποζημίωση με πρόσθετο πριμ για την 
παροχή δημόσιων αγαθών, ως κίνητρο, 
με βάση κριτήρια που δεν εισάγουν 
διακρίσεις και τους δείκτες που 
καθορίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, ώστε να παρέχεται 
ουσιαστικό κίνητρο συμμετοχής. Όπου 
κρίνεται αναγκαίο, μπορούν επίσης να 
καλύπτουν το κόστος συναλλαγής. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα 
κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη 
ως κατ’ αποκοπή ή ως εφάπαξ ενίσχυση 
ανά μονάδα. Οι ενισχύσεις χορηγούνται 
ετησίως.

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προωθήσουν και να υποστηρίξουν 
συλλογικά συστήματα και συστήματα 
ενισχύσεων με βάση τα αποτελέσματα, 
προκειμένου να ενθαρρύνουν τους 
γεωργούς να επιτύχουν σημαντική 
βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος σε μεγαλύτερη κλίμακα και 
με μετρήσιμο τρόπο.

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προωθήσουν και να υποστηρίξουν 
συλλογικά συστήματα και συστήματα 
ενισχύσεων με βάση τα αποτελέσματα, 
προκειμένου να ενθαρρύνουν τους 
γεωργούς ή ομάδες γεωργών να επιτύχουν 
σημαντική βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος σε μεγαλύτερη κλίμακα και 
με μετρήσιμο τρόπο.

8. Οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για 
περίοδο από πέντε έως επτά ετών. Ωστόσο, 
όπου απαιτείται για την επίτευξη ή τη 
διατήρηση ορισμένων επιδιωκόμενων 
περιβαλλοντικών οφελών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ για ιδιαίτερους τύπους 
δεσμεύσεων, μεταξύ άλλων μέσω παροχής 
ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της 
αρχικής περιόδου. Σε εξαιρετικές και 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
καθώς και για νέες δεσμεύσεις αμέσως 
μετά τη δέσμευση που αναλήφθηκε κατά 
την αρχική περίοδο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίσουν μια μικρότερη 
περίοδο στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

8. Οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για 
περίοδο από πέντε έως επτά ετών. Ωστόσο, 
όπου απαιτείται για την επίτευξη ή τη 
διατήρηση ορισμένων επιδιωκόμενων 
περιβαλλοντικών οφελών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ για ιδιαίτερους τύπους 
δεσμεύσεων, μεταξύ άλλων μέσω παροχής 
ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της 
αρχικής περιόδου. Σε εξαιρετικές και 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
καθώς και για νέες δεσμεύσεις αμέσως 
μετά τη δέσμευση που αναλήφθηκε κατά 
την αρχική περίοδο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίσουν μια μικρότερη 
περίοδο στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

9. Όταν η στήριξη στο πλαίσιο αυτού 
του τύπου παρεμβάσεων χορηγείται σε 

9. Όταν η στήριξη στο πλαίσιο αυτού 
του τύπου παρεμβάσεων χορηγείται σε 
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δεσµεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίµα σε γεωργική γη, οι 
δεσμεύσεις για τη μετατροπή ή τη 
διατήρηση πρακτικών και μεθόδων 
βιολογικής καλλιέργειας όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και 
των δασικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα 
καθορίζουν τη χορήγηση ενίσχυσης ανά 
εκτάριο.

δεσµεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίµα σε γεωργική γη, οι 
δεσμεύσεις για τη μετατροπή ή τη 
διατήρηση πρακτικών και μεθόδων 
βιολογικής καλλιέργειας όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα 
κράτη μέλη θα καθορίζουν τη χορήγηση 
ενίσχυσης ανά εκτάριο ή ανά 
εκμετάλλευση.

9α. Όσον αφορά τη στήριξη που 
παρέχεται στη βιολογική γεωργία δυνάμει 
του παρόντος άρθρου, οι ενισχύσεις 
χορηγούνται σε πραγματικούς γεωργούς, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 στοιχείο δ).

10. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πρόσωπα που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του 
τύπου παρεμβάσεων έχουν πρόσβαση στις 
γνώσεις και στις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την υλοποίηση τους.

10. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πρόσωπα που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του 
τύπου παρεμβάσεων έχουν πρόσβαση στις 
γνώσεις και στις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την υλοποίηση τους.

11. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου να συνάδουν με εκείνες του 
άρθρου 28.

11. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου να συνάδουν με εκείνες του 
άρθρου 28.

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 66 διαγράφεται
Φυσικοί ή άλλοι περιορισμοί ανά περιοχή
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.
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2. Οι εν λόγω ενισχύσεις χορηγούνται 
σε πραγματικούς γεωργούς όσον αφορά 
τις περιοχές που καθορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τους φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς για τη 
συγκεκριμένη περιοχή.
4. Οι πρόσθετες δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 υπολογίζονται για 
φυσικούς ή άλλους περιορισμούς ανά 
περιοχή, σε σύγκριση με τις περιοχές που 
δεν επηρεάζονται από φυσικούς ή άλλους 
περιορισμούς ανά περιοχή.
5. Οι ενισχύσεις χορηγούνται 
ετησίως ανά εκτάριο έκτασης.

Αιτιολόγηση

Μεταφορά στον πρώτο πυλώνα (άρθρο 28α (νέο))

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 67 Άρθρο 67

Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 

υποχρεωτικές απαιτήσεις

Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 

υποχρεωτικές απαιτήσεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις για μειονεκτήματα 
ανά περιοχή που επιβάλλονται από τις 
απαιτήσεις που απορρέουν από την 
υλοποίηση των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις για μειονεκτήματα 
ανά περιοχή που επιβάλλονται από τις 
απαιτήσεις που απορρέουν από την 
υλοποίηση των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 



PE630.523v04-00 130/221 AD\1181813EL.docx

EL

υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο, και τα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ με σκοπό να 
συμβάλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο, και τα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ με σκοπό να 
συμβάλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

2. Οι εν λόγω ενισχύσεις μπορούν να 
χορηγούνται στους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και άλλους διαχειριστές 
γης όσον αφορά περιοχές με 
μειονεκτήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

2. Οι εν λόγω ενισχύσεις μπορούν να 
χορηγούνται στους γεωργούς, στις ομάδες 
γεωργών, στους κατόχους δασικών 
εκτάσεων και στις ομάδες κατόχων 
δασικών εκτάσεων. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι εν λόγω 
ενισχύσεις μπορούν επίσης να 
χορηγηθούν σε άλλους διαχειριστές γης 
όσον αφορά περιοχές με μειονεκτήματα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Κατά τον καθορισμό περιοχών με 
μειονεκτήματα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιοχές:

3. Κατά τον καθορισμό περιοχών με 
μειονεκτήματα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιοχές:

α) Γεωργικές και δασικές περιοχές 
που υπάγονται στο Natura 2000, σύμφωνα 
με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ·

α) Γεωργικές και δασικές περιοχές 
που υπάγονται στο Natura 2000, σύμφωνα 
με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ·

β) άλλες οριοθετημένες περιοχές 
προστασίας της φύσης με 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη γεωργία ή τα δάση που 
συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 
10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, οι περιοχές 
αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% 
των χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από το 
εδαφικό πεδίο εφαρμογής του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ·

β) άλλες οριοθετημένες περιοχές 
προστασίας της φύσης με 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη γεωργία ή τα δάση που 
συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 
10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, οι περιοχές 
αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% 
των χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από το 
εδαφικό πεδίο εφαρμογής του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ·

γ) γεωργικές εκτάσεις που 
περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμών σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ.

γ) γεωργικές εκτάσεις που 
περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμών σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ.

γ α) Οι περιοχές υψηλής φυσικής αξίας 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των 
περιοχών που αναφέρονται στα στοιχεία 
α), β) και γ).

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
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σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τα μειονεκτήματα για τη 
συγκεκριμένη περιοχή.

σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τα μειονεκτήματα για τη 
συγκεκριμένη περιοχή.

5. Οι επιπλέον δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 υπολογίζονται:

5. Οι επιπλέον δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 υπολογίζονται:

α) όσον αφορά τους περιορισμούς που 
απορρέουν από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ, σε σχέση με τα 
μειονεκτήματα που απορρέουν από 
απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου του 
άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και τους όρους που καθορίζονται 
για τη συντήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού·

α) όσον αφορά τους περιορισμούς που 
απορρέουν από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ, σε σχέση με τα 
μειονεκτήματα που απορρέουν από 
απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου του 
άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και τους όρους που καθορίζονται 
για τη συντήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού·

β) όσον αφορά τους περιορισμούς που 
απορρέουν από την οδηγία 2000/60/ΕΚ, σε 
σχέση με τα μειονεκτήματα που 
απορρέουν από απαιτήσεις που 
υπερβαίνουν τις σχετικές κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης, με εξαίρεση την 
ΚΑΔ 2 που αναφέρεται στο παράρτημα III, 
και τα πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου, καθώς 
και τους όρους που καθορίζονται για τη 
διατήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

β) όσον αφορά τους περιορισμούς που 
απορρέουν από την οδηγία 2000/60/ΕΚ, σε 
σχέση με τα μειονεκτήματα που 
απορρέουν από απαιτήσεις που 
υπερβαίνουν τις σχετικές κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης, με εξαίρεση την 
ΚΑΔ 1 που αναφέρεται στο παράρτημα III, 
και τα πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου, καθώς 
και τους όρους που καθορίζονται για τη 
διατήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως 
ανά εκτάριο έκτασης.

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως 
ανά εκτάριο έκτασης.

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 68 Άρθρο 68

Επενδύσεις Επενδύσεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για επενδύσεις υπό τους 
όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για επενδύσεις υπό τους 
όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6. Η στήριξη στον 
τομέα της δασοκομίας βασίζεται σε σχέδιο 
διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο μέσο.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6, τα οποία 
αποδεδειγμένα δεν βλάπτουν το 
περιβάλλον. Η στήριξη στον τομέα της 
δασοκομίας βασίζεται σε σχέδιο 
διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο μέσο.

3. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
κατάλογο των επιλέξιμων επενδύσεων και 
κατηγορίες δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
κατωτέρω:

3. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
κατάλογο των επιλέξιμων επενδύσεων και 
κατηγορίες δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
κατωτέρω:

α) αγορά δικαιωμάτων γεωργικής 
παραγωγής·

α) αγορά δικαιωμάτων γεωργικής 
παραγωγής·

β) αγορά δικαιωμάτων ενίσχυσης· β) αγορά δικαιωμάτων ενίσχυσης· 

γ) αγορά γης με εξαίρεση την αγορά 
γης για διατήρηση του περιβάλλοντος, ή 
αγροτεμάχια που αγοράζονται από νεαρούς 
γεωργούς με χρηματοπιστωτικά μέσα·

γ) αγορά γης με εξαίρεση την αγορά 
γης για διατήρηση του περιβάλλοντος, ή 
αγροτεμάχια που αγοράζονται από νεαρούς 
γεωργούς με χρηματοπιστωτικά μέσα·

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την αποκατάσταση του γεωργικού ή 
δασικού δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα·

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την αποκατάσταση του γεωργικού ή 
δασικού δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα, και σκοπούς προστασίας των 
κοπαδιών από τους θηρευτές και ζώα που 
χρησιμοποιούνται αντί για μηχανήματα 
σε δύσκολο έδαφος με στόχο την 
προστασία του τοπίου·

ε) τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων 
που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης 
επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών 

ε) τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων 
που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης 
επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών 
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εγγύηση∙ στ) εγγύηση∙ στ)

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·

στ) επενδύσεις στην άρδευση οι οποίες 
δεν οδηγούν σε καθαρή μείωση του νερού 
που χρησιμοποιείται για άρδευση στην εν 
λόγω λεκάνη απορροής και που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·

ζ) επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές 
που δεν αποτελούν μέρος στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης· 

ζ) επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές 
που δεν αποτελούν μέρος στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης· 

η) επενδύσεις στη δενδροφύτευση που 
δεν συνάδουν με τους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις 
αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των 
δασών, όπως περιγράφονται στις 
πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές 
για την δενδροφύτευση και την 
αναδάσωση.

η) επενδύσεις στη δενδροφύτευση και 
στην αποκατάσταση δασών που δεν 
συνάδουν με τους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις 
αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των 
δασών, όπως περιγράφονται στις 
πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές 
για την δενδροφύτευση και την 
αναδάσωση.

η α) επενδύσεις σε μονάδες μαζικής 
εκτροφής ζώων και σε υποδομές που δεν 
τηρούν τις συστάσεις για την καλή 
μεταχείριση των ζώων και τις αρχές της 
οδηγίας του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ·
η β) επενδύσεις σε προϊόντα 
βιοενέργειας που δεν συνάδουν με τα 
κριτήρια αειφορίας τα οποία ορίζονται 
στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a.

Τα στοιχεία α), β), δ) και ζ) του πρώτου 
εδαφίου δεν ισχύουν όταν η στήριξη 
παρέχεται μέσω χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

Τα στοιχεία α), β και ζ) του πρώτου 
εδαφίου δεν ισχύουν όταν η στήριξη 
παρέχεται μέσω χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

4. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
ενίσχυση στο ανώτατο ποσοστό του 75 % 
των επιλέξιμων δαπανών.

4. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
ενίσχυση στο ανώτατο ποσοστό του 75 % 
των επιλέξιμων δαπανών.

Το μέγιστο ποσοστό στήριξης μπορεί να Το μέγιστο ποσοστό στήριξης μπορεί να 
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αυξηθεί για τις ακόλουθες επενδύσεις: αυξηθεί για τις ακόλουθες επενδύσεις:

α) δενδροφυτεύσεις και μη 
παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται 
με τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ)·

α) δενδροφυτεύσεις, αναγέννηση των 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων και μη 
παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται 
με τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ)·

β) επενδύσεις σε βασικές υπηρεσίες 
στις αγροτικές περιοχές·

β) επενδύσεις σε βασικές υπηρεσίες 
στις αγροτικές περιοχές·

γ) επενδύσεις για την αποκατάσταση 
του γεωργικού ή δασικού δυναμικού μετά 
από φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά 
γεγονότα και επενδύσεις για τη λήψη των 
κατάλληλων προληπτικών μέτρων στα 
δάση και το αγροτικό περιβάλλον.

γ) επενδύσεις για την αποκατάσταση 
του γεωργικού ή δασικού δυναμικού μετά 
από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 
καταστροφές ή καταστροφικά γεγονότα 
και επενδύσεις για τη λήψη των 
κατάλληλων προληπτικών μέτρων στα 
δάση και το αγροτικό περιβάλλον.

__________________
1α Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση 
αγροτικών επιχειρήσεων

Εγκατάσταση νέων γεωργών, σύσταση 
νεοφυών αγροτικών επιχειρήσεων και 
βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι παρεμβάσεις που αναφέρονται στο 
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παρόν άρθρο κατανέμονται κατά τρόπο 
που συμβάλλει στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων στις αγροτικές 
περιοχές.

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 70 Άρθρο 70

Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ιδίως την ακόλουθη στήριξη:

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ιδίως την ακόλουθη στήριξη:

α) χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ασφάλιστρα για συστήματα ασφάλισης·

α) χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ασφάλιστρα για συστήματα ασφάλισης·

β) χρηματοδοτικές συνεισφορές στα 
ταμεία αλληλοβοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών 
δαπανών εγκατάστασης.

β) χρηματοδοτικές συνεισφορές στα 
ταμεία αλληλοβοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών 
δαπανών εγκατάστασης.

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους 
ακόλουθους όρους επιλεξιμότητας:

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους 
ακόλουθους όρους επιλεξιμότητας:

α) οι τύποι και η κάλυψη των 
επιλέξιμων ασφαλιστικών συστημάτων και 
των ταμείων αλληλοβοήθειας·

α) οι τύποι και η κάλυψη των 
επιλέξιμων ασφαλιστικών συστημάτων και 
των ταμείων αλληλοβοήθειας·
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β) η μεθοδολογία για τον υπολογισμό 
των ζημιών και τους παράγοντες 
ενεργοποίησης της αποζημίωσης·

β) η μεθοδολογία για τον υπολογισμό 
των ζημιών και τους παράγοντες 
ενεργοποίησης της αποζημίωσης·

γ) οι κανόνες σύστασης και 
διαχείρισης των ταμείων αλληλοβοήθειας.

γ) οι κανόνες σύστασης και 
διαχείρισης των ταμείων αλληλοβοήθειας.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
στήριξη να χορηγείται μόνο για την 
κάλυψη ζημιών σε ποσοστό τουλάχιστον 
20 % της μέσης ετήσιας παραγωγής ή 
εισοδήματος του γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο, ή του 
τριετούς μέσου όρου της προηγούμενης 
πενταετούς περιόδου, εξαιρώντας την 
υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
στήριξη να χορηγείται μόνο για την 
κάλυψη ζημιών σε ποσοστό τουλάχιστον 
20 % της μέσης ετήσιας παραγωγής ή 
εισοδήματος του γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο, ή του 
τριετούς μέσου όρου της προηγούμενης 
πενταετούς περιόδου, εξαιρώντας την 
υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή.

6. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
μέγιστη ενίσχυση στο 70 % των 
επιλέξιμων δαπανών.

6. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
μέγιστη ενίσχυση στο 70 % των 
επιλέξιμων δαπανών.

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού των 
παρεμβάσεων δυνάμει του παρόντος 
άρθρου με άλλα δημόσια ή ιδιωτικά 
συστήματα διαχείρισης κινδύνων.

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού των 
παρεμβάσεων δυνάμει του παρόντος 
άρθρου με άλλα δημόσια ή ιδιωτικά 
συστήματα διαχείρισης κινδύνων.

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 71 Άρθρο 71

Συνεργασία Συνεργασία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για τη συνεργασία υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ για την προετοιμασία 
και την υλοποίηση έργων επιχειρησιακών 
ομάδων της ευρωπαϊκής σύμπραξης 
καινοτομίας για τη γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 114 καθώς και για 
την τοπική ανάπτυξη που 
πραγματοποιείται από τοπικούς φορείς στο 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για τη συνεργασία υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ για την προετοιμασία 
και την υλοποίηση έργων επιχειρησιακών 
ομάδων της ευρωπαϊκής σύμπραξης 
καινοτομίας για τη γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 114 καθώς και για 
την τοπική ανάπτυξη που 
πραγματοποιείται από τοπικούς φορείς στο 
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πλαίσιο του προγράμματος LEADER, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του 
κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], και για την 
προώθηση συστημάτων ποιότητας, 
οργανώσεων παραγωγών ή ομάδων 
παραγωγών ή άλλων μορφών συνεργασίας.

πλαίσιο του προγράμματος LEADER, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του 
κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], και για την 
προώθηση συστημάτων ποιότητας, 
οργανώσεων παραγωγών ή ομάδων 
παραγωγών ή άλλων μορφών συνεργασίας.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρέμβασης για την προώθηση 
μορφών συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον 
δύο οντοτήτων που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρέμβασης για την προώθηση 
μορφών συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον 
δύο οντοτήτων που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καλύπτουν, στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα έξοδα που συνδέονται με 
όλες τις πτυχές της συνεργασίας. 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καλύπτουν, στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα έξοδα που συνδέονται με 
όλες τις πτυχές της συνεργασίας. 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν την ενίσχυση ως συνολικό ποσό 
που καλύπτει το κόστος συνεργασίας και 
το κόστος των υλοποιούμενων έργων και 
δράσεων ή μπορούν να καλύπτουν μόνο το 
κόστος της συνεργασίας και να 
χρησιμοποιούν κεφάλαια από άλλα μέσα 
παρέμβασης για την υλοποίηση των έργων. 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν την ενίσχυση ως συνολικό ποσό 
που καλύπτει το κόστος συνεργασίας και 
το κόστος των υλοποιούμενων έργων και 
δράσεων ή μπορούν να καλύπτουν μόνο το 
κόστος της συνεργασίας και να 
χρησιμοποιούν κεφάλαια από άλλα μέσα 
παρέμβασης για την υλοποίηση των έργων. 

5. Όταν η στήριξη καταβάλλεται ως 
συνολικό ποσό, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε να τηρούνται οι κανόνες και οι 
απαιτήσεις της Ένωσης που αφορούν 
παρόμοιες δράσεις που καλύπτονται από 
άλλα είδη παρεμβάσεων. Η παρούσα 
παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ].

5. Όταν η στήριξη καταβάλλεται ως 
συνολικό ποσό, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε να τηρούνται οι κανόνες και οι 
απαιτήσεις της Ένωσης που αφορούν 
παρόμοιες δράσεις που καλύπτονται από 
άλλα είδη παρεμβάσεων. Η παρούσα 
παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ].

6. Τα κράτη μέλη δεν υποστηρίζουν, 
μέσω αυτού του τύπου παρεμβάσεων, τη 
συνεργασία αποκλειστικά φορέων έρευνας.

6. Τα κράτη μέλη δεν υποστηρίζουν, 
μέσω αυτού του τύπου παρεμβάσεων, τη 
συνεργασία αποκλειστικά φορέων έρευνας.

7. Σε περίπτωση συνεργασίας στο 
πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο 
στους γεωργούς που έχουν συμπληρώσει 
την ηλικία συνταξιοδότησης, όπως ορίζει η 

7. Σε περίπτωση συνεργασίας στο 
πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και με 
περαιτέρω σκοπό την ενθάρρυνση της 
ανανέωσης των γενεών σε επίπεδο 
γεωργικής εκμετάλλευσης, τα κράτη μέλη 
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εθνική νομοθεσία. μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο στους 
γεωργούς που έχουν συμπληρώσει την 
ηλικία συνταξιοδότησης, όπως ορίζει η 
εθνική νομοθεσία.

8. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
στήριξη σε επτά έτη, κατ' ανώτατο όριο, 
εκτός από τις δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις συλλογικών δράσεων για το 
περιβάλλον και το κλίμα για την επίτευξη 
των ειδικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφο 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ).

8. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
στήριξη σε επτά έτη, κατ' ανώτατο όριο, 
εκτός από τις δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις συλλογικών δράσεων για το 
περιβάλλον και το κλίμα για την επίτευξη 
των ειδικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφο 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ). Τα κράτη μέλη δεν παρέχουν στήριξη 
σε παρεμβάσεις που με αρνητικές 
επιπτώσεις για το περιβάλλον.
8α. Η πρωτοβουλία LEADER, που 
αναφέρεται ως τοπική ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, 
προβλέπει την ενεργό και πρωταρχική 
συμμετοχή των γεωργικών και/ή δασικών 
εκμεταλλεύσεων.

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την ανταλλαγή 
γνώσεων και πληροφοριών για τις 
γεωργικές, δασικές και αγροτικές 
επιχειρήσεις, υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την ανταλλαγή 
γνώσεων και πληροφοριών για τις 
γεωργικές, γεωργοδασοκομικές, δασικές 
και αγροτικές επιχειρήσεις, υπό τους όρους 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την επιλογή των πράξεων, οι 
διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν τη 
θωράκιση των προγραμματισμένων 
επεμβάσεων ως προς το κλίμα, το 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. 

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 86 Άρθρο 86

Ελάχιστα και μέγιστα χρηματοδοτικά 
κονδύλια

Ελάχιστα και μέγιστα χρηματοδοτικά 
κονδύλια

1. Τουλάχιστον το 5 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX προορίζεται για την τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[ΚΚΔ].

1. Τουλάχιστον το 5 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX προορίζεται για την τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[ΚΚΔ].

2. Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

2. Τουλάχιστον το 40 % της 
συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο 
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX, προορίζεται 
για παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66. 
Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΕ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IV προορίζεται για 
προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον, όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 28.
Κάθε κράτος μέλος καθορίζει ένα 
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ελάχιστο ποσό που προορίζεται για τη 
συνεισφορά στον ειδικό στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο στ). Το εν λόγω ποσό 
υπολογίζεται με βάση την ανάλυση SWOT 
και τον εντοπισμό των αναγκών που 
αφορούν τα είδη και τους οικοτόπους 
προτεραιότητας εντός ενός πλαισίου 
δράσης προτεραιότητας όπως ορίζεται 
στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ. Το ποσό αυτό 
χρησιμοποιείται για τα μέτρα που 
περιγράφονται στα άρθρα 65, 67 και 68 
παράγραφος 4 στοιχείο α) του παρόντος 
κανονισμού και για τη χρήση στήριξης 
για στρατηγικά έργα για τη φύση όπως 
ορίζονται δυνάμει του [κανονισμού LIFE] 
και σύμφωνα με την παράγραφο 7 του 
παρόντος άρθρου.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

3. Το 4 %, κατ’ ανώτατο όριο, της 
συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο 
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των 
δράσεων τεχνικής βοήθειας με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών που 
αναφέρονται στο άρθρο 112.

3. Το 4 %, κατ’ ανώτατο όριο, της 
συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο 
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των 
δράσεων τεχνικής βοήθειας με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών που 
αναφέρονται στο άρθρο 112.

Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ μπορεί να 
αυξηθεί έως 6% για τα στρατηγικά σχέδια 
για την ΚΓΠ, για τα οποία το συνολικό 
ποσό της στήριξης της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη είναι 90 εκατ. EUR 
κατ’ ανώτατο όριο. 

Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ μπορεί να 
αυξηθεί έως 6% για τα στρατηγικά σχέδια 
για την ΚΓΠ, για τα οποία το συνολικό 
ποσό της στήριξης της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη είναι 90 εκατ. EUR 
κατ’ ανώτατο όριο. 

Η τεχνική βοήθεια επιστρέφεται ως κατ' 
αποκοπήν χρηματοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του 
κανονισμού (ΕΕ / Ευρατόμ ... / ... [νέος 
Δημοσιονομικός Κανονισμός] στο πλαίσιο 
ενδιάμεσων πληρωμών σύμφωνα με το 
άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιου 
κανονισμού]. Αυτό το κατ’ αποκοπήν ποσό 
αντιπροσωπεύει το ποσοστό που ορίζεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για την 
τεχνική βοήθεια των συνολικών 
δηλωθεισών δαπανών.

Η τεχνική βοήθεια επιστρέφεται ως κατ' 
αποκοπήν χρηματοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του 
κανονισμού (ΕΕ / Ευρατόμ ... / ... [νέος 
Δημοσιονομικός Κανονισμός] στο πλαίσιο 
ενδιάμεσων πληρωμών σύμφωνα με το 
άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιου 
κανονισμού]. Αυτό το κατ’ αποκοπήν ποσό 
αντιπροσωπεύει το ποσοστό που ορίζεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για την 
τεχνική βοήθεια των συνολικών 
δηλωθεισών δαπανών.
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4. Για κάθε κράτος μέλος, το ελάχιστο 
ποσό που ορίζεται στο παράρτημα X 
προορίζεται για τη συμβολή στον ειδικό 
στόχο «προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης» που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Με βάση την 
ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις 
ευκαιρίες και τις απειλές («ανάλυση 
ΠΑΕΑ») και τον εντοπισμό των αναγκών 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν, το ποσό 
θα χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες 
παρεμβάσεις: 

4. Για κάθε κράτος μέλος, το ελάχιστο 
ποσό που ορίζεται στο παράρτημα X 
προορίζεται για τη συμβολή στον ειδικό 
στόχο «προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης» που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Με βάση την 
ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις 
ευκαιρίες και τις απειλές («ανάλυση 
ΠΑΕΑ») και τον εντοπισμό των αναγκών 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν, το ποσό 
θα χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες 
παρεμβάσεις: 

α) τη συμπληρωματική στήριξη 
εισοδήματος για τους νέους γεωργούς, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 27·

α) τη συμπληρωματική στήριξη 
εισοδήματος για τους νέους γεωργούς, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 27·

β) την εγκατάσταση νέων γεωργών 
που αναφέρεται στο άρθρο 69.

β) την εγκατάσταση νέων γεωργών 
που αναφέρεται στο άρθρο 69.

5. Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά 
κονδύλια για τις παρεμβάσεις στήριξης 
συνδεδεμένου εισοδήματος που 
αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ 
τμήμα 2 υποτμήμα 1 περιορίζονται στο 
10 %, κατ’ ανώτατο όριο, των ποσών που 
ορίζονται στο παράρτημα VII.

5. Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά 
κονδύλια για τις παρεμβάσεις στήριξης 
συνδεδεμένου εισοδήματος που 
αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ 
τμήμα 2 υποτμήμα 1 περιορίζονται στο 
10 %, κατ’ ανώτατο όριο, των ποσών που 
ορίζονται στο παράρτημα VII.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα 
κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν σύμφωνα 
με το άρθρο 53 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για την 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
περισσότερο από το 13 % του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, 
μπορούν να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη 
συνδεδεμένου εισοδήματος ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10 % του ποσού που 
ορίζεται στο παράρτημα VII. Το ποσοστό 
που προκύπτει δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
ποσοστό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για 
την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη για 
το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα 
κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν σύμφωνα 
με το άρθρο 53 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για την 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
περισσότερο από το 13 % του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, 
μπορούν να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη 
συνδεδεμένου εισοδήματος ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10 % του ποσού που 
ορίζεται στο παράρτημα VII. Το ποσοστό 
που προκύπτει δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
ποσοστό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για 
την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη για 
το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 2 % 
κατ’ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 2 % 
κατ’ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
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υπερβαίνει το 10 % κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
υποτμήμα 1.

υπερβαίνει το 10 % κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
υποτμήμα 1.

Το ποσό που περιλαμβάνεται στο 
εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
που προκύπτει από την εφαρμογή του 
πρώτου και του δεύτερου εδαφίου είναι 
δεσμευτικό.

Το ποσό που περιλαμβάνεται στο 
εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
που προκύπτει από την εφαρμογή του 
πρώτου και του δεύτερου εδαφίου είναι 
δεσμευτικό.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 
του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος 
κανονισμός], το μέγιστο ποσό, που μπορεί 
να χορηγηθεί σε ένα κράτος μέλος πριν 
από την εφαρμογή του άρθρου 15 του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον 
τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
του παρόντος κανονισμού για ένα 
ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει τα 
ποσά που ορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ σύμφωνα με την παράγραφο 6.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 
του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος 
κανονισμός], το μέγιστο ποσό, που μπορεί 
να χορηγηθεί σε ένα κράτος μέλος πριν 
από την εφαρμογή του άρθρου 15 του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον 
τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
του παρόντος κανονισμού για ένα 
ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει τα 
ποσά που ορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ σύμφωνα με την παράγραφο 6.

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου τους για την ΚΓΠ να 
χρησιμοποιούν ένα ορισμένο μερίδιο των 
πιστώσεων του ΕΓΤΑΑ για τη μόχλευση 
στήριξης και την αναβάθμιση των 
ολοκληρωμένων στρατηγικών έργων 
«Nature» , όπως ορίζονται στον 
[κανονισμό LIFE] και για τη 
χρηματοδότηση δράσεων της διακρατικής 
μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων 
στον τομέα της γεωργικής και αγροτικής 
ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση σε νέους 
γεωργούς, σύμφωνα με τον [κανονισμό 
Erasmus].

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου τους για την ΚΓΠ να 
χρησιμοποιούν ένα ορισμένο μερίδιο των 
πιστώσεων του ΕΓΤΑΑ για τη μόχλευση 
στήριξης και την αναβάθμιση των 
ολοκληρωμένων στρατηγικών έργων 
«Nature» , όπως ορίζονται στον 
[κανονισμό LIFE] και για τη 
χρηματοδότηση δράσεων της διακρατικής 
μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων 
στον τομέα της γεωργικής και αγροτικής 
ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση σε νέους 
γεωργούς, σύμφωνα με τον [κανονισμό 
Erasmus].

Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 87 Άρθρο 87

Παρακολούθηση των δαπανών για το 
κλίμα

Παρακολούθηση των δαπανών για το 
περιβάλλον και το κλίμα
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1. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής στους 
στόχους της κλιματικής αλλαγής 
χρησιμοποιώντας μια απλή και κοινή 
μεθοδολογία.

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής στους 
στόχους για το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή χρησιμοποιώντας 
απλές, κατάλληλες, ακριβείς και κοινές 
μεθοδολογίες. Η Επιτροπή υποβάλλει 
τακτικές εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο 
που έχει σημειωθεί όσον αφορά την 
ενσωμάτωση τόσο της δράσης για το 
περιβάλλον όσο και της δράσης για το 
κλίμα, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 
των δαπανών. Τα πορίσματα 
παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση 
επανεξέτασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 
122.

2. Η συμβολή στον στόχο δαπανών 
εκτιμάται μέσω της εφαρμογής ειδικών 
διορθωτικών συντελεστών που 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν η 
στήριξη συμβάλλει σημαντικά ή μέτρια 
στους στόχους της κλιματικής αλλαγής. 
Οι εν λόγω διορθωτικοί συντελεστές είναι 
οι εξής:

2. Η συμβολή στον στόχο δαπανών 
εκτιμάται μέσω της εφαρμογής ειδικών 
διορθωτικών συντελεστών που 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν η 
στήριξη συμβάλλει σημαντικά ή μέτρια 
στους στόχους για το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή και συμπληρώνεται 
από το ενωσιακό σύστημα κλιματικών 
δεικτών. Οι εν λόγω διορθωτικοί 
συντελεστές είναι οι εξής:

α) 40 % για δαπάνες στο πλαίσιο της 
βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη 
βιωσιμότητα και της συμπληρωματικής 
εισοδηματικής στήριξης που αναφέρονται 
στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τμήμα ΙΙ 
υποτμήματα 2 και 3·

α) 30 % για δαπάνες στο πλαίσιο της 
βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη 
βιωσιμότητα και της συμπληρωματικής 
εισοδηματικής στήριξης που αναφέρονται 
στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τμήμα ΙΙ 
υποτμήματα 2 και 3·

β) 100 % για δαπάνες στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων για το κλίμα και το 
περιβάλλον που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα ΙΙ υποτμήμα 4·

β) 100 % για δαπάνες στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων για το κλίμα και το 
περιβάλλον που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα ΙΙ υποτμήμα 4·

γ) 100 % για δαπάνες για τις 
παρεμβάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 86 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο·

γ) 100 % για δαπάνες για τις 
παρεμβάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 86 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο·

δ) 40 % για δαπάνες για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς 
που αναφέρονται στο άρθρο 66.

δ) 40 % για δαπάνες για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς 
που αναφέρονται στο άρθρο 66.
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Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 138 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με μεθοδολογίες για την παρακολούθηση 
της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής 
διάστασης και την αξιολόγηση των 
εκτιμώμενων δαπανών που αφορούν 
περιβαλλοντικούς στόχους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας. Η Επιτροπή 
προσαρμόζει τους ειδικούς συντελεστές 
σχετικά με τις δαπάνες για την κλιματική 
αλλαγή προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη οι νέες μεθοδολογίες και η 
διαφοροποίηση όσον αφορά τις 
περιβαλλοντικές δαπάνες.

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν, στο 
στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ, 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για 
κάθε παρέμβαση. Για κάθε παρέμβαση, ο 
πολλαπλασιασμός του σχεδιαζόμενου 
μοναδιαίου ποσού χωρίς την εφαρμογή του 
ποσοστού της μεταβολής, που αναφέρεται 
στο άρθρο 89, και των προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων ισούται με την εν λόγω 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν, στο 
στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ, 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για 
κάθε παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 28 
παράγραφος 1 και το άρθρο 86 
παράγραφος 2. Για κάθε παρέμβαση, ο 
πολλαπλασιασμός του σχεδιαζόμενου 
μοναδιαίου ποσού χωρίς την εφαρμογή του 
ποσοστού της μεταβολής, που αναφέρεται 
στο άρθρο 89, και των προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων ισούται με την εν λόγω 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο.

Τροπολογία 139

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις και στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος που αναφέρονται στον τίτλο 

α) αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις, εξαιρουμένων των 
προγραμμάτων για το κλίμα και το 
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III κεφάλαιο II· περιβάλλον όπως ορίζονται στο άρθρο 28, 
και στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος 
που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο 
II·

Τροπολογία 140

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 90 Άρθρο 90

Ευελιξία μεταξύ των κατανομών των 
άμεσων ενισχύσεων και των κατανομών 

του ΕΓΤΑΑ

Ευελιξία μεταξύ των κατανομών των 
άμεσων ενισχύσεων και των κατανομών 

του ΕΓΤΑΑ

1. Στο πλαίσιο της πρότασής τους για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
τη μεταβίβαση:

1. Στο πλαίσιο της πρότασής τους για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
τη μεταβίβαση:

α) έως και του 15 % της κατανομής 
του κράτους μέλους για άμεσες ενισχύσεις, 
που ορίζεται στο παράρτημα IV, μετά την 
αφαίρεση των κατανομών για το βαμβάκι, 
που ορίζονται στο παράρτημα VI, για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026 στην 
κατανομή του κράτους μέλους για το 
ΕΓΤΑΑ κατά τα οικονομικά έτη 2022 – 
2027· ή

α) έως και του 15 % της κατανομής 
του κράτους μέλους για άμεσες ενισχύσεις, 
που ορίζεται στο παράρτημα IV, μετά την 
αφαίρεση των κατανομών για το βαμβάκι, 
που ορίζονται στο παράρτημα VI, για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026 στην 
κατανομή του κράτους μέλους για το 
ΕΓΤΑΑ κατά τα οικονομικά έτη 2022 – 
2027·

β) έως και του 15 % των κατανομών 
του κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά 
τα οικονομικά έτη 2022 – 2027 στην 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπεται στο παράρτημα IV για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026. 
Το ποσοστό μεταβίβασης από την 
κατανομή του κράτους μέλους για άμεσες 
ενισχύσεις στην κατανομή του για το 
ΕΓΤΑΑ, που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, μπορεί να αυξηθεί κατά:

Το ποσοστό μεταβίβασης από την 
κατανομή του κράτους μέλους για άμεσες 
ενισχύσεις στην κατανομή του για το 
ΕΓΤΑΑ, που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, μπορεί επιπροσθέτως να αυξηθεί 
κατά:

α) έως 15 ποσοστιαίες μονάδες, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση για 

α) έως 15 ποσοστιαίες μονάδες, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση για 
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τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ και διαχειρίζονται τους 
ειδικούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ)·

τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ και διαχειρίζονται τους 
ειδικούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ)·

β) έως 2 ποσοστιαίες μονάδες, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση 
σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 86 
παράγραφος 4.

β) έως 2 ποσοστιαίες μονάδες, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση 
σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 86 
παράγραφος 4.

2. Οι αποφάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 ορίζουν το ποσοστό 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το 
οποίο μπορεί να διαφέρει ανά 
ημερολογιακό έτος.

2. Οι αποφάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 ορίζουν το ποσοστό 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το 
οποίο μπορεί να διαφέρει ανά 
ημερολογιακό έτος.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επανεξετάσουν, το 2023, τις αποφάσεις 
τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
στο πλαίσιο αίτησης τροποποίησης των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, 
που αναφέρονται στο άρθρο 107.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επανεξετάσουν, το 2023, τις αποφάσεις 
τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
στο πλαίσιο αίτησης τροποποίησης των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, 
που αναφέρονται στο άρθρο 107.

Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων που ορίζονται στο παράρτημα 
Ι.
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Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 92 Άρθρο 92

Αυξημένη φιλοδοξία όσον αφορά τους 
στόχους που σχετίζονται με το περιβάλλον 

και το κλίμα

Αυξημένη φιλοδοξία όσον αφορά τους 
στόχους που σχετίζονται με το περιβάλλον, 

το κλίμα και την καλή μεταχείριση των 
ζώων

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο 
στην επίτευξη των ειδικών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ) συγκριτικά με τη 
συνολική συμβολή στην επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 
παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
μέσω της στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ 
και του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2014 
έως 2020.

1. Τα κράτη μέλη, μέσω των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ 
και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη καθενός από τους ειδικούς 
περιβαλλοντικούς, κλιματικούς και 
σχετικούς με την καλή μεταχείριση των 
ζώων στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ) και θ) 
συγκριτικά με τη συνολική συμβολή στην 
επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο 
άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 μέσω της στήριξης στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ κατά την 
περίοδο 2014 έως 2020. 

1α. Οι ενισχύσεις για τη μετάβαση σε 
βιολογικές καλλιέργειες και τη διατήρησή 
τους στο πλαίσιο των στρατηγικών 
σχεδίων για την ΚΓΠ βάσει των άρθρων 
28 και 65 υπερβαίνουν τις συνολικές 
ενισχύσεις που θα έχουν χορηγηθεί έως το 
2021 στο πλαίσιο της αγροτικής 
ανάπτυξης σε βιοκαλλιεργητές, οι οποίες 
υπολογίζονται ως ετήσιος μέσος όρος με 
χρήση σταθερών τιμών.

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τον 
τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1. Η εξήγηση αυτή βασίζεται 

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
βάση τις πλέον πρόσφατες και αξιόπιστες 
πληροφορίες, τον αντίκτυπο στο 
περιβάλλον και το κλίμα που σκοπεύουν 
να επιτύχουν κατά την περίοδο 2021-
2027, και τον τρόπο με τον οποίο 
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σε σχετικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β).

προτίθενται συμβάλλουν συνολικά 
περισσότερο στην επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1 και, 
μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο 
προτίθενται να διασφαλίσουν ότι οι 
στόχοι που καθορίζονται με βάση τους 
δείκτες επιπτώσεων που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι θα αποτελέσουν βελτίωση 
της τρέχουσας κατάστασης. Η εξήγηση 
αυτή βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες 
όπως τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως 
στ) και στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχεία α) και β).

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 94 Άρθρο 94

Διαδικαστικές απαιτήσεις Διαδικαστικές απαιτήσεις

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ βάσει 
διαφανών διαδικασιών, σύμφωνα με το 
θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ βάσει 
διαφανών διαδικασιών, σύμφωνα με το 
θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο.

1α. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και τα 
σχετικά παραρτήματα, τόσο κατά το 
στάδιο του σχεδίου όσο και μετά την 
έγκρισή τους.

2. Το όργανο του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ διασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιες αρχές για το περιβάλλον 
και το κλίμα εμπλέκονται πράγματι στην 
προετοιμασία των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών πτυχών του σχεδίου.

2. Το όργανο του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ διασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιες αρχές για το περιβάλλον 
και το κλίμα εμπλέκονται πράγματι και 
χωρίς αποκλεισμούς στην προετοιμασία 
των περιβαλλοντικών και κλιματικών 
πτυχών του σχεδίου.

3. Κάθε κράτος μέλος οργανώνει 
εταιρική σχέση με τις αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η 
εταιρική σχέση περιλαμβάνει τουλάχιστον 

3. Κάθε κράτος μέλος οργανώνει 
εταιρική σχέση με τις αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η 
εταιρική σχέση περιλαμβάνει τουλάχιστον 
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τους ακόλουθους εταίρους: τους ακόλουθους εταίρους:

α) αρμόδιες δημόσιες αρχές· α) αρμόδιες δημόσιες αρχές·

β) οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι· β) οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί εταίροι·

γ) αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών και αρμόδια 
όργανα υπεύθυνα για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και 
της καταπολέμησης των διακρίσεων.

γ) αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών και αρμόδια 
όργανα υπεύθυνα για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της δημόσιας υγείας, της 
ισότητας των φύλων και της 
καταπολέμησης των διακρίσεων.

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τους εταίρους 
αυτούς στην προετοιμασία των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Όλοι οι εταίροι που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) εκπροσωπούνται ισότιμα και 
εξασφαλίζεται ισόρροπη εκπροσώπηση 
μεταξύ των στοιχείων β) και γ). Τα κράτη 
μέλη εμπλέκουν τους εταίρους αυτούς 
στην προετοιμασία και την εφαρμογή των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων μέσω της συμμετοχής σε 
επιτροπές παρακολούθησης σύμφωνα με 
το άρθρο 111. 

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συνεργάζονται ώστε να διασφαλίζεται ο 
αποτελεσματικός συντονισμός κατά την 
υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
αναλογικότητας και της επιμερισμένης 
διαχείρισης.

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συνεργάζονται ώστε να διασφαλίζεται ο 
αποτελεσματικός συντονισμός κατά την 
υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
αναλογικότητας και της επιμερισμένης 
διαχείρισης.

Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) σύνοψη των τρεχουσών και των 
στοχευόμενων τιμών για τους δείκτες 
επιπτώσεων·

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν, με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχονται σύμφωνα με τα στοιχεία α) 
έως ε) της πρώτης παραγράφου, 
προσδιορίζονται τομείς για τους οποίους 
δεν υπάρχουν πληροφορίες αναφοράς ή 
πληροφορίες για τους δείκτες πλαισίου ή 
είναι ανεπαρκείς για την παροχή πλήρους 
περιγραφής της τρέχουσας κατάστασης 
όσον αφορά τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6, τα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν τις ελλείψεις αυτές στο 
πλαίσιο του στρατηγικού τους σχεδίου για 
την ΚΓΠ ή με άλλα μέσα και περιγράφουν 
τα προτεινόμενα μέτρα στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ.

Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ), η 
αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τη 
συμμόρφωση με τις νομοθετικές πράξεις 
που αναφέρονται στο παράρτημα XIα.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ) είναι ο στόχος που αφορά τις κοινωνιακές απαιτήσεις, 
μία εκ των οποίων είναι η καλή μεταχείριση των ζώων. Το παράρτημα ΧΙα απαριθμεί την 
υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα πιο Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα πιο 
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πρόσφατα και πιο αξιόπιστα δεδομένα για 
την αξιολόγηση αυτή.

πρόσφατα και πιο αξιόπιστα δεδομένα για 
την αξιολόγηση αυτή, 
συμπεριλαμβανομένων 
επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά 
με οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
επί παραβάσει και υποθέσεις που 
περατώθηκαν πρόσφατα σχετικά με τα εν 
λόγω περιβαλλοντικά και κλιματικά 
σχέδια που μεταφέρουν αποτελεσματικά 
τη νομοθεσία της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. 
Προκειμένου να συμβάλουν στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης, σε 
περίπτωση παραβίασης, τα μέτρα που 
προτείνονται από το σχέδιο που υπόκειται 
σε διαδικασία παράβασης δεν θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση 
των αναγκών και δεν θα πρέπει να 
εγκρίνονται για χρηματοδότηση.

Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 97 Άρθρο 97

Στρατηγική παρέμβασης Στρατηγική παρέμβασης

1. Η στρατηγική παρέμβασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 
στοιχείο β) καθορίζει για κάθε 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 και 
αντιμετωπίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ:

1. Η στρατηγική παρέμβασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 
στοιχείο β) καθορίζει για κάθε 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 και 
αντιμετωπίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ:

α) τους στόχους για κάθε σχετικό 
κοινό δείκτη αποτελεσμάτων και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, ειδικούς δείκτες 
αποτελεσμάτων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ και συναφή ορόσημα. Η αξία 
αυτών των στόχων δικαιολογείται από την 
αξιολόγηση των αναγκών που αναφέρεται 
στο άρθρο 96. Όσον αφορά τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), οι 
στόχοι προκύπτουν από τα στοιχεία της 

α) τους στόχους για κάθε σχετικό 
κοινό δείκτη αποτελεσμάτων και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, ειδικούς δείκτες 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και συναφή 
ορόσημα. Η αξία αυτών των στόχων 
δικαιολογείται από την αξιολόγηση των 
αναγκών που αναφέρεται στο άρθρο 96. 
Όσον αφορά τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ), οι στόχοι 
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επεξήγησης στην παράγραφο 2 στοιχεία α) 
και β) αυτού του άρθρου·

προκύπτουν από τα στοιχεία της 
επεξήγησης στην παράγραφο 2 στοιχεία α) 
και β) αυτού του άρθρου·

β) παρεμβάσεις που βασίζονται στους 
τύπους παρεμβάσεων που ορίζονται στον 
τίτλο ΙΙΙ, εκτός από την ειδική ενίσχυση 
καλλιέργειας για το βαμβάκι, που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο II τμήμα 3 
υποτμήμα 2 αυτού του τίτλου, 
σχεδιάζονται για να αντιμετωπίσουν την 
ειδική κατάσταση της συγκεκριμένης 
περιοχής, μετά από μια ορθή παρεμβατική 
πολιτική που υποστηρίζεται από την εκ 
των προτέρων αξιολόγηση, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 125, την ανάλυση 
ΠΑΕΑ που αναφέρεται στο άρθρο 103 
παράγραφος 2 και την αξιολόγηση των 
αναγκών που αναφέρεται στο άρθρο 96·

β) παρεμβάσεις που βασίζονται στους 
τύπους παρεμβάσεων που ορίζονται στον 
τίτλο ΙΙΙ, εκτός από την ειδική ενίσχυση 
καλλιέργειας για το βαμβάκι, που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο II τμήμα 3 
υποτμήμα 2 αυτού του τίτλου, 
σχεδιάζονται για να αντιμετωπίσουν την 
ειδική κατάσταση της συγκεκριμένης 
περιοχής, μετά από μια ορθή παρεμβατική 
πολιτική που υποστηρίζεται από την εκ 
των προτέρων αξιολόγηση, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 125, την ανάλυση 
ΠΑΕΑ που αναφέρεται στο άρθρο 103 
παράγραφος 2 και την αξιολόγηση των 
αναγκών που αναφέρεται στο άρθρο 96·

γ) στοιχεία που δείχνουν πώς οι 
παρεμβάσεις επιτρέπουν την επίτευξη των 
στόχων και πώς είναι αμοιβαία 
συνδεδεμένες και συμβατές·

γ) στοιχεία που δείχνουν πώς οι 
παρεμβάσεις επιτρέπουν την επίτευξη των 
στόχων και πώς είναι αμοιβαία 
συνδεδεμένες και συμβατές·

δ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η 
κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων στις 
παρεμβάσεις του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ είναι δικαιολογημένη και επαρκής 
για την επίτευξη των καθορισμένων 
στόχων και συνάδει με το χρηματοδοτικό 
σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 100.

δ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η 
κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων στις 
παρεμβάσεις του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ είναι δικαιολογημένη και επαρκής 
για την επίτευξη των καθορισμένων 
στόχων και συνάδει με το χρηματοδοτικό 
σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 100.

2. Η στρατηγική παρεμβάσεων 
προβλέπει και τα ακόλουθα στοιχεία που 
δείχνουν τη συνοχή της στρατηγικής και τη 
συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων 
στους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1:

2. Η στρατηγική παρεμβάσεων 
προβλέπει και τα ακόλουθα στοιχεία που 
δείχνουν τη συνοχή της στρατηγικής και τη 
συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων 
στους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1:

α) μια επισκόπηση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής δομής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
περιγράφει τη συμπληρωματικότητα και 
τις βασικές συνθήκες μεταξύ των όρων και 
των διαφόρων παρεμβάσεων που αφορούν 
τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ), καθώς και τον τρόπο για την επίτευξη 
της συνολικά μεγαλύτερης συμβολής που 

α) μια επισκόπηση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής δομής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
περιγράφει τη συμπληρωματικότητα και 
τις βασικές συνθήκες μεταξύ των όρων και 
των διαφόρων παρεμβάσεων που αφορούν 
τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ), καθώς και τον τρόπο για την επίτευξη 
της συνολικά μεγαλύτερης συμβολής που 
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αναφέρεται στο άρθρο 92· αναφέρεται στο άρθρο 92·

β) μια επεξήγηση του πώς η 
περιβαλλοντική και κλιματική δομή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ πρέπει να 
συμβάλλει σε ήδη καθορισμένους 
μακροπρόθεσμους εθνικούς στόχους που 
ορίζονται ή απορρέουν από τις νομοθετικές 
πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα 
XI· 

β) μια επεξήγηση του πώς η 
περιβαλλοντική και κλιματική δομή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ πρέπει να 
συμβάλλει σε ήδη καθορισμένους 
μακροπρόθεσμους εθνικούς στόχους που 
ορίζονται ή απορρέουν από τις νομοθετικές 
πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα 
XI· 

β α) επισκόπηση των μέτρων που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων·

γ) σε σχέση με τον ειδικό στόχο 
«προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής τους 
ανάπτυξης» που αναφέρεται στο άρθρο 6 
στοιχείο ζ), γίνεται μια επισκόπηση των 
σχετικών παρεμβάσεων του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και ειδικών όρων όπως 
εκείνοι που καθορίζονται στα άρθρα 22 
παράγραφος 4, 27, 69 και 71 παράγραφος 
7. Τα κράτη μέλη αναφέρονται ιδίως στο 
άρθρο 86 παράγραφος 5 κατά την 
παρουσίαση του χρηματοοικονομικού 
σχεδίου σε σχέση με τα είδη παρεμβάσεων 
που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 69. Η 
επισκόπηση εξηγεί, επίσης, την 
αλληλεπίδραση με τα εθνικά μέσα με 
στόχο τη βελτίωση της συνοχής μεταξύ 
των δράσεων της Ένωσης και των εθνικών 
δράσεων στον τομέα αυτό·

γ) σε σχέση με τον ειδικό στόχο 
«προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής τους 
ανάπτυξης» που αναφέρεται στο άρθρο 6 
στοιχείο ζ), γίνεται μια επισκόπηση των 
σχετικών παρεμβάσεων του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και ειδικών όρων όπως 
εκείνοι που καθορίζονται στα άρθρα 22 
παράγραφος 4, 27, 69 και 71 παράγραφος 
7. Τα κράτη μέλη αναφέρονται ιδίως στο 
άρθρο 86 παράγραφος 5 κατά την 
παρουσίαση του χρηματοοικονομικού 
σχεδίου σε σχέση με τα είδη παρεμβάσεων 
που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 69. Η 
επισκόπηση εξηγεί, επίσης, την 
αλληλεπίδραση με τα εθνικά μέσα με 
στόχο τη βελτίωση της συνοχής μεταξύ 
των δράσεων της Ένωσης και των εθνικών 
δράσεων στον τομέα αυτό·

δ) μια επισκόπηση των παρεμβάσεων 
που σχετίζονται με τον τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της συνδεδεμένης 
υποστήριξης εισοδήματος που αναφέρεται 
στο υποτμήμα 1 του τμήματος 3 κεφαλαίου 
II του τίτλου ΙΙΙ και των τομεακών 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ, παρέχοντας 
μια αιτιολόγηση για τη στοχοθέτηση των 
σχετικών τομέων, τον κατάλογο των 
παρεμβάσεων ανά τομέα, τη 
συμπληρωματικότητά τους, καθώς και 
τους πιθανούς ειδικούς πρόσθετους 
στόχους που σχετίζονται με τις 
παρεμβάσεις που βασίζονται στους 
τομεακούς τύπους παρεμβάσεων που 

δ) μια επισκόπηση των παρεμβάσεων 
που σχετίζονται με τον τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της συνδεδεμένης 
υποστήριξης εισοδήματος που αναφέρεται 
στο υποτμήμα 1 του τμήματος 3 κεφαλαίου 
II του τίτλου ΙΙΙ και των τομεακών 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ, παρέχοντας 
μια αιτιολόγηση για τη στοχοθέτηση των 
σχετικών τομέων, τον κατάλογο των 
παρεμβάσεων ανά τομέα, τη 
συμπληρωματικότητά τους, καθώς και 
τους πιθανούς ειδικούς πρόσθετους 
στόχους που σχετίζονται με τις 
παρεμβάσεις που βασίζονται στους 
τομεακούς τύπους παρεμβάσεων που 
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αναφέρονται στο κεφάλαιο III του τίτλου 
III·

αναφέρονται στο κεφάλαιο III του τίτλου 
III·

ε) μια επεξήγηση σχετικά με τις 
παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στη 
διασφάλιση μιας συνεκτικής και 
ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη 
διαχείριση κινδύνων·

ε) μια επεξήγηση σχετικά με τις 
παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στη 
διασφάλιση μιας συνεκτικής και 
ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη 
διαχείριση κινδύνων·

ε α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ 
εξασφαλίζει την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και συμβάλλει στην 
επίτευξη του στόχου της ισότητας των 
φύλων·

στ) περιγραφή της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ εθνικών και περιφερειακών 
παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά 
παρέμβαση και ανά ταμείο.

στ) περιγραφή της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ εθνικών και περιφερειακών 
παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά 
παρέμβαση και ανά ταμείο.

Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα 
στηρίξει τη βιολογική γεωργία 
προκειμένου να συμβάλει στην 
αντιστοίχιση της παραγωγής με την 
αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα 
βιολογικής γεωργίας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 13α.

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) επισκόπηση του συντονισμού, της 
οριοθέτησης και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ του ΕΓΤΑΑ 

iii) επισκόπηση του συντονισμού, της 
οριοθέτησης και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ του 
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και άλλων ταμείων της Ένωσης που 
δραστηριοποιούνται σε αγροτικές 
περιοχές·

ΕΓΤΑΑ, του ΕΓΤΕ και άλλων ταμείων της 
Ένωσης που δραστηριοποιούνται σε 
αγροτικές περιοχές·

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ορόσημων.

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των διετών ορόσημων.

Αιτιολόγηση

Τα διετή ορόσημα θα ήταν προτιμότερα, καθώς θα διευκόλυναν τις διοικήσεις των κρατών 
μελών. Ορισμένοι στόχοι χρειάζονται επίσης περισσότερο χρόνο για να επιτευχθούν και η 
πρόοδος μπορεί να διαπιστωθεί μόνο σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περιγραφή των στοιχείων που 
διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της 
ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), υπογραμμίζει τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που υποστηρίζουν τον 
εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα και 
της ΚΓΠ, και συγκεκριμένα 
περιλαμβάνουν:

Η περιγραφή των στοιχείων που 
διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της 
ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), υπογραμμίζει τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που υποστηρίζουν τον 
εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα και 
της ΚΓΠ για την αντιμετώπιση νέων 
προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
μετάβασης προς τη βιωσιμότητα, και 
συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

Αιτιολόγηση

Ο εκσυγχρονισμός δεν αποτελεί αυτοσκοπό: γενικός σκοπός είναι, όπως αναφέρθηκε πολλές 
φορές στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, μια μεταστροφή για την 
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επίτευξη βιωσιμότητας, ως ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις κ.λπ.

Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) συνοχής με την επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την 
τήρηση των διεθνών συμφωνιών για το 
κλίμα.

Αιτιολόγηση

Ο εκσυγχρονισμός δεν αποτελεί αυτοσκοπό: γενικός σκοπός είναι, όπως αναφέρθηκε πολλές 
φορές στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, μια μεταστροφή για την 
επίτευξη βιωσιμότητας, ως ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις κ.λπ.

Τροπολογία 154

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον ειδικό στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ), η 
ανάλυση ΠΑΕΑ αναφέρεται στις 
νομοθετικές πράξεις που περιέχονται στο 
παράρτημα XIα.

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα αναφέρεται στην ασφάλεια των τροφίμων και στην καλή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία 155

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, με τον παρόντα κανονισμό 
και τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του, καθώς και με τον οριζόντιο 
κανονισμό, τη συμβολή τους στους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον αντίκτυπο 
στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, το επίπεδο διοικητικού 
φόρτου για τους δικαιούχους και τη 
διοίκηση. Η αξιολόγηση αφορά ειδικότερα 
την καταλληλόλητα της στρατηγικής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους, τους 
στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, 
μεταξύ άλλων με βάση την πληρότητα των 
σχεδίων, τη συνοχή με τις γενικές αρχές 
του δικαίου της Ένωσης, με τον παρόντα 
κανονισμό και τις διατάξεις που 
θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του, καθώς και 
με τον οριζόντιο κανονισμό, την 
ενδεχόμενη επίτευξης των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τη συμβολή τους σε 
αυτούς, τη συνοχή και τη συμμόρφωση 
με τη νομοθεσία που ορίζεται στο 
παράρτημα ΧΙ, τον αντίκτυπο στην 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, το επίπεδο διοικητικού 
φόρτου για τους δικαιούχους και τη 
διοίκηση. Η αξιολόγηση αφορά ειδικότερα 
την καταλληλότητα της στρατηγικής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους, τους 
στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.

Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση κάθε στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ πραγματοποιείται το αργότερο οκτώ 
μήνες μετά την υποβολή του από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Η έγκριση κάθε στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ πραγματοποιείται το αργότερο έξι 
μήνες μετά την υποβολή του από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν θα πρέπει να διαθέτει περισσότερο χρόνο για την έγκριση από ό,τι έχουν τα 
κράτη μέλη για την προετοιμασία του στρατηγικού σχεδίου.

Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση δεν καλύπτει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 101 στοιχείο 
γ) και στα παραρτήματα I έως IV του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως δ).

διαγράφεται

Τροπολογία 158

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από 
την Επιτροπή να εγκρίνει ένα στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ, το οποίο δεν περιέχει 
όλα τα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναφέρει 
τα τμήματα του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν, και παρέχει 
ενδεικτικούς στόχους καθώς και τα 
χρηματοδοτικά σχέδια που αναφέρονται 
στο άρθρο 100 για το σύνολο του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
προκειμένου να αποδειχθεί η συνολική 
συνέπεια και συνοχή του σχεδίου. Τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν υποβάλλονται στην 
Επιτροπή ως τροποποίηση του σχεδίου 
σύμφωνα με το άρθρο 107.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η έγκριση ημιτελών σχεδίων οδηγεί σε μειωμένες φιλοδοξίες. Κάτι τέτοιο δεν συνάδει με τις 
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως σε ένα μοντέλο υλοποίησης με βάση τα 
αποτελέσματα.

Τροπολογία 159

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Επιτροπή κοινοποιεί τις 
αξιολογήσεις των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, συνοδευόμενες από τις 
παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

Τροπολογία 160

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Το αργότερο εντός έξι μηνών από 
την έγκριση όλων των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
συγκριτική έκθεση των διαφόρων 
στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής των 
σχετικών παρεμβάσεων και των 
χρηματικών ποσών για την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης.

Τροπολογία 161

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) στους ενδιαφερόμενους 
οργανισμούς που εκπροσωπούν 
οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα 
και στους ενδιαφερομένους μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς παρέχεται 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες 
σχετικά με την προετοιμασία, την 
τροποποίηση και έγκριση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, καθώς 
και σε όλες τις πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν στην επιτροπή 
παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων 
των διαβουλεύσεων που 
πραγματοποιήθηκαν και των 
αποτελεσμάτων τους.

Τροπολογία 162

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης και 
εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3.

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 
αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, 
και εξασφαλίζει την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των αρμόδιων δημόσιων 
αρχών και των ενδιάμεσων φορέων, καθώς 
και των αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3 
που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση 
όλων των στόχων του άρθρου 6 
παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Οι σχετικές αρμόδιες αρχές και ενδιαφερόμενοι φορείς από όλους τους τομείς που καλύπτονται 
από τους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ του άρθρου 6 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένου το 
τομέα της υγείας, θα πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά στα διάφορα στάδια προετοιμασίας, 
υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Η 
διασφάλιση της χρήσης στοιχείων καλής ποιότητας και η πρόληψη των συγκρούσεων 
συμφερόντων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εξασφάλισης μιας αποτελεσματικής πολιτικής.
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Τροπολογία 163

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ζητήματα που αφορούν την 
ποιότητα και την ποσότητα των 
διαθέσιμων δεδομένων και δεικτών για 
την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 
και των επιδόσεων·

Αιτιολόγηση

Η επιτροπή παρακολούθησης θα πρέπει να εξετάζει αν υπάρχουν τομείς στους οποίους δεν 
υπάρχουν δεδομένα αναφοράς ή είναι ανεπαρκή για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 
και των επιδόσεων και τομείς στους οποίους οι δείκτες πρέπει να βελτιωθούν.

Τροπολογία 164

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στόχος της ΕΣΚ είναι η τόνωση της 
καινοτομίας και η βελτίωση της 
ανταλλαγής γνώσεων.

2. Στόχος της ΕΣΚ είναι η τόνωση της 
καινοτομίας και η βελτίωση της 
ανταλλαγής γνώσεων. Η καινοτομία εν 
προκειμένω συμβάλλει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων και της 
βιωσιμότητας, ιδίως για την ανάπτυξη 
βιώσιμων γεωργικών πρακτικών στους 
τομείς του κλίματος, των υδάτων, του 
εδάφους, της βιοποικιλότητας και των 
αποβλήτων.

Τροπολογία 165

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θα προωθεί την ταχύτερη και 
ευρύτερη μεταφορά καινοτόμων λύσεων 
στην πράξη· και

γ) θα προωθεί την ταχύτερη και 
ευρύτερη μεταφορά καινοτόμων λύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων αγροοικολογικών 
λύσεων, στην πράξη· και

Τροπολογία 166

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τη συνέπεια των μέτρων που 
καθορίζονται στο σχέδιο με τους στόχους 
αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 167

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη στήριξη κοινής διαδικασίας 
μάθησης που σχετίζεται με την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

ε) τη στήριξη κοινής διαδικασίας 
μάθησης που σχετίζεται με την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση, 
προσδιορίζοντας τομείς στους οποίους 
δεν υπάρχουν δεδομένα αναφοράς ή είναι 
ανεπαρκή και για τους οποίους μπορούν 
να αναπτυχθούν συναφέστεροι και 
ακριβέστεροι δείκτες.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι τομείς στους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα αναφοράς 
ή είναι ανεπαρκή για την παρακολούθηση και στους οποίους οι δείκτες πρέπει να βελτιωθούν.
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Τροπολογία 168

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε δεύτερου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή διετή έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά τα 
δύο προηγούμενα οικονομικά έτη. Η 
έκθεση που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει 
τα οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

Αιτιολόγηση

Η υποβολή διετών εκθέσεων είναι προτιμότερη και ευκολότερη για τις διοικήσεις των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 169

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων θα 
καθορίζουν βασικές ποιοτικές και 
ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την 
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ με αναφορά σε οικονομικά δεδομένα, 
δείκτες προϊόντων και αποτελεσμάτων και 
θα συνάδουν με το άρθρο 118 παράγραφος 
2. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με τις 
πραγματοποιηθείσες εκροές, τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες, τα 
πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα και την 
απόσταση από τους αντίστοιχους στόχους.

Οι ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων θα 
καθορίζουν βασικές ποιοτικές και 
ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την 
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ με αναφορά σε οικονομικά δεδομένα, 
δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων και θα συνάδουν με το άρθρο 
118 παράγραφος 2. Η έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά 
με τις πραγματοποιηθείσες εκροές και τις 
επιπτώσεις, τις πραγματοποιηθείσες 
δαπάνες, τα πραγματοποιηθέντα 
αποτελέσματα και την απόσταση από τους 
αντίστοιχους στόχους.
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Τροπολογία 170

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θα οργανώνουν 
κάθε χρόνο μια ετήσια συνεδρίαση 
επανεξέτασης με την Επιτροπή, η οποία θα 
πραγματοποιείται το νωρίτερο δύο μήνες 
μετά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης 
επιδόσεων.

1. Η Επιτροπή οργανώνει κάθε χρόνο 
μια ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης με 
τα κράτη μέλη στην οποία προεδρεύει η 
Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιείται το 
νωρίτερο δύο μήνες μετά την υποβολή της 
ετήσιας έκθεσης επιδόσεων.

Τροπολογία 171

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης 
θα αποσκοπεί στην εξέταση των επιδόσεων 
κάθε σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της 
προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
την επίτευξη των καθιερωμένων στόχων, 
τυχόν ζητημάτων που επηρεάζουν τις 
επιδόσεις και των παρελθουσών ή 
μελλοντικών ενεργειών που πρέπει 
πραγματοποιηθούν για την αντιμετώπισή 
τους.

2. Η ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης 
θα αποσκοπεί στην εξέταση των επιδόσεων 
κάθε σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της 
προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
την επίτευξη των καθιερωμένων στόχων 
και των γενικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων της Ένωσης, τυχόν 
ζητημάτων που επηρεάζουν τις επιδόσεις 
και των παρελθουσών ή μελλοντικών 
ενεργειών που πρέπει πραγματοποιηθούν 
για την αντιμετώπισή τους.

Τροπολογία 172

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή κοινοποιεί περιλήψεις 
των ετήσιων συνεδριάσεων 
επανεξέτασης, καθώς και τις σχετικές 
παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
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Περιφερειών.

Τροπολογία 173

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 123

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 123 Άρθρο 123

Πριμοδότηση επιδόσεων Πριμοδότηση επιδόσεων

1. Μπορεί να δοθεί πριμοδότηση 
επιδόσεων στα κράτη μέλη κατά το έτος 
2026 για να ανταμειφθούν οι 
ικανοποιητικές επιδόσεις σε σχέση με τους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
έχουν εκπληρώσει την προϋπόθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 124 παράγραφος 1.

1. Μπορεί να δοθεί πριμοδότηση 
επιδόσεων στα κράτη μέλη κατά το έτος 
2026 για να ανταμειφθούν οι 
ικανοποιητικές επιδόσεις σε σχέση με τους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
έχουν εκπληρώσει την προϋπόθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 124 παράγραφος 1.

2. Η πριμοδότηση θα ισούται με το 
5% του ποσού ανά κράτος μέλος για το 
οικονομικό έτος 2027 που καθορίζεται στο 
Παράρτημα IX.

2. Η πριμοδότηση θα ισούται με το 
5% του ποσού ανά κράτος μέλος για το 
οικονομικό έτος 2027 που καθορίζεται στο 
Παράρτημα IX.

Οι πόροι που μεταφέρονται μεταξύ του 
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ βάσει των άρθρων 
15 και 90 αποκλείονται για τους σκοπούς 
του υπολογισμού του επιδόματος επίδοσης.

Οι πόροι που μεταφέρονται μεταξύ του 
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ βάσει των άρθρων 
15 και 90 αποκλείονται για τους σκοπούς 
του υπολογισμού του επιδόματος επίδοσης.

Τροπολογία 174

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 124 Άρθρο 124

Χορήγηση της πριμοδότησης επιδόσεων Χορήγηση της πριμοδότησης επιδόσεων

1. Με βάση την επανεξέταση των 
επιδόσεων του έτους 2026, το επίδομα 
απόδοσης που παρακρατείται από τη 
διάθεση κράτους μέλους σύμφωνα με το 
άρθρο 123 δεύτερο εδάφιο αποδίδεται στο 
εν λόγω κράτος μέλος, εάν οι δείκτες 
αποτελεσμάτων εφαρμόζονται στους 

1. Με βάση την επανεξέταση των 
επιδόσεων του έτους 2026, το επίδομα 
απόδοσης που παρακρατείται από τη 
διάθεση κράτους μέλους σύμφωνα με το 
άρθρο 123 δεύτερο εδάφιο αποδίδεται στο 
εν λόγω κράτος μέλος, εάν οι δείκτες 
αποτελεσμάτων εφαρμόζονται στους 
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συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 90% της 
ενδεικτικής τους αξίας για το έτος 2025.

συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 90% της 
ενδεικτικής τους αξίας για το έτος 2025.

2. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστική 
πράξη εντός δύο μηνών από την παραλαβή 
της ετήσιας έκθεσης απόδοσης του έτους 
2026 χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία 
της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
139 για να αποφασίσει για κάθε κράτος 
μέλος εάν τα αντίστοιχα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ έχουν επιτύχει τις τιμές 
του στόχου που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

2. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστική 
πράξη εντός δύο μηνών από την παραλαβή 
της ετήσιας έκθεσης απόδοσης του έτους 
2026 χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία 
της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
139 για να αποφασίσει για κάθε κράτος 
μέλος εάν τα αντίστοιχα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ έχουν επιτύχει τις τιμές 
του στόχου που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Όταν επιτυγχάνονται οι τιμές-
στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, το ποσό της πριμοδότησης θα 
αποδεσμεύεται από την Επιτροπή και θα 
αποδίδεται στα εν λόγω κράτη μέλη και θα 
θεωρείται ότι έχει οριστικά κατανεμηθεί 
για το οικονομικό έτος 2027 με βάση την 
απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2.

3. Όταν επιτυγχάνονται οι τιμές-
στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, το ποσό της πριμοδότησης θα 
αποδεσμεύεται από την Επιτροπή και θα 
αποδίδεται στα εν λόγω κράτη μέλη και θα 
θεωρείται ότι έχει οριστικά κατανεμηθεί 
για το οικονομικό έτος 2027 με βάση την 
απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2.

4. Όταν δεν επιτυγχάνονται οι τιμές-
στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, η Επιτροπή δεν θα χορηγεί τα κονδύλια 
για το οικονομικό έτος 2027 σχετικά με το 
ποσό της πριμοδότησης των σχετικών 
κρατών μελών.

4. Όταν δεν επιτυγχάνονται οι τιμές-
στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, η Επιτροπή δεν θα χορηγεί τα κονδύλια 
για το οικονομικό έτος 2027 σχετικά με το 
ποσό της πριμοδότησης των σχετικών 
κρατών μελών.

5. Κατά την κατανομή του επιδόματος 
επίδοσης, η Επιτροπή μπορεί να λάβει 
υπόψη περιπτώσεις ανωτέρας βίας και 
σοβαρές κοινωνικοοικονομικές κρίσεις 
που εμποδίζουν την επίτευξη των σχετικών 
ορόσημων.

5. Κατά την κατανομή του επιδόματος 
επίδοσης, η Επιτροπή μπορεί να λάβει 
υπόψη περιπτώσεις ανωτέρας βίας και 
σοβαρές κοινωνικοοικονομικές κρίσεις 
που εμποδίζουν την επίτευξη των σχετικών 
ορόσημων.

6. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις, οι οποίες καθορίζουν τις 
λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διασφάλιση 
συνεπούς προσέγγισης για τον καθορισμό 
της χορήγησης της πριμοδότησης στα 
κράτη μέλη. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 139 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις, οι οποίες καθορίζουν τις 
λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διασφάλιση 
συνεπούς προσέγγισης για τον καθορισμό 
της χορήγησης της πριμοδότησης στα 
κράτη μέλη. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 139 παράγραφος 2.
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Τροπολογία 175

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε 
ενδιάμεση αξιολόγηση για να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
τη συνάφεια, τη συνοχή και την 
προστιθέμενη αξία του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ μέχρι το τέλος του τρίτου έτους 
μετά την έναρξη εφαρμογής των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι. Η 
Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες 
τις σχετικές πληροφορίες που είναι ήδη 
διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο [128] 
του [νέου δημοσιονομικού κανονισμού].

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί και 
δημοσιοποιεί αξιολόγηση για να εξετάσει 
την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή 
και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ μέχρι το τέλος του 
τρίτου έτους μετά την έναρξη εφαρμογής 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι. Η 
Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες 
τις σχετικές πληροφορίες που είναι ήδη 
διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο [128] 
του [νέου δημοσιονομικού κανονισμού]. 
Συμπληρώνεται από εξωτερική και 
ανεξάρτητη έκθεση αξιολόγησης που 
καλύπτει την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, την υλοποίηση, τη 
συμπληρωματικότητα, τα αποτελέσματα 
και τις επιπτώσεις του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ.

Τροπολογία 176

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή προβαίνει σε εκ των 
υστέρων αξιολόγηση για να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
τη συνάφεια, τη συνοχή και την 
προστιθέμενη αξία της Ένωσης στο ΕΓΤΕ 
και στο ΕΓΤΑΑ.

3. Έως το τέλος της περιόδου που 
καλύπτει ο παρών κανονισμός, η 
Επιτροπή πραγματοποιεί και δημοσιοποιεί 
εκ των υστέρων αξιολόγηση για να 
εξετάσει την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή 
και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ. Συμπληρώνεται 
από εξωτερική και ανεξάρτητη εκ των 
υστέρων έκθεση αξιολόγησης που 
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καλύπτει την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, την υλοποίηση, τη 
συμπληρωματικότητα, τα αποτελέσματα 
και τις επιπτώσεις του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ.

Τροπολογία 177

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θα παρέχουν στην 
Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες που της επιτρέπουν να 
διενεργεί την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη θα παρέχουν στην 
Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες ή δεδομένα που της 
επιτρέπουν να διενεργεί την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
ΚΓΠ. Η διάθεση κονδυλίων της ΚΓΠ 
εξαρτάται από την παροχή αυτών των 
πληροφοριών και των δεδομένων από τα 
κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν δεδομένα σε επίπεδο μεμονωμένου δικαιούχου ώστε να 
διενεργούν τον έλεγχο που προβλέπεται στην ΚΓΠ. Η διαβίβαση αυτών των δεδομένων στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί τον ευκολότερο και οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο συλλογής 
πληροφοριών για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης, επιτρέποντας στην ΕΕ να 
καταδείξει τις επιδόσεις της δικής της πολιτικής.

Τροπολογία 178

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα 
διοικητικά μητρώα όπως το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), 
σύστημα ταυτοποίησης αγροτεμαχίων 
(ΣΑΑ) και τα μητρώα ζώων και 
αμπελώνων. Το ΟΣΔΕ και το ΣΑΑ θα 
αναπτυχθούν περαιτέρω για την καλύτερη 
κάλυψη των στατιστικών αναγκών της 

3. Θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα 
διοικητικά μητρώα όπως το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), 
σύστημα ταυτοποίησης αγροτεμαχίων 
(ΣΑΑ) και τα μητρώα ζώων και 
αμπελώνων. Το ΟΣΔΕ και το ΣΑΑ θα 
αναπτυχθούν περαιτέρω για την καλύτερη 
κάλυψη των στατιστικών αναγκών της 
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ΚΓΠ. Τα δεδομένα από τα διοικητικά 
μητρώα θα χρησιμοποιούνται όσο το 
δυνατόν περισσότερο για στατιστικούς 
σκοπούς, σε συνεργασία με τις στατιστικές 
αρχές των κρατών μελών και με τη 
Eurostat.

ΚΓΠ. Τα δεδομένα από τα διοικητικά 
μητρώα θα χρησιμοποιούνται όσο το 
δυνατόν περισσότερο για στατιστικούς 
σκοπούς και για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης, σε συνεργασία με τις 
στατιστικές αρχές των κρατών μελών και 
με τη Eurostat.

Τροπολογία 179

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Προώθηση της γνώσης, 
της καινοτομίας και της 
ψηφιοποίησης στη 
γεωργία και στις 
αγροτικές περιοχές, και 
ενθάρρυνση της χρήσης 
τους

I.1 Ανταλλαγή γνώσεων και 
καινοτομίας: Ποσοστό του 
προϋπολογισμού της ΚΓΠ 
για την ανταλλαγή 
γνώσεων και την 
καινοτομία

R.1 Βελτίωση της 
απόδοσης μέσω της 
γνώσης και της 
καινοτομίας: Ποσοστό 
των γεωργών που 
λαμβάνουν στήριξη για 
συμβουλές, κατάρτιση, 
ανταλλαγή γνώσεων ή 
συμμετοχή σε 
επιχειρησιακές ομάδες 
για τη βελτίωση των 
οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και 
κλιματικών επιδόσεων 
καθώς και των επιδόσεων 
στον τομέα της 
αποδοτικής χρήσης των 
πόρων.

R.2 Σύνδεση της παροχής 
συμβουλών και των 
συστημάτων γνώσης: 
αριθμός των συμβούλων 
που έχουν ενταχθεί στα 
AKIS (σε σύγκριση με το 
συνολικό αριθμό των 
γεωργών)

R.3 Ψηφιοποίηση της 
γεωργίας: Ποσοστό των 
γεωργών που 
επωφελούνται από τη 
στήριξη που παρέχεται 
μέσω της ΚΓΠ στην 
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τεχνολογία γεωργίας 
ακριβείας

Τροπολογία

Προώθηση της γνώσης, 
της καινοτομίας και της 
ψηφιοποίησης στη 
γεωργία και στις 
αγροτικές περιοχές, και 
ενθάρρυνση της χρήσης 
τους

I.1 Ανταλλαγή γνώσεων και 
καινοτομίας: Ποσοστό του 
προϋπολογισμού της ΚΓΠ 
για την ανταλλαγή 
γνώσεων και την 
καινοτομία

R.1 Βελτίωση της 
απόδοσης μέσω της 
γνώσης και της 
καινοτομίας: Ποσοστό 
των γεωργών που 
λαμβάνουν στήριξη για 
συμβουλές, κατάρτιση, 
ανταλλαγή γνώσεων ή 
συμμετοχή σε 
επιχειρησιακές ομάδες 
για τη βελτίωση των 
βιώσιμων οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και 
κλιματικών επιδόσεων 
καθώς και των επιδόσεων 
στον τομέα της 
αποδοτικής χρήσης των 
πόρων.

R.2 Σύνδεση της παροχής 
συμβουλών και των 
συστημάτων γνώσης: 
αριθμός των συμβούλων 
που έχουν ενταχθεί στα 
AKIS (σε σύγκριση με το 
συνολικό αριθμό των 
γεωργών)

R.2 a Γνώσεις και 
παροχή συμβουλών 
σχετικά με τον φυσικό 
έλεγχο των επιβλαβών 
οργανισμών χωρίς τη 
χρήση φυτοφαρμάκων: 
αριθμός ανεξάρτητων 
συμβούλων που 
παρέχουν συμβουλές 
σχετικά με την 
ολοκληρωμένη 
φυτοπροστασία, τα 
συστήματα χαμηλών 
εισροών και τις 
εναλλακτικές τεχνικές 
αντί των χημικών 
εισροών και σχετικά με 
την υιοθέτηση των 
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ανωτέρω
R.3 Ψηφιοποίηση της 
γεωργίας: Ποσοστό των 
γεωργών που 
επωφελούνται από τη 
στήριξη που παρέχεται 
μέσω της ΚΓΠ στην 
τεχνολογία γεωργίας 
ακριβείας που μπορεί να 
μειώσει τη χρήση 
εισροών, να βελτιώσει 
τη βιωσιμότητα και την 
περιβαλλοντική 
απόδοση

Τροπολογία 180

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στήριξη του βιώσιμου 
γεωργικού εισοδήματος 
και της ανθεκτικότητας 
σε ολόκληρη την Ένωση 
για την ενίσχυση της 
επισιτιστικής ασφάλειας

I.2 Μείωση των 
εισοδηματικών ανισοτήτων: 
Εξέλιξη του γεωργικού 
εισοδήματος σε σύγκριση 
με τη γενική οικονομία 

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

I.3 Μείωση της 
μεταβλητότητας του 
γεωργικού εισοδήματος: 
Εξέλιξη του γεωργικού 
εισοδήματος 

R.5 Διαχείριση κινδύνων: 
Ποσοστό των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που 
διαθέτουν εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων της 
ΚΓΠ

I.4 Στήριξη του βιώσιμου 
γεωργικού εισοδήματος: 
Εξέλιξη του επιπέδου του 
γεωργικού εισοδήματος ανά 
τομείς (σε σύγκριση με τον 
μέσο όρο στη γεωργία)

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

I.5 Συμβολή στην εδαφική 
ισορροπία: Εξέλιξη του 
γεωργικού εισοδήματος σε 
περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς (σε σύγκριση 
με τον μέσο όρο)

R.7 Ενίσχυση της 
στήριξης σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που 
βρίσκονται σε περιοχές 
με ειδικές ανάγκες: 
Ποσοστό 
συμπληρωματικής 
στήριξης ανά εκτάριο σε 
περιοχές με μεγαλύτερες 
ανάγκες (σε σύγκριση με 
τον μέσο όρο)

Τροπολογία

Στήριξη του βιώσιμου 
γεωργικού εισοδήματος 
και της ανθεκτικότητας σε 
ολόκληρη την Ένωση για 
την ενίσχυση της 
επισιτιστικής ασφάλειας

I.2 Μείωση των 
εισοδηματικών 
ανισοτήτων: Εξέλιξη του 
γεωργικού εισοδήματος 
σε σύγκριση με τη γενική 
οικονομία 

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

I.3 Μείωση της 
μεταβλητότητας του 
γεωργικού εισοδήματος: 
Εξέλιξη του γεωργικού 
εισοδήματος 

R.5 Διαχείριση κινδύνων: 
Ποσοστό των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που 
διαθέτουν εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων της 
ΚΓΠ

I.4 Στήριξη του βιώσιμου 
γεωργικού εισοδήματος: 
Εξέλιξη του επιπέδου του 
γεωργικού εισοδήματος 
ανά τομείς (σε σύγκριση 
με τον μέσο όρο στη 
γεωργία)

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)
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I.5 Συμβολή στην εδαφική 
ισορροπία: Εξέλιξη του 
γεωργικού εισοδήματος 
σε περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς (σε 
σύγκριση με τον μέσο 
όρο)

R.7 Ενίσχυση της 
στήριξης σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που 
βρίσκονται σε περιοχές με 
ειδικές ανάγκες: Ποσοστό 
συμπληρωματικής 
στήριξης ανά εκτάριο σε 
περιοχές με μεγαλύτερες 
ανάγκες (σε σύγκριση με 
τον μέσο όρο)

Τροπολογία 181

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ενίσχυση του 
προσανατολισμού προς 
την αγορά και αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας, 
μεταξύ άλλων δίνοντας 
μεγαλύτερη βαρύτητα 
στην έρευνα, την 
τεχνολογία και την 
ψηφιοποίηση·

I.6 Αύξηση της 
παραγωγικότητας των 
εκμεταλλεύσεων: Συνολική 
παραγωγικότητα των 
συντελεστών παραγωγής

R.8 Στοχοθετημένη 
στήριξη εκμεταλλεύσεων 
σε τομείς που 
αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες: Ποσοστό των 
γεωργών που 
επωφελούνται από τη 
συνδεδεμένη στήριξη για 
τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της 
βιωσιμότητας ή της 
ποιότητας

I.7 Ενίσχυση του εμπορίου 
γεωργικών ειδών 
διατροφής: Εισαγωγές και 
εξαγωγές γεωργικών 
προϊόντων διατροφής

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

Τροπολογία

Ενίσχυση του 
προσανατολισμού προς 
την αγορά και αύξηση 

I.6 Αύξηση της 
παραγωγικότητας των 
εκμεταλλεύσεων: Συνολική 

R.8 Στοχοθετημένη 
στήριξη εκμεταλλεύσεων 
σε τομείς που 



PE630.523v04-00 174/221 AD\1181813EL.docx

EL

της ανταγωνιστικότητας, 
μεταξύ άλλων δίνοντας 
μεγαλύτερη βαρύτητα 
στην έρευνα, την 
τεχνολογία και την 
ψηφιοποίηση·

παραγωγικότητα των 
συντελεστών παραγωγής

αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες: Ποσοστό των 
γεωργών που 
επωφελούνται από τη 
συνδεδεμένη στήριξη για 
τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της 
βιωσιμότητας ή της 
ποιότητας

I.6a Διαφοροποίηση και 
εξισορρόπηση των τομέων 
παραγωγής, όπου είναι 
εφικτό: ποσοστό της 
γεωργικής έκτασης της 
περιφέρειας που 
χρησιμοποιείται για κάθε 
τομέα παραγωγής.
I.7 Ενίσχυση του εμπορίου 
γεωργικών ειδών 
διατροφής: Εισαγωγές και 
εξαγωγές γεωργικών 
προϊόντων διατροφής

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

Τροπολογία 182

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Βελτίωση της θέσης των 
γεωργών στην αξιακή 
αλυσίδα

I.8 Βελτίωση της θέσης των 
γεωργών στην τροφική 
αλυσίδα: Προστιθέμενη 
αξία για τους παραγωγούς 
πρωτογενών προϊόντων 
στην τροφική 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 
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που λαμβάνουν στήριξη

R.11 Συγκέντρωση της 
προσφοράς: Ποσοστό της 
αξίας της παραγωγής που 
διατέθηκε στο εμπόριο 
από οργανώσεις 
παραγωγών με 
επιχειρησιακά 
προγράμματα

Τροπολογία

Βελτίωση της θέσης των 
γεωργών στην αξιακή 
αλυσίδα

I.8 Βελτίωση της θέσης των 
γεωργών στην τροφική 
αλυσίδα: Προστιθέμενη 
αξία για τους παραγωγούς 
πρωτογενών προϊόντων 
στην τροφική αλυσίδα

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

R.11 Συγκέντρωση της 
προσφοράς: Ποσοστό της 
αξίας της παραγωγής που 
διατέθηκε στο εμπόριο 
από οργανώσεις 
παραγωγών με 
επιχειρησιακά 
προγράμματα

Τροπολογία 183

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

I.9 Ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων: Δείκτης

R.12 Προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή: 
Ποσοστό γεωργικής γης 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή
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I.10 Συμβολή στον 
μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής: Μείωση των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που 
προέρχονται από τη 
γεωργία

R.13 Μείωση των 
εκπομπών στον τομέα 
της κτηνοτροφίας: 
Ποσοστό των μονάδων 
ζωικού κεφαλαίου στο 
πλαίσιο στήριξης με 
σκοπό τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και/ή 
αμμωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης 
της διαχείρισης της 
κοπριάς

I.11 Ενίσχυση της 
δέσμευσης του διοξειδίου 
του άνθρακα: Αύξηση του 
οργανικού άνθρακα του 
εδάφους

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.)

I.12 Αύξηση της βιώσιμης 
ενέργειας στη γεωργία: 
Παραγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας από τη γεωργία 
και τη δασοκομία

R.15 Πράσινη ενέργεια 
από τη γεωργία και τη 
δασοκομία: Επενδύσεις 
στη δυναμικότητα 
παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένης 
της παραγωγής που 
βασίζεται σε βιοκαύσιμα 
(MW)

R.16 Βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης: 
Εξοικονόμηση ενέργειας 
στη γεωργία

R 17 Δασωμένες 
εκτάσεις: Περιοχή που 
λαμβάνει στήριξη για τη 
δάσωση και τη 
δημιουργία δασικών 
εκτάσεων, 
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συμπεριλαμβανομένης 
της γεωργοδασοκομίας 

Τροπολογία

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

I.9 Ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων: Δείκτης

R.12 Προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή: 
Ποσοστό γεωργικής γης 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή

I.9a Βελτίωση της 
ανθεκτικότητας με 
ενίσχυση της γενετικής 
ποικιλότητας: Δείκτης 
βιοποικιλότητας, που 
μετρά την ποικιλομορφία 
των ποικιλιών εντός και 
μεταξύ των ειδών 
καλλιεργειών

R.12a Βελτίωση της 
ανθεκτικότητας με 
ενίσχυση της γενετικής 
ποικιλότητας: ποσοστό 
της γεωργικής έκτασης 
όπου χρησιμοποιούνται 
πρακτικές και επιλογές 
επωφελείς για τη 
γενετική βιοποικιλότητα

I.10 Συμβολή στον 
μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής: Μείωση των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που 
προέρχονται από τη 
γεωργία

R.13 Μείωση των 
εκπομπών στον τομέα 
της κτηνοτροφίας: 
Ποσοστό των μονάδων 
ζωικού κεφαλαίου στο 
πλαίσιο στήριξης με 
σκοπό τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και/ή 
αμμωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης 
της διαχείρισης της 
κοπριάς

I.11 Ενίσχυση της 
δέσμευσης του διοξειδίου 
του άνθρακα: Αύξηση του 
οργανικού άνθρακα του 
εδάφους

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 με 
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μόνιμη κάλυψη με 
πράσινο, γεωργικές 
εκτάσεις σε τυρφώνες, 
δάση, κλπ.)

I.12 Διασφάλιση της 
παραγωγής και χρήση 
βιώσιμης ενέργειας στη 
γεωργία: Παραγωγή και 
χρήση ανανεώσιμης 
ενέργειας από τη γεωργία 
και τη δασοκομία, με 
καθαρή απορρόφηση 
άνθρακα και καθαρή 
εξοικονόμηση αερίων 
θερμοκηπίου χωρίς άμεση 
ή έμμεση αλλαγή χρήσης 
γης

R.15 Πράσινη ενέργεια 
από τη γεωργία και τη 
δασοκομία: Επενδύσεις 
στη δυναμικότητα 
παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένης 
της παραγωγής που 
βασίζεται σε βιοκαύσιμα 
(MW)

R.15α Διασφάλιση ότι τα 
βιοκαύσιμα από τη 
γεωργία και τη 
δασοκομία είναι 
αποτελεσματικά και 
βιώσιμα: επενδύσεις που 
δεν συνδέονται άμεσα ή 
έμμεσα με αλλαγή 
χρήσης γης
R.15β Μείωση των 
εκπομπών από τη χρήση 
λιπασμάτων: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων 
που υπόκεινται σε 
δεσμεύσεις διαχείρισης 
για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη 
χρήση λιπασμάτων
R.16 Βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης: 
Εξοικονόμηση ενέργειας 
στη γεωργία

R 17 Δασωμένες 
εκτάσεις: Περιοχή που 
λαμβάνει στήριξη για τη 
δάσωση και τη 
δημιουργία δασικών 
εκτάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης 
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της γεωργοδασοκομίας

Τροπολογία 184

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

I.13 Μείωση της διάβρωσης 
του εδάφους: Ποσοστό των 
εκτάσεων με μέτρια και 
σοβαρή διάβρωση του 
εδάφους στις γεωργικές 
εκτάσεις

R.18 Βελτίωση του 
εδάφους: Ποσοστό 
γεωργικής γης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης επωφελείς 
για τη διαχείριση του 
εδάφους

I.14 Βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα: 
Μείωση των εκπομπών 
αμμωνίας από τη γεωργία 

R.19 Βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα: 
Ποσοστό γεωργικής γης 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη μείωση 
των εκπομπών αμμωνίας

I.15 Βελτίωση της 
ποιότητας των υδάτων: 
Ακαθάριστο ισοζύγιο 
θρεπτικών ουσιών στη 
γεωργική γη

R.20 Προστασία της 
ποιότητας των υδάτων: 
Ποσοστό γεωργικής γης 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις διαχείρισης 
για την ποιότητα των 
υδάτων

1.16 Μείωση της απορροής 
θρεπτικών συστατικών: 
Νιτρορύπανση στα υπόγεια 
ύδατα – Ποσοστό των 
σταθμών υπόγειων υδάτων 
με συγκέντρωση N άνω των 
50 mg/l, σύμφωνα με την 
οδηγία για τη νιτρορύπανση

R.21 Βιώσιμη διαχείριση 
θρεπτικών συστατικών: 
Ποσοστό γεωργικής γης 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της διαχείρισης 
των θρεπτικών 
συστατικών

I.17 Μείωση της πίεσης 
στους υδατικούς πόρους: 
Βελτιωμένος Δείκτης 
Αξιοποίησης Νερού (Water 
Exploitation Index 
Plus/WEI+)

R.22 Βιώσιμη χρήση των 
υδάτων: Ποσοστό 
αρδευόμενης γης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις 
για τη βελτίωση του 
υδατικού ισοζυγίου

R.23 Επιδόσεις σχετικές 
με το περιβάλλον/το 
κλίμα μέσω επενδύσεων: 
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Ποσοστό των γεωργών 
που λαμβάνουν στήριξη 
για επενδύσεις που 
σχετίζονται με τη 
μέριμνα για το 
περιβάλλον ή το κλίμα

R.24 
Περιβαλλοντικές/κλιματι
κές επιδόσεις μέσω της 
βελτίωσης των γνώσεων: 
Ποσοστό των γεωργών 
που λαμβάνουν στήριξη 
για συμβουλές/κατάρτιση 
που σχετίζονται με τις 
περιβαλλοντικές/κλιματι
κές επιδόσεις

Τροπολογία

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

I.13 Μείωση της 
διάβρωσης του εδάφους 
και αύξηση της 
ανθεκτικότητάς του στις 
ακραίες καιρικές 
συνθήκες: Ποσοστό των 
εκτάσεων με μέτρια και 
σοβαρή διάβρωση του 
εδάφους στις γεωργικές 
εκτάσεις

R.18 Βελτίωση του 
εδάφους και αύξηση της 
ανθεκτικότητάς του στις 
ακραίες καιρικές 
συνθήκες: Ποσοστό 
γεωργικής γης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης επωφελείς για 
τη διαχείριση του εδάφους

I.13a Δημιουργία 
καλλιεργήσιμων γαιών 
και αύξηση της 
ικανότητας 
κατακράτησης ύδατος 
και θρεπτικών 
συστατικών: Ποσοστό 
χούμου στις 
καλλιεργήσιμες γαίες

R.18α Ανάπτυξη της 
βιολογικής γεωργίας: 
Ποσοστό της γεωργικής 
γης που λαμβάνει 
ενισχύσεις για τη στροφή 
προς ή τη διατήρηση 
πρακτικών βιολογικής 
καλλιέργειας

R.18β: Υγεία του 
εδάφους: Αφθονία και 
ποικιλότητα των 
μικροοργανισμών του 
εδάφους

I.14 Βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα: 
Μείωση των εκπομπών 
αμμωνίας από τη γεωργία 

R.19 Βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα: 
Ποσοστό γεωργικής γης 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη μείωση 
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των εκπομπών αμμωνίας, 
όπως προβλέπεται, 
μεταξύ άλλων, στα 
εθνικά προγράμματα 
ελέγχου της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στο πλαίσιο της οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2284

I.15 Βελτίωση της 
ποιότητας των υδάτων: 
Ακαθάριστο ισοζύγιο 
θρεπτικών ουσιών στη 
γεωργική γη

R.20 Προστασία της 
ποιότητας των υδάτων: 
Ποσοστό γεωργικής γης 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις διαχείρισης 
για την ποιότητα των 
υδάτων

1.16 Μείωση της 
απορροής θρεπτικών 
συστατικών: 
Νιτρορύπανση στα 
υπόγεια ύδατα – Ποσοστό 
των σταθμών υπόγειων 
υδάτων με συγκέντρωση 
N άνω των 50 mg/l, 
σύμφωνα με την οδηγία 
για τη νιτρορύπανση

R.21 Βιώσιμη διαχείριση 
θρεπτικών συστατικών: 
Ποσοστό γεωργικής γης 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της διαχείρισης 
των θρεπτικών 
συστατικών

I.17 Μείωση της πίεσης 
στους υδατικούς πόρους: 
Βελτιωμένος Δείκτης 
Αξιοποίησης Νερού 
(Water Exploitation Index 
Plus/WEI+)

R.22 Βιώσιμη χρήση των 
υδάτων: Ποσοστό 
αρδευόμενης γης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις 
για τη βελτίωση του 
υδατικού ισοζυγίου, 
συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για τη μείωση 
της διάβρωσης του 
εδάφους, την 
υδρομέτρηση και για την 
αύξηση της ικανότητας 
κατακράτησης υδάτων 
του εδάφους, σύμφωνα 
με τα προγράμματα 
μέτρων στα σχέδια 
διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού

I.17α Μείωση της 
διαρροής φυτοφαρμάκων 
στα υπόγεια και 
επιφανειακά ύδατα: 

R 22α: Μείωση των 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της 
κτηνοτροφίας: 
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ποσοστό συστημάτων 
υπογείων υδάτων σε μη 
ικανοποιητική 
κατάσταση (βάσει των 
προτύπων ποιότητας για 
τα επιμέρους 
φυτοφάρμακα και 
συνολικά, τα οποία 
ορίζονται στην οδηγία 
2006/118/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a) και 
ποσοστό των 
συστημάτων 
επιφανειακών υδάτων 
στα οποία καταγράφεται 
υπέρβαση των προτύπων 
ποιότητας περιβάλλοντος 
τα οποία ορίζονται στην 
οδηγία 2008/105/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 1β ή από τα 
κράτη μέλη όσον αφορά 
φυτοφάρμακα που 
χρησιμοποιούνται στην 
γεωργία και τα οποία 
αποτελούν ουσίες 
προτεραιότητας ή 
συγκεκριμένοι ρύποι 
λεκανών απορροής 
ποταμών, αντιστοίχως

πυκνότητα ζωικού 
πληθυσμού ανά λεκάνη 
απορροής ποταμού, 
περιφέρεια και σε 
επίπεδο κράτους μέλους

R.23 Επιδόσεις σχετικές 
με το περιβάλλον/το 
κλίμα μέσω επενδύσεων: 
Ποσοστό των γεωργών 
που λαμβάνουν στήριξη 
για επενδύσεις που 
σχετίζονται με τη μέριμνα 
για το περιβάλλον ή το 
κλίμα

R.24 
Περιβαλλοντικές/κλιματικ
ές επιδόσεις μέσω της 
βελτίωσης των γνώσεων: 
Ποσοστό των γεωργών 
που λαμβάνουν στήριξη 
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για συμβουλές/κατάρτιση 
που σχετίζονται με τις 
περιβαλλοντικές/κλιματικ
ές επιδόσεις

R.24a Μείωση της 
διαρροής 
φυτοφαρμάκων: 
Ποσοστό γεωργικών 
εκτάσεων τις οποίες 
αφορούν ειδικές δράσεις 
που λαμβάνουν στήριξη 
με σκοπό τη μείωση των 
διαρροών 
φυτοφαρμάκων στα 
υπόγεια ή επιφανειακά 
ύδατα
R.24β Προστασία 
εδαφών μέσω 
αμειψισποράς: 
εφαρμόζεται ποσοστό 
αρόσιμων εκτάσεων όταν 
οι αμειψισπορές 
συμπεριλαμβάνουν 
καλλιέργεια ψυχανθών·

___________________
1a Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και 
την υποβάθμιση (ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19)·
1β Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 
86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 84). 

Τροπολογία 185

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Συμβολή στην προστασία 
της βιοποικιλότητας, 
ενίσχυση των 
οικοσυστημικών 

I.18 Αύξηση πληθυσμών 
πτηνών σε γεωργικές 
εκτάσεις: Δείκτης πτηνών 
που ζουν σε γεωργικές 

R.25 Στήριξη της 
αειφόρου διαχείρισης των 
δασών: Ποσοστό δασικών 
εκτάσεων που υπόκεινται 
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υπηρεσιών και διατήρηση 
των οικοτόπων και των 
τοπίων

εκτάσεις σε δεσμεύσεις διαχείρισης 
για τη στήριξη της 
προστασίας και της 
διαχείρισης των δασών

I.19 Ενισχυμένη 
προστασία της 
βιοποικιλότητας: 
Ποσοστό των ειδών και 
των οικοτόπων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος που 
σχετίζονται με τη γεωργία 
με σταθερές ή 
αυξανόμενες τάσεις

R.26 Προστασία δασικών 
οικοσυστημάτων: 
Ποσοστό δασικών 
εκτάσεων που υπόκεινται 
σε δεσμεύσεις διαχείρισης 
για τη στήριξη του τοπίου, 
της βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών 

I.20 Ενισχυμένη παροχή 
οικοσυστημικών 
υπηρεσιών: Ποσοστό της 
ΧΓΕ καλυπτόμενης από 
χαρακτηριστικά του 
τοπίου

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 

R.28 Στήριξη του δικτύου 
Natura 2000: Έκταση των 
περιοχών Natura 2000 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για την 
προστασία, διατήρηση και 
αποκατάσταση

R.29 Διατήρηση των 
χαρακτηριστικών του 
τοπίου: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων που 
υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
για τη διαχείριση των 
χαρακτηριστικών του 
τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων 
των θαμνοστοιχιών

Τροπολογία

Αναχαίτιση και 
αντιστροφή της 
απώλειας 
βιοποικιλότητας, 
ενίσχυση των 
οικοσυστημικών 

I.18 Αύξηση πληθυσμών 
πτηνών σε γεωργικές 
εκτάσεις: Δείκτης πτηνών 
που ζουν σε γεωργικές 
εκτάσεις

R.25 Στήριξη της 
αειφόρου διαχείρισης των 
δασών: Ποσοστό δασικών 
εκτάσεων που υπόκεινται 
σε δεσμεύσεις διαχείρισης 
για τη στήριξη της 
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υπηρεσιών και διατήρηση 
των οικοτόπων και των 
τοπίων και στήριξη των 
συστημάτων γεωργίας 
υψηλής φυσικής αξίας

προστασίας και της 
διαχείρισης των δασών

I.19 Ενισχυμένη 
προστασία της 
βιοποικιλότητας: 
Ποσοστό των ειδών και 
των οικοτόπων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος που 
σχετίζονται με τη γεωργία 
με σταθερές ή 
αυξανόμενες τάσεις

R.26 Προστασία δασικών 
οικοσυστημάτων: 
Ποσοστό δασικών 
εκτάσεων που υπόκεινται 
σε δεσμεύσεις διαχείρισης 
για τη στήριξη του τοπίου, 
της βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών 

I.20 Ενισχυμένη παροχή 
οικοσυστημικών 
υπηρεσιών: Ποσοστό της 
ΧΓΕ καλυπτόμενης από 
χαρακτηριστικά του 
τοπίου

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 

I.20α Αντιστροφή της 
μείωσης των 
επικονιαστών: Δείκτης 
επικονιαστών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μελισσών και των 
πεταλούδων

R.27α Ενίσχυση της 
γενετικής 
ποικιλομορφίας: Δείκτης 
βιοποικιλότητας, που 
μετρά την ποικιλομορφία 
των ποικιλιών εντός και 
μεταξύ των ειδών 
καλλιεργειών
R.28 Στήριξη του δικτύου 
Natura 2000: Έκταση των 
περιοχών Natura 2000 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για την 
προστασία, διατήρηση και 
αποκατάσταση

R.29 Διατήρηση των 
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χαρακτηριστικών του 
τοπίου: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων που 
υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
για τη διαχείριση των 
χαρακτηριστικών του 
τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων 
των θαμνοστοιχιών

R.29α Προώθηση της 
γεωργίας υψηλής 
φυσικής αξίας: Ποσοστό 
γεωργικής έκτασης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη 
δημιουργία υψηλής 
φυσικής αξίας.

Τροπολογία 186

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Προσέλκυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας και 
διευκόλυνση της 
ανάπτυξης επιχειρήσεων 
στις αγροτικές περιοχές

1.21 Προσέλκυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας: Εξέλιξη 
του αριθμού των νέων 
γεωργών 

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

Τροπολογία

Προσέλκυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας και 
διευκόλυνση της 
ανάπτυξης επιχειρήσεων 
στις αγροτικές περιοχές

1.21 Προσέλκυση 
γεωργών νεαρής ηλικίας: 
Εξέλιξη του αριθμού των 
νέων γεωργών 

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

Τροπολογία 187

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Προώθηση της 
απασχόλησης, της 
οικονομικής ανάπτυξης, 
της κοινωνικής ένταξης 
και της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, 
περιλαμβανομένης της 
βιοοικονομίας και της 
βιώσιμης δασοκομίας

I.22 Συμβολή στη 
δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στις 
αγροτικές περιοχές: 
Εξέλιξη του ποσοστού 
απασχόλησης στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές 
περιοχές

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

I.23 Συμβολή στην 
ανάπτυξη στις αγροτικές 
περιοχές: Εξέλιξη του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές 
περιοχές

R.32 Ανάπτυξη της 
αγροτικής βιοοικονομίας: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
στον τομέα της 
βιοοικονομίας που 
λαμβάνουν στήριξη

1.24 Μια πιο δίκαιη ΚΓΠ: 
Καλύτερη κατανομή της 
στήριξης της ΚΓΠ 

R.33 Ψηφιοποίηση της 
αγροτικής οικονομίας: 
Αγροτικός πληθυσμός 
που εμπίπτει σε 
στρατηγική στήριξης της 
δράσης για τα έξυπνα 
χωριά

I.25 Προώθηση της 
αγροτικής ένταξης: 
Εξέλιξη του δείκτη 
φτώχειας στις αγροτικές 
περιοχές

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

R.35 Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης: 
Αριθμός των ατόμων από 
μειονοτικές ή/και 
ευάλωτες ομάδες που 
ωφελούνται από 
προγράμματα κοινωνικής 
ένταξης που λαμβάνουν 
στήριξη

Τροπολογία
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Προώθηση της 
απασχόλησης, της 
οικονομικής ανάπτυξης, 
της κοινωνικής ένταξης 
και της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, 
περιλαμβανομένης της 
βιοοικονομίας και της 
βιώσιμης δασοκομίας

I.22 Συμβολή στη 
δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στις 
αγροτικές περιοχές: 
Εξέλιξη του ποσοστού 
απασχόλησης στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές 
περιοχές

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

I.23 Συμβολή στην 
ανάπτυξη στις αγροτικές 
περιοχές: Εξέλιξη του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές 
περιοχές

R.32 Ανάπτυξη της 
αγροτικής βιοοικονομίας: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
στον τομέα της 
βιοοικονομίας που 
λαμβάνουν στήριξη

1.24 Μια πιο δίκαιη ΚΓΠ: 
Καλύτερη κατανομή της 
στήριξης της ΚΓΠ 

R.33 Ψηφιοποίηση της 
αγροτικής οικονομίας: 
Ποσοστό του αγροτικού 
πληθυσμού που εμπίπτει 
σε στρατηγική στήριξης 
της δράσης για τα έξυπνα 
χωριά

I.25 Προώθηση της 
αγροτικής ένταξης: 
Εξέλιξη του δείκτη 
φτώχειας στις αγροτικές 
περιοχές

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

R.35 Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης: 
Αριθμός των ατόμων από 
μειονοτικές ή/και 
ευάλωτες ομάδες που 
ωφελούνται από 
προγράμματα κοινωνικής 
ένταξης που λαμβάνουν 
στήριξη

Τροπολογία 188

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Βελτίωση της 
ανταπόκρισης της 
γεωργίας της ΕΕ στις 
απαιτήσεις της κοινωνίας 
σχετικά με τα τρόφιμα και 
την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ασφαλών, θρεπτικών 
και βιώσιμων τροφίμων, 
καθώς και την καλή 
διαβίωση των ζώων

I.26 Περιορισμός της 
χρήσης αντιβιοτικών στη 
γεωργία: Πωλήσεις/χρήση 
στα τροφοπαραγωγικά 
ζώα

R.36 Περιορισμός της 
χρήσης αντιβιοτικών: 
Ποσοστό των μονάδων 
ζωικού κεφαλαίου τις 
οποίες αφορούν δράσεις 
για τον περιορισμό της 
χρήσης αντιβιοτικών 
(πρόληψη/μείωση) που 
λαμβάνουν στήριξη

I.27 Ορθολογική χρήση 
των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση των 
κινδύνων και των 
επιπτώσεων των 
γεωργικών φαρμάκων**

R.37 Βιώσιμη χρήση των 
υδάτων: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων τις 
οποίες αφορούν ειδικές 
δράσεις που λαμβάνουν 
στήριξη με σκοπό την 
ορθολογική χρήση των 
γεωργικών φαρμάκων για 
τη μείωση των κινδύνων 
και των επιπτώσεων των 
γεωργικών φαρμάκων

1.28 Ανταπόκριση στη 
ζήτηση των καταναλωτών 
για ποιοτικά τρόφιμα: 
Αξία της παραγωγής στο 
πλαίσιο συστημάτων 
ποιότητας της ΕΕ 
(συμπεριλαμβανομένων 
των βιολογικών 
προϊόντων) 

R.38 Βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων: 
Ποσοστό των μονάδων 
ζωικού κεφαλαίου που 
καλύπτονται από δράση 
που λαμβάνει στήριξη για 
τη βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων

______________________

** Οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Τροπολογία

Βελτίωση της 
ανταπόκρισης της 
γεωργίας της ΕΕ στις 
απαιτήσεις της κοινωνίας 
σχετικά με τα τρόφιμα και 
την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ασφαλών, θρεπτικών 

I.26 Περιορισμός της 
χρήσης αντιβιοτικών στη 
γεωργία: Πωλήσεις/χρήση 
στα τροφοπαραγωγικά 
ζώα

R.36 Περιορισμός της 
χρήσης αντιβιοτικών: 
Ποσοστό των μονάδων 
ζωικού κεφαλαίου τις 
οποίες αφορούν δράσεις 
για τον περιορισμό της 
χρήσης αντιβιοτικών 
(πρόληψη/μείωση) που 
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και βιώσιμων τροφίμων, 
καθώς και την καλή 
διαβίωση των ζώων

λαμβάνουν στήριξη

I.26a Ορθολογική χρήση 
κτηνιατρικών προϊόντων 
σε ζωικό κεφάλαιο: 
Πωλήσεις και χρήση 
κτηνιατρικών προϊόντων 
σε τροφοπαραγωγικά 
ζώα

R.36α Ορθολογική χρήση 
κτηνιατρικών προϊόντων: 
ποσοστό εκτρεφόμενων 
ζώων τα οποία αφορούν 
ενισχύσεις για τον 
περιορισμό της χρήσης 
κτηνιατρικών προϊόντων 
(πρόληψη/μείωση) 
προκειμένου να μειωθούν 
οι κίνδυνοι και οι 
αρνητικές επιπτώσεις 
αυτών των προϊόντων

I.27 Ορθολογική χρήση 
των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση της 
εξάρτησης από τη χρήση 
γεωργικών φαρμάκων**

R.37 Βιώσιμη χρήση των 
υδάτων: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων τις 
οποίες αφορούν ειδικές 
δράσεις που λαμβάνουν 
στήριξη με σκοπό τη 
μείωση της εξάρτησης 
από τη χρήση γεωργικών 
φαρμάκων

R.37a Μείωση της 
εξάρτησης από τα 
γεωργικά φάρμακα: 
Ποσότητες γεωργικών 
φαρμάκων που 
πωλήθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν 
(στατιστικές για τα 
γεωργικά φάρμακα).

I.28 Ανταπόκριση στη 
ζήτηση των καταναλωτών 
για ποιοτικά τρόφιμα: 
Αξία της παραγωγής στο 
πλαίσιο συστημάτων 
ποιότητας της ΕΕ 
(συμπεριλαμβανομένων 
των βιολογικών 
προϊόντων) 

R.38 Βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων: 
Ποσοστό των μονάδων 
ζωικού κεφαλαίου που 
καλύπτονται από δράση 
που λαμβάνει στήριξη για 
τη βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων

I.28α. Περιορισμός της 
μη συμμόρφωσης με την 
ισχύουσα νομοθεσία για 
την καλή μεταχείριση 
των ζώων (κανονισμός 

R.38α Μείωση της 
πυκνότητας του ζωικού 
πληθυσμού: αριθμός 
μονάδων ζωικού 
κεφαλαίου ανά γεωργική 
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του Συμβουλίου αριθ. 
1099/2009, οδηγία του 
Συμβουλίου 2007/43/ΕΚ, 
οδηγία του Συμβουλίου 
1999/74/EΚ)

έκταση

I.28β. Μείωση της 
πυκνότητας του ζωικού 
πληθυσμού ανά είδος στο 
κράτος μέλος

______________________

** Οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Τροπολογία 189

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη 
Καινοτομίας για τη 
γνώση και την 
καινοτομία στη γεωργία 
(ΕΣΚ)**

O.1 Αριθμός επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο της ΕΣΚ

O.2 Αριθμός συμβούλων που έχουν συστήσει ή συμμετέχουν 
στις επιχειρησιακές ομάδες ΕΣΚ

Στήριξη στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ

O.3 Αριθμός δικαιούχων της στήριξης της ΚΓΠ

Αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις

O.4 Αριθμός εκταρίων για αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις 

O.5 Αριθμός δικαιούχων για αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις 

O.6 Αριθμός εκταρίων που υπόκεινται σε ενισχυμένη 
εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας

O.7 Αριθμός δικαιούχων που υπόκεινται σε ενισχυμένη 
εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας

Εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων

O.8 Αριθμός γεωργών που καλύπτονται από εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων που λαμβάνουν στήριξη

Συνδεδεμένη στήριξη O.9 Αριθμός εκταρίων που επωφελούνται από τη συνδεδεμένη 
στήριξη

O.10 Αριθμός ζώων που επωφελούνται από συνδεδεμένη 
στήριξη
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Ενισχύσεις για περιοχές 
με φυσικούς 
περιορισμούς και άλλους 
ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς

O.11 Αριθμός εκταρίων για τα οποία καταβάλλεται συμπλήρωμα 
για τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (3 κατηγορίες)

O.12 Αριθμός εκταρίων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο 
του Natura 2000 ή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα

Ενισχύσεις για 
δεσμεύσεις διαχείρισης 
(περιβάλλον-κλίμα, 
γενετικοί πόροι, καλή 
μεταχείριση των ζώων)

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

O.14 Αριθμός εκταρίων (δασοκομία) που καλύπτονται από 
δεσμεύσεις για το περιβάλλον/το κλίμα που υπερβαίνουν τις 
υποχρεωτικές απαιτήσεις

O.15 Αριθμός εκταρίων για τα οποία χορηγείται στήριξη για 
τη βιολογική γεωργία

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

O.17 Αριθμός έργων για τη στήριξη γενετικών πόρων

Επενδύσεις O.18 Αριθμός παραγωγικών επενδύσεων σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν στήριξη

O.19 Αριθμός τοπικών υποδομών που λαμβάνουν στήριξη

O.20 Αριθμός μη παραγωγικών επενδύσεων που λαμβάνουν 
στήριξη

O.21 Αριθμός παραγωγικών επενδύσεων εκτός γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων

Επιχορηγήσεις 
εγκατάστασης

O.22 Αριθμός γεωργών που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 
εγκατάστασης

O.23 Αριθμός επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις εγκατάστασης

Συνεργασία O.24 Αριθμός ομάδων/οργανώσεων παραγωγών που λαμβάνουν 
στήριξη

O.25 Αριθμός γεωργών που λαμβάνουν στήριξη για τη 
συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας της ΕΕ

O.26 Αριθμός έργων ανανέωσης των γενεών (νέοι/μεγαλύτερης 
ηλικίας γεωργοί)

O.27 Αριθμός τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης (LEADER)

O.28 Αριθμός άλλων ομάδων συνεργασίας (εκτός των ομάδων 
ΕΣΚ που αναφέρονται στο O.1)
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Ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών

O.29 Αριθμός γεωργών που έχουν λάβει κατάρτιση/συμβουλές

O.30 Αριθμός μη γεωργών με κατάρτιση/που έχουν λάβει 
συμβουλές

Οριζόντιοι δείκτες O.31 Αριθμός εκταρίων στα οποία εφαρμόζονται 
περιβαλλοντικές πρακτικές (δείκτης σύνθεσης σχετικά με την 
φυσική περιοχή που υπάγεται σε προϋποθέσεις, οικολογικά 
καθεστώτα, γεωργο-περιβαλλοντο-κλιματικά μέτρα (ΓΠΚΜ), 
μέτρα για τη δασοκομία, βιολογική γεωργία)

O.32 Αριθμός εκταρίων που υπόκεινται σε προϋποθέσεις 
(κατανεμημένα ανά πρακτική ΟΓΠΠ)

Τομεακά προγράμματα O.33 Αριθμός οργανώσεων παραγωγών που συνιστούν 
επιχειρησιακό ταμείο/πρόγραμμα 

O.34 Αριθμός δράσεων προώθησης και ενημέρωσης, και 
παρακολούθηση της αγοράς 

O.35 Αριθμός δράσεων για τη διατήρηση/βελτίωση της 
μελισσοκομίας

______________________

** Η στήριξη σε επιχειρησιακές ομάδες στο πλαίσιο της ΕΣΚ εμπίπτει στις διατάξεις της 
συνεργασίας.

Τροπολογία

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη 
Καινοτομίας για τη γνώση 
και την καινοτομία στη 
γεωργία (ΕΣΚ)**

O.1 Αριθμός επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο της ΕΣΚ

O.2 Αριθμός συμβούλων που έχουν συστήσει ή συμμετέχουν 
στις επιχειρησιακές ομάδες ΕΣΚ

Στήριξη στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ

O.3 Αριθμός δικαιούχων της στήριξης της ΚΓΠ

Αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις

O.4 Αριθμός εκταρίων για αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις

O.5 Αριθμός δικαιούχων για αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις 

O.6 Αριθμός εκταρίων που υπόκεινται σε ενισχυμένη 
εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας

O.7 Αριθμός δικαιούχων που υπόκεινται σε ενισχυμένη 
εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας

Εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων

O.8 Αριθμός γεωργών που καλύπτονται από εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων που λαμβάνουν στήριξη

Συνδεδεμένη στήριξη O.9 Αριθμός εκταρίων που επωφελούνται από τη συνδεδεμένη 
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στήριξη 

O.10 Αριθμός ζώων που επωφελούνται από συνδεδεμένη 
στήριξη

Ενισχύσεις για περιοχές 
με φυσικούς περιορισμούς 
και άλλους ειδικούς ανά 
περιοχή περιορισμούς

O.11 Αριθμός εκταρίων για τα οποία καταβάλλεται 
συμπλήρωμα για τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (3 
κατηγορίες)

O.12 Αριθμός εκταρίων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο 
του Natura 2000 ή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα

Ενισχύσεις για δεσμεύσεις 
διαχείρισης (περιβάλλον-
κλίμα, γενετικοί πόροι, 
καλή μεταχείριση των 
ζώων)

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

O.14 Αριθμός εκταρίων (δασοκομία) που καλύπτονται από 
δεσμεύσεις για το περιβάλλον/το κλίμα που υπερβαίνουν τις 
υποχρεωτικές απαιτήσεις

O.15 Αριθμός εκταρίων για τα οποία χορηγείται στήριξη για 
τη βιολογική γεωργία

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

O.17 Αριθμός έργων για τη στήριξη γενετικών πόρων

Επενδύσεις O.18 Αριθμός παραγωγικών επενδύσεων σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν στήριξη

O.19 Αριθμός τοπικών υποδομών που λαμβάνουν στήριξη

O.20 Αριθμός μη παραγωγικών επενδύσεων που λαμβάνουν 
στήριξη

O.21 Αριθμός παραγωγικών επενδύσεων εκτός γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων

Επιχορηγήσεις 
εγκατάστασης

O.22 Αριθμός γεωργών που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 
εγκατάστασης

O.23 Αριθμός επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις εγκατάστασης

Συνεργασία O.24 Αριθμός ομάδων/οργανώσεων παραγωγών που λαμβάνουν 
στήριξη

O.25 Αριθμός γεωργών που λαμβάνουν στήριξη για τη 
συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας της ΕΕ

O.26 Αριθμός έργων ανανέωσης των γενεών (νέοι/μεγαλύτερης 
ηλικίας γεωργοί)

O.27 Αριθμός τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης (LEADER)



AD\1181813EL.docx 195/221 PE630.523v04-00

EL

O.28 Αριθμός άλλων ομάδων συνεργασίας (εκτός των ομάδων 
ΕΣΚ που αναφέρονται στο O.1)

Ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών

O.29 Αριθμός γεωργών που έχουν λάβει κατάρτιση/συμβουλές

O.30 Αριθμός μη γεωργών με κατάρτιση/που έχουν λάβει 
συμβουλές

Οριζόντιοι δείκτες O.31 Αριθμός εκταρίων στα οποία εφαρμόζονται 
περιβαλλοντικές πρακτικές (δείκτης σύνθεσης σχετικά με την 
φυσική περιοχή που υπάγεται σε προϋποθέσεις, οικολογικά 
καθεστώτα, γεωργο-περιβαλλοντο-κλιματικά μέτρα (ΓΠΚΜ), 
μέτρα για τη δασοκομία, βιολογική γεωργία)

O.32 Αριθμός εκταρίων που υπόκεινται σε προϋποθέσεις 
(κατανεμημένα ανά πρακτική ΟΓΠΠ)

Τομεακά προγράμματα O.33 Αριθμός οργανώσεων παραγωγών που συνιστούν 
επιχειρησιακό ταμείο/πρόγραμμα 

O.34 Αριθμός δράσεων προώθησης και ενημέρωσης, και 
παρακολούθηση της αγοράς 

O.35 Αριθμός δράσεων για τη διατήρηση/βελτίωση της 
μελισσοκομίας

_____________________

** Η στήριξη σε επιχειρησιακές ομάδες στο πλαίσιο της ΕΣΚ εμπίπτει στις διατάξεις της 
συνεργασίας.

Τροπολογία 190

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κλιματικ
ή αλλαγή

ΚΓΠΚ 1 Διατήρηση των μόνιμων 
βοσκοτόπων βάσει της 
αναλογίας των μόνιμων 
βοσκοτόπων σε σχέση με 
τη γεωργική έκταση

Γενικό μέτρο 
διασφάλισης κατά της 
μετατροπής σε άλλες 
γεωργικές χρήσεις για τη 
διατήρηση των 
αποθεμάτων άνθρακα

(μετριασ
μός και 
προσαρμ
ογή)

ΚΓΠΚ 2 Κατάλληλη προστασία των 
υγροτόπων και τυρφώνων

Προστασία των 
πλούσιων σε άνθρακα 
εδαφών

ΚΓΠΚ 3 Απαγόρευση της καύσης 
υπολειμμάτων 
καλλιεργειών, εκτός αν 

Διατήρηση των επιπέδων 
της οργανικής ύλης του 
εδάφους
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γίνεται για λόγους 
φυτοπροστασίας. 

Τροπολογία

Κλιματικ
ή αλλαγή

ΚΓΠΚ 1 Διατήρηση των μόνιμων 
βοσκοτόπων βάσει της 
αναλογίας των μόνιμων 
βοσκοτόπων σε σχέση με 
τη γεωργική έκταση και το 
ποσοστό μετατροπής σε 
αρόσιμες εκτάσεις. Το 
ποσοστό αυτό δεν θα 
πρέπει να μειωθεί κατά 
περισσότερο από 5% σε 
σύγκριση με αντίστοιχο 
ποσοστό που καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη για το 
έτος αναφοράς 2013.

Γενικό μέτρο 
διασφάλισης κατά της 
μετατροπής σε άλλες 
γεωργικές χρήσεις για τη 
διατήρηση των 
αποθεμάτων άνθρακα

(μετριασ
μός και 
προσαρμ
ογή)

ΚΓΠΚ 2 Αποτελεσματική 
προστασία των υγροτόπων 
και τυρφώνων

Προστασία των 
πλούσιων σε άνθρακα 
εδαφών

ΚΓΠΚ 3 Απαγόρευση της καύσης 
υπολειμμάτων 
καλλιεργειών, εκτός αν 
γίνεται για λόγους 
φυτοπροστασίας. 

Διατήρηση των επιπέδων 
της οργανικής ύλης του 
εδάφους, και μείωση της 
ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης

ΚΓΠΚ 
3α:

Μέγιστη πυκνότητα 
ζωικού πληθυσμού.

Μη υπέρβαση του ορίου 
των 0,7 μονάδων ζωικού 
κεφαλαίου ανά εκτάριο 
στις γεωργικές εκτάσεις.

Τροπολογία 191

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ύδατα ΚΑΔ 1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για 
τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της πολιτικής των 
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υδάτων:

Άρθρο 11 παράγραφος 3 
στοιχείο ε) και άρθρο 11 
παράγραφος 3 στοιχείο η) 
όσον αφορά τις 
υποχρεωτικές απαιτήσεις 
για τον έλεγχο των 
διάχυτων πηγών ρύπανσης 
από τα φωσφορικά άλατα

ΚΑΔ 2 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991, για την 
προστασία των υδάτων από 
τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης (ΕΕ L 375 της 
31.12.1991, σ. 1):

Άρθρα 4 και 5

ΚΓΠΚ 4 Δημιουργία ζωνών 
ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων1

Προστασία των ποταμών 
από τη ρύπανση και τις 
επιφανειακές απορροές

ΚΓΠΚ 5 Χρήση εργαλείου για τη 
βιωσιμότητα των 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα 
θρεπτικά συστατικά2

Βιώσιμη διαχείριση των 
θρεπτικών συστατικών

______________________
1 Τόσο εντός όσο και εκτός των ευπρόσβλητων ζωνών που καθορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, οι ζώνες ανάσχεσης για την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις 
σχετικά με τις προϋποθέσεις διασποράς λιπασμάτων στο έδαφος κοντά σε υδάτινα ρεύματα 
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο A.4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ και πρέπει να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τα προγράμματα δράσης των κρατών μελών που καταρτίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ
2 Το εργαλείο παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία και λειτουργικές 
δυνατότητες: 

α) Στοιχεία

• σχετικές πληροφορίες για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ και του 
ΟΣΔΕ·

• πληροφορίες από τη δειγματοληψία του εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και χρονική 
κλίμακα·

• πληροφορίες για τις σχετικές πρακτικές διαχείρισης, την ιστορία των καλλιεργειών 
και τους στόχους απόδοσης·

• ενδείξεις όσον αφορά τα νόμιμα όρια και τις απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση των 
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θρεπτικών συστατικών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

• πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.

β) Λειτουργικές δυνατότητες 

• αυτόματη ενσωμάτωση δεδομένων από διάφορες πηγές (ΣΑΑ και του ΟΣΔΕ, 
δεδομένα που παράγονται από γεωργούς, αναλύσεις εδάφους κ.λπ.), στο μέτρο του δυνατού, 
προκειμένου να αποφευχθεί επικάλυψη των εισερχόμενων δεδομένων για τους γεωργούς·

• δυνατή αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ οργανισμών πληρωμών/διοικητικών αρχών 
και γεωργών·

• δομοστοιχείωση και δυνατότητα στήριξης περαιτέρω στόχων βιωσιμότητας (π.χ. 
διαχείριση των εκπομπών, διαχείριση των υδάτων)

• τήρηση των ενωσιακών αρχών της διαλειτουργικότητας, της διαφάνειας και της 
περαιτέρω χρήσης των δεδομένων· 

• εγγυήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με τα 
βέλτιστα σημερινά πρότυπα.

Τροπολογία

Ύδατα ΚΑΔ 1 Άρθρο 11 παράγραφος 3 
στοιχείο ε), άρθρο 11 
παράγραφος 3 στοιχείο η), 
άρθρο 11 παράγραφος 3 
στοιχείο ι) και άρθρο 11 
παράγραφος 3 στοιχείο ια) 
όσον αφορά τις 
υποχρεωτικές απαιτήσεις 
για τον έλεγχο των 
διάχυτων πηγών ρύπανσης 
από τα φωσφορικά άλατα

ΚΑΔ 2 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991, για την 
προστασία των υδάτων από 
τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης (ΕΕ L 375 της 
31.12.1991, σ. 1):

Άρθρα 4 και 5

ΚΓΠΚ 4 Δημιουργία ζωνών 
ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων1 με 
ελάχιστο πλάτος 3 μέτρα 
και στις οποίες δεν 
επιτρέπεται η χρήση 
λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων

Προστασία των ποταμών, 
των επικονιαστών, των 
αποθεμάτων νερού και 
των υδρόβιων ειδών ή 
οικοσυστημάτων από τη 
ρύπανση, την 
τοξικότητα και τις 
επιφανειακές απορροές
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ΚΓΠΚ 5 Χρήση εργαλείου για τη 
βιωσιμότητα των 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα 
θρεπτικά συστατικά2 και τη 
μείωση των εισροών

Βιώσιμη διαχείριση των 
θρεπτικών συστατικών, 
των γεωργικών 
φαρμάκων και των 
κτηνιατρικών προϊόντων 
ανάλογα με το μέγεθος 
και την ένταση της 
γεωργικής 
εκμετάλλευσης

______________________
1 Τόσο εντός όσο και εκτός των ευπρόσβλητων ζωνών που καθορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, οι ζώνες ανάσχεσης για την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις 
σχετικά με τις προϋποθέσεις διασποράς λιπασμάτων στο έδαφος κοντά σε υδάτινα ρεύματα 
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο A.4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ και πρέπει να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τα προγράμματα δράσης των κρατών μελών που καταρτίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ
2 Το εργαλείο παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία και λειτουργικές 
δυνατότητες: 

α) Στοιχεία

• σχετικές πληροφορίες για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ και του 
ΟΣΔΕ·

• πληροφορίες από τη δειγματοληψία του εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και χρονική 
κλίμακα·

• πληροφορίες για τις σχετικές πρακτικές διαχείρισης, την ιστορία των καλλιεργειών 
και τους στόχους απόδοσης·

• ενδείξεις όσον αφορά τα νόμιμα όρια και τις απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση των 
θρεπτικών συστατικών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

• πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.

b) Λειτουργικές δυνατότητες 

• αυτόματη ενσωμάτωση δεδομένων από διάφορες πηγές (ΣΑΑ και του ΟΣΔΕ, 
δεδομένα που παράγονται από γεωργούς, αναλύσεις εδάφους κ.λπ.), στο μέτρο του δυνατού, 
προκειμένου να αποφευχθεί επικάλυψη των εισερχόμενων δεδομένων για τους γεωργούς·

• δυνατή αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ οργανισμών πληρωμών/διοικητικών αρχών 
και γεωργών·

• δομοστοιχείωση και δυνατότητα στήριξης περαιτέρω στόχων βιωσιμότητας (π.χ. 
διαχείριση των εκπομπών, διαχείριση των υδάτων)

• τήρηση των ενωσιακών αρχών της διαλειτουργικότητας, της διαφάνειας και της 
περαιτέρω χρήσης των δεδομένων· 

• εγγυήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με τα 
βέλτιστα σημερινά πρότυπα.
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Τροπολογία 192

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Έδαφος ΚΓΠΚ 6 Διαχείριση της κατεργασίας 
του εδάφους για τη μείωση 
του κινδύνου υποβάθμισης 
του εδάφους, λαμβάνοντας, 
μεταξύ άλλων, υπόψη την 
κλίση του εδάφους

Ελάχιστη διαχείριση 
γαιών που λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές 
συνθήκες της τοποθεσίας 
με σκοπό τον περιορισμό 
της διάβρωσης

(προστα
σία και 
ποιότητα
)

ΚΓΠΚ 7 Κανένα ακάλυπτο έδαφος 
την/τις πιο ευαίσθητη/-ες 
περίοδο/-ους

Προστασία των εδαφών 
κατά τη χειμερινή 
περίοδο

ΚΓΠΚ 8 Αμειψισπορά Διατήρηση του εδαφικού 
δυναμικού

Τροπολογία

Έδαφος ΚΓΠΚ 6 Κατάλληλη κατεργασία και 
διαχείριση του εδάφους για 
τη μείωση του κινδύνου 
υποβάθμισης του εδάφους, 
λαμβάνοντας, μεταξύ 
άλλων, υπόψη την κλίση 
του εδάφους.

Ελάχιστη διαχείριση 
γαιών που λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές 
συνθήκες της τοποθεσίας 
με σκοπό τον περιορισμό 
της διάβρωσης και τη 
διατήρηση των 
αποθεμάτων άνθρακα

(προστα
σία και 
ποιότητα
)

ΚΓΠΚ 7 Κανένα ακάλυπτο έδαφος 
την/τις πιο ευαίσθητη/-ες 
περίοδο/-ους

Φυσική προστασία των 
εδαφών από τη 
διάβρωση και 
διατήρηση των 
μικροοργανισμών του 
εδάφους, με παράλληλη 
πρόβλεψη για 
παραδοσιακές 
πρακτικές

ΚΓΠΚ 8 Αμειψισπορά τουλάχιστον 
ανά τετραετία, 
συμπεριλαμβανομένης 
μίας καλλιέργειας 
ψυχανθών

Διατήρηση του εδαφικού 
δυναμικού

Τροπολογία 193
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Βιοποικι
λότητα 
και τοπίο

ΚΑΔ 3 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί 
της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 
της 26.1.2010, σ. 7):

(προστα
σία και 
ποιότητα
)

Άρθρο 3 παράγραφος 1, 
άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο β), άρθρο 4 
παράγραφοι 1, 2 και 4

ΚΑΔ 4 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη 
διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και 
χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7):

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 
2

ΚΓΠΚ 9 Ελάχιστο ποσοστό των 
γεωργικών εκτάσεων που 
διατίθεται για μη 
παραγωγικά στοιχεία ή 
περιοχές

Διατήρηση μη 
παραγωγικών στοιχείων 
και περιοχών για τη 
βελτίωση της 
βιοποικιλότητας στις 
γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις

Διατήρηση 
χαρακτηριστικών του 
τοπίου

Απαγόρευση της κοπής 
φυτικών φρακτών και 
δένδρων κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής και 
εξάρτησης των πτηνών 

Προαιρετικά, μέτρα για την 
αποφυγή 
χωροκατακτητικών 
φυτικών ειδών
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ΚΓΠΚ 
10

Απαγόρευση της 
μετατροπής ή άροσης των 
μόνιμων βοσκότοπων σε 
περιοχές του δικτύου 
Natura 2000

Προστασία των 
οικοτόπων και των ειδών

Τροπολογία

Βιοποικι
λότητα 
και τοπίο

ΚΑΔ 3 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί 
της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 
της 26.1.2010, σ. 7):

(προστα
σία και 
ποιότητα
)

Άρθρο 3 παράγραφος 1, 
άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο β), άρθρο 4 
παράγραφοι 1, 2 και 4 και 
άρθρο 5 στοιχεία α), β) και 
δ)

ΚΑΔ 4 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη 
διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και 
χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7):

Άρθρο 2, άρθρο 3, 
παράγραφος 3, άρθρο 6 
παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 
12 παράγραφος 1, άρθρο 
13, παράγραφος 1

ΚΓΠΚ 9 Ελάχιστο ποσοστό του 7 % 
των γεωργικών εκτάσεων 
που διατίθεται για μη 
παραγωγικά στοιχεία ή 
περιοχές όπου δεν 
χρησιμοποιούνται 
συνθετικά φυτοφάρμακα 
και λιπάσματα

Διατήρηση μη 
παραγωγικών στοιχείων 
και περιοχών για τη 
βελτίωση της 
βιοποικιλότητας στις 
γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων 
της λειτουργικής 
βιοποικιλότητας και των 
ωφέλιμων ειδών

Διατήρηση 
χαρακτηριστικών του 
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τοπίου

Απαγόρευση της κοπής 
φυτικών φρακτών και 
δένδρων κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής και 
εξάρτησης των πτηνών 

Προαιρετικά, μέτρα για την 
αποφυγή 
χωροκατακτητικών 
φυτικών ειδών

ΚΓΠΚ 
10

Απαγόρευση της 
μετατροπής ή άροσης των 
μόνιμων βοσκότοπων σε 
περιοχές του δικτύου 
Natura 2000

Προστασία των 
οικοτόπων και των ειδών, 
απορρόφηση άνθρακα

Τροπολογία 194

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ασφάλει
α των 
τροφίμω
ν

ΚΑΔ 5 Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
28ης Ιανουαρίου 2002, για 
τον καθορισμό των γενικών 
αρχών και απαιτήσεων της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 
για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό 
διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων 
(ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 
1):

Άρθρα 14 και 15, άρθρο 17 
παράγραφος 13 και άρθρα 
18, 19 και 20

ΚΑΔ 6 Οδηγία 96/22/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 1996, για την 
απαγόρευση της 
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χρησιμοποίησης ορισμένων 
ουσιών με ορμονική ή 
θυρεοστατική δράση και 
των β-ανταγωνιστικών 
ουσιών στη ζωική 
παραγωγή για 
κερδοσκοπικούς λόγους και 
για την κατάργηση των 
οδηγιών 81/602/ΕΟΚ, 
88/146/ΕΟΚ και 
88/299/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 
23.5.1996, σ. 3):

Άρθρο 3 στοιχεία α), β), δ) 
και ε), και άρθρα 4, 5 και 7

______________________

Όπως εφαρμόζεται ιδίως με:

— το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 και το παράρτημα του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 37/2010,

— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004: άρθρο 4 παράγραφος 1 και παράρτημα Ι μέρος Α 
τίτλος II παράγραφος 4 στοιχεία ζ), η) και ι), παράγραφος 5 στοιχεία στ) και η) και 
παράγραφος 6· τίτλος III παράγραφος 8 στοιχεία α), β), δ) και ε) και παράγραφος 9 στοιχεία 
α) και γ),

— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004: άρθρο 3 παράγραφος 1 και παράρτημα III τμήμα 
IX κεφάλαιο 1 (I-1 β, γ, δ, ε· I-2 α (i, ii, iii), β (i, ii), γ· I-3· I-4· I-5· II-A 1, 2, 3, 4· II-B 1(α, 
δ), 2, 4 (α, β)), παράρτημα III τμήμα X κεφάλαιο 1(1),

— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005: άρθρο 5 παράγραφος 1 και παράρτημα I μέρος Α 
τίτλος I παράγραφος 4 στοιχεία ε) και ζ) και τίτλος II παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και ε)· 
άρθρο 5 παράγραφος 5· παράρτημα III (υπό «ΣΙΤΙΣΗ», σημείο 1. «Αποθήκευση», πρώτη και 
τελευταία πρόταση, και σημείο 2. «Διανομή», τρίτη πρόταση), άρθρο 5 παράγραφος 6, και

— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005: άρθρο 18.

Τροπολογία

Ασφάλει
α των 
τροφίμω
ν

ΚΑΔ 5 Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
28ης Ιανουαρίου 2002, για 
τον καθορισμό των γενικών 
αρχών και απαιτήσεων της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 
για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό 
διαδικασιών σε θέματα 
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ασφαλείας των τροφίμων 
(ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 
1):

Άρθρα 14 και 15, άρθρο 17 
παράγραφος 13 και άρθρα 
18, 19 και 20

ΚΑΔ 6 Οδηγία 96/22/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 1996, για την 
απαγόρευση της 
χρησιμοποίησης ορισμένων 
ουσιών με ορμονική ή 
θυρεοστατική δράση και 
των β-ανταγωνιστικών 
ουσιών στη ζωική 
παραγωγή για 
κερδοσκοπικούς λόγους και 
για την κατάργηση των 
οδηγιών 81/602/ΕΟΚ, 
88/146/ΕΟΚ και 
88/299/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 
23.5.1996, σ. 3):

Άρθρο 3 στοιχεία α), β), δ) 
και ε), και άρθρα 4, 5 και 7

ΚΑΔ 6α Κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης 
Δεκεμβρίου 2018, για τα 
κτηνιατρικά φάρμακα και 
για την κατάργηση της 
οδηγίας 2001/82/ΕΚ (ΕΕ L 
4 της 7.1.2019, σ. 43):
Άρθρα 107 και 108

______________________
3 Όπως εφαρμόζεται ιδίως με:

— το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 και το παράρτημα του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 37/2010,

— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004: άρθρο 4 παράγραφος 1 και παράρτημα Ι μέρος Α 
τίτλος II παράγραφος 4 στοιχεία ζ), η) και ι), παράγραφος 5 στοιχεία στ) και η) και 
παράγραφος 6· τίτλος III παράγραφος 8 στοιχεία α), β), δ) και ε) και παράγραφος 9 στοιχεία 
α) και γ),

— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004: άρθρο 3 παράγραφος 1 και παράρτημα III τμήμα 
IX κεφάλαιο 1 (I-1 β, γ, δ, ε· I-2 α (i, ii, iii), β (i, ii), γ· I-3· I-4· I-5· II-A 1, 2, 3, 4· II-B 1(α, 
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δ), 2, 4 (α, β)), παράρτημα III τμήμα X κεφάλαιο 1(1),

— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005: άρθρο 5 παράγραφος 1 και παράρτημα I μέρος Α 
τίτλος I παράγραφος 4 στοιχεία ε) και ζ) και τίτλος II παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και ε)· 
άρθρο 5 παράγραφος 5· παράρτημα III (υπό «ΣΙΤΙΣΗ», σημείο 1. «Αποθήκευση», πρώτη και 
τελευταία πρόταση, και σημείο 2. «Διανομή», τρίτη πρόταση), άρθρο 5 παράγραφος 6, και

— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005: άρθρο 18.

Τροπολογία 195

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ταυτοπο
ίηση και 
καταγρα
φή των 
ζώων

ΚΑΔ 7 Οδηγία 2008/71/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 15ης 
Ιουλίου 2008, για την 
αναγνώριση και την 
καταγραφή των χοίρων (ΕΕ 
L 213 της 8.8.2008, σ. 31):

Άρθρα 3, 4 και 5

ΚΑΔ 8 Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος 
αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών 
και την επισήμανση του 
βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το 
βόειο κρέας και για την 
κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 820/97 (ΕΕ L 
204 της 11.8.2000, σ. 1):

Άρθρα 4 και 7

ΚΑΔ 9 Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2003, για τη 
θέσπιση συστήματος 
αναγνώρισης και 
καταγραφής των 
αιγοπροβάτων και την 
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τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και των 
οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 
64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 
9.1.2004, σ. 8):

Άρθρα 3, 4 και 5

Τροπολογία

Ταυτοποί
ηση και 
καταγρα
φή των 
ζώων

ΚΑΔ 7 Οδηγία 2008/71/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 15ης 
Ιουλίου 2008, για την 
αναγνώριση και την 
καταγραφή των χοίρων 
(ΕΕ L 213 της 8.8.2008, 
σ. 31):

Άρθρα 3, 4 και 5

ΚΑΔ 8 Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης 
Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος 
αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών 
και την επισήμανση του 
βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το 
βόειο κρέας και για την 
κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 820/97 (ΕΕ L 204 
της 11.8.2000, σ. 1):

Άρθρα 4 και 7

ΚΑΔ 9 Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2003, για τη 
θέσπιση συστήματος 
αναγνώρισης και 
καταγραφής των 
αιγοπροβάτων και την 
τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και των 
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οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 
64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 
9.1.2004, σ. 8):

Άρθρα 3, 4 και 5

Τροπολογία 196

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ασθένειε
ς ζώων

ΚΑΔ 10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
999/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας 
Μαΐου 2001, για τη 
θέσπιση κανόνων 
πρόληψης, καταπολέμησης 
και εξάλειψης ορισμένων 
μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 
147 της 31.5.2001, σ. 1):

Άρθρα 7, 11, 12, 13 και 15

ΚΑΔ 11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
2016/429 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης 
Μαρτίου 2016, σχετικά με 
τις μεταδοτικές νόσους των 
ζώων (ΕΕ L 84 της 
31.3.2016, σ. 1)

Άρθρο 18 παράγραφος 1, 
μόνο για τον αφθώδη 
πυρετό, τη φυσαλιδώδη 
νόσο των χοίρων και τον 
καταρροϊκό πυρετό.

Τροπολογία

Ασθένειε
ς ζώων

ΚΑΔ 10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
999/2001 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας 
Μαΐου 2001, για τη 
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θέσπιση κανόνων 
πρόληψης, 
καταπολέμησης και 
εξάλειψης ορισμένων 
μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 
147 της 31.5.2001, σ. 1):

Άρθρα 7, 11, 12, 13 και 
15

ΚΑΔ 11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
2016/429 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης 
Μαρτίου 2016, σχετικά με 
τις μεταδοτικές νόσους 
των ζώων (ΕΕ L 84 της 
31.3.2016, σ. 1)

Άρθρο 18 παράγραφος 1, 
μόνο για τον αφθώδη 
πυρετό, τη φυσαλιδώδη 
νόσο των χοίρων και τον 
καταρροϊκό πυρετό.

Τροπολογία 197

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Φυτοπρο
στατευτι
κά 
προϊόντα

ΚΑΔ 12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, σχετικά 
με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά και 
την κατάργηση των 
οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 
91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 1).

Άρθρο 55 πρώτη και 
δεύτερη περίοδος.
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ΚΑΔ 13 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής 
δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής 
χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 71):

Άρθρο 5 παράγραφος 2 και 
άρθρο 8 παράγραφοι 1 έως 
5

Άρθρο 12 όσον αφορά τους 
περιορισμούς της χρήσης 
γεωργικών φαρμάκων σε 
προστατευόμενες περιοχές 
που προσδιορίζονται βάσει 
της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα και της νομοθεσίας 
«Natura 2000».

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 
και 3 σχετικά με τον 
χειρισμό και την 
αποθήκευση των 
γεωργικών φαρμάκων και 
τη διάθεση των 
καταλοίπων.

Τροπολογία

Φυτοπρο
στατευτι
κά 
προϊόντα

ΚΑΔ 12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, σχετικά 
με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά και 
την κατάργηση των 
οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 
91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 
της 24.11.2009, σ. 1).

Άρθρο 55 πρώτη και 
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δεύτερη περίοδος.

Άρθρο 67
ΚΑΔ 13 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, σχετικά 
με τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής 
δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής 
χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 71):

Άρθρο 5 παράγραφος 2 
και άρθρο 8 παράγραφοι 1 
έως 5

Άρθρο 12 όσον αφορά 
τους περιορισμούς της 
χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων σε 
προστατευόμενες περιοχές 
που προσδιορίζονται 
βάσει της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα και 
της νομοθεσίας «Natura 
2000».

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 
και 3 σχετικά με τον 
χειρισμό και την 
αποθήκευση των 
γεωργικών φαρμάκων και 
τη διάθεση των 
καταλοίπων.

Άρθρο 14

Τροπολογία 198

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Καλή 
μεταχείρι

ΚΑΔ 14 Οδηγία 2008/119/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 18ης 
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ση των 
ζώων

Δεκεμβρίου 2008, για τη 
θέσπιση στοιχειωδών 
κανόνων για την προστασία 
των μόσχων (ΕΕ L 10 της 
15.1.2009, σ. 7):

Άρθρα 3 και 4

ΚΑΔ 15 Οδηγία 2008/120/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2008, για τους 
στοιχειώδεις κανόνες για 
την προστασία των χοίρων 
(ΕΕ L 47 18.2.2009, σ. 5):

Άρθρα 3 και 4

ΚΑΔ 16 Οδηγία 98/58/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, σχετικά με 
την προστασία των ζώων 
στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 
της 8.8.1998, σ. 23):

Άρθρο 4

Τροπολογία

Καλή 
μεταχείρι
ση των 
ζώων

ΚΓΠΚ 
10α:

Τα ζώα πρέπει να είναι 
σε θέση να ξαπλώνουν, 
να στέκονται όρθια, να 
τεντώνουν τα άκρα τους 
και να περιστρέφονται.

ΚΑΔ 14 Οδηγία 2008/119/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2008, για τη 
θέσπιση στοιχειωδών 
κανόνων για την 
προστασία των μόσχων 
(ΕΕ L 10 της 15.1.2009, 
σ. 7):

Άρθρα 3 και 4

ΚΑΔ 15 Οδηγία 2008/120/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2008, για 
τους στοιχειώδεις κανόνες 
για την προστασία των 
χοίρων (ΕΕ L 47 
18.2.2009, σ. 5):

Άρθρα 3 και 4
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ΚΑΔ 16 Οδηγία 98/58/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, σχετικά με 
την προστασία των ζώων 
στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 
της 8.8.1998, σ. 23):

ΚΑΔ 
16α:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1099/2009 του 
Συμβουλίου, της 24ης 
Σεπτεμβρίου 2009, για 
την προστασία των ζώων 
κατά τη θανάτωσή τους 
(ΕΕ L 303 της 
18.11.2009, σ. 1):
Άρθρα 3 και 4

ΚΑΔ 16β Οδηγία 2007/43/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 
28ης Ιουνίου 2007, 
σχετικά με τον 
καθορισμό ελάχιστων 
κανόνων για την 
προστασία των 
κοτόπουλων που 
εκτρέφονται για την 
παραγωγή κρέατος (ΕΕ 
L 182 της 12.7.2007, 
σ. 19):
Άρθρο 3

ΚΑΔ 16γ Οδηγία 1999/74/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 19ης 
Ιουλίου 1999, περί των 
στοιχειωδών απαιτήσεων 
για την προστασία των 
ωοπαραγωγών ορνίθων 
(ΕΕ L 203 της 3.8.1999, 
σ. 53):
Άρθρο 3 

ΚΑΔ 16δ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1/2005 του Συμβουλίου, 
της 22ας Δεκεμβρίου 
2004, για την προστασία 
των ζώων κατά τη 
μεταφορά και συναφείς 
δραστηριότητες και για 
την τροποποίηση των 
οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 
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93/119/ΕΚ και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1255/97 (ΕΕ L 3 της 
5.1.2005, σ. 1)
Άρθρο 3

Τροπολογία 199

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Παράρτημα XI

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΓΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 96, 97 ΚΑΙ 103:

- Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 
Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών·

- Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας· 

- Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων·

- Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία 
των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης·

- Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 
Ευρώπη·

- Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων 
ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της 
οδηγίας 2001/81/ΕΚ·

-  [Κανονισμός XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από 
δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας εντός του πλαισίου για το 
κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αλλαγή του κλίματος]·

-  [Κανονισμός XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 
2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που 
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απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αλλαγή του κλίματος]·

- Οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές· 

-  [Οδηγία XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση]·

-  [Κανονισμός XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 
98/70/ΕΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, την 
οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 
2015/652 του Συμβουλίου και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013]·

- Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. 

Τροπολογία

Παράρτημα XI

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΓΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 96, 97 ΚΑΙ 103:

- Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 
Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών·

- Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας· 

- Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων·

- Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία 
των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης·

- Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 
Ευρώπη·

- Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων 
ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της 
οδηγίας 2001/81/ΕΚ·

-  [Κανονισμός XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από 
δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας εντός του πλαισίου για το 
κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αλλαγή του κλίματος]·

-  [Κανονισμός XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 
2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που 
απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αλλαγή του κλίματος]·

- Οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές· 

-  [Οδηγία XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση]·

-  [Κανονισμός XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 
98/70/ΕΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, την 
οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 
2015/652 του Συμβουλίου και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013]·

- Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. 

- Κανονισμός (ΕΕ) XX/XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων·
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 200

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIα 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ 
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ΤΗΝ ΚΓΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΑΡΘΡΑ 96, 97 ΚΑΙ 103: 
- Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την 
προστασία των ζώων στα εκτροφεία·
- Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 19ης Ιουλίου 1999, περί των 
στοιχειωδών απαιτήσεων για την 
προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων 
- Οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 28ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον 
καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την 
προστασία των κοτόπουλων που 
εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος 
- Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη 
θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των μόσχων· 
- Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τους 
στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία 
των χοίρων· 
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 543/2008 της 
Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2008, για 
τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με 
τους κανόνες εμπορίας για το κρέας 
πουλερικών· 
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του 
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, 
για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες 
και για την τροποποίηση των οδηγιών 
64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97·
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του 
Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, 
για την προστασία των ζώων κατά τη 
θανάτωσή τους· 
- Κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την 
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κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ· 
- Κανονισμός (ΕΕ) 2019/4 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση 
στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων 
ζωοτροφών, την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου· 
- Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για 
τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες 
επίσημες δραστηριότητες που 
διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση 
της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των 
κανόνων για την υγεία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων, την υγεία των 
φυτών και τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα·

Τροπολογία 201

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – πίνακας 1 – σειρά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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.) 

Τροπολογία

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, 
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τη διατήρηση και/ή την ενίσχυση της 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 
(μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις, 
μόνιμες καλλιέργειες, γεωργικές εκτάσεις 
σε τυρφώνες, δάση, κλπ.)



PE630.523v04-00 220/221 AD\1181813EL.docx

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει 
να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ)
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