
AM\738974EL.doc PE412.016v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

2008/0105(CNS)

1.9.2008

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
12 - 63

Σχέδιο έκθεσης
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE407.829v01-00)

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
(COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))



PE412.016v01-00 2/39 AM\738974EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\738974EL.doc 3/39 PE412.016v01-00

EL

Τροπολογία 12
Agnes Schierhuber

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 
εφαρμογής της μεταρρύθμισης της κοινής 
γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) του 2003, η 
αλλαγή του κλίματος, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, η διαχείριση των υδάτων 
και η βιοποικιλότητα προσδιορίστηκαν ως 
κρίσιμης σημασίας νέες προκλήσεις για 
την ευρωπαϊκή γεωργία.

(1)  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 
εφαρμογής της μεταρρύθμισης της κοινής 
γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) του 2003, η 
αλλαγή του κλίματος, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, η διαχείριση των υδάτων,
η βιοποικιλότητα και η κατάργηση των 
γαλακτοκομικών ποσοστώσεων
προσδιορίστηκαν ως κρίσιμης σημασίας 
νέες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή 
γεωργία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Τροπολογία 13
Neil Parish

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Είναι σημαντικό οι σχετιζόμενες με τις 
προτεραιότητες αυτές ενέργειες να 
ενισχύονται περαιτέρω στα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης που εγκρίνονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

(5) ΄Oταν  τα  προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης των κρατών μελών δεν 
περιλαμβάνουν επαρκή και κατάλληλα 
μέτρα όπως αυτά που προσδιορίζονται 
στο Παράρτημα ΙΙ, είναι σημαντικό οι 
σχετιζόμενες με τις προτεραιότητες αυτές 
ενέργειες να ενισχύονται περαιτέρω στα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
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εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Τροπολογία 14
Esther De Lange 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 bis) Aπό τη μελέτη με τίτλο "Απόψεις 
των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την 
καλή μεταχείριση των ζώων" που 
πραγματοποιήθηκε το 2007 από το 
Ευρωβαρόμετρο προκύπτει ότι η μεγάλη 
πλειοψηφία(72%) του ευρωπαϊκού κοινού 
είναι της άποψης ότι οι γεωργοί πρέπει να 
λαμβάνουν αντιστάθμιση για τα επιπλέον 
έξοδα που μπορούν να απορρέουν από 
την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων 
στον τομέα της καλής μεταχείρισης των 
ζώων. Επιπλέον, το πρωτόκολλο σχετικά 
με την προστασία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων που είναι 
προσαρτημένο στη Συνθήκη για την 
Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καθορίζει ότι, όταν διατυπώνουν και 
εφαρμόζουν την αγροτική πολιτική, η 
Κοινότητα και τα κράτη μέλη οφείλουν να 
αποδίδουν κάθε προσοχή στις απαιτήσεις 
καλής μεταχείρισης των ζώων.

Or. en
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Τροπολογία 15
Agnes Schierhuber

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Δεδομένης της σημασίας των εν λόγω 
προτεραιοτήτων της Κοινότητας, είναι 
σκόπιμο να καθιερωθεί η υποχρέωση των 
κρατών μελών να προβλέπουν ενέργειες
που να σχετίζονται με τις νέες προκλήσεις 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης.

(6) Δεδομένης της σημασίας των εν λόγω 
προτεραιοτήτων της Κοινότητας, είναι 
σκόπιμο τα κράτη μέλη να προβλέπουν 
μεγαλύτερο ποσοστό των ενεργειών που 
σχετίζονται με τις νέες προκλήσεις στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης,  αλλά μόνο σε περίπτωση που 
τα κράτη μέλη  δεν έχουν αποδώσει 
ακόμα επαρκή προσοχή σ' αυτές τις 
κοινοτικές προτεραιότητες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Τροπολογία 16
Agnes Schierhuber

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 προβλέπει ότι, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη μείζονες 
ιδίως αλλαγές στις κοινοτικές 
προτεραιότητες, οι κοινοτικές στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική 
ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 
2007-2013) που εγκρίθηκαν με την 
απόφαση 2006/144/ΕΚ του Συμβουλίου, 
μπορούν να αναθεωρούνται. Ωστόσο, 

(7) Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 προβλέπει ότι, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη μείζονες 
ιδίως αλλαγές στις κοινοτικές 
προτεραιότητες, οι κοινοτικές στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική 
ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 
2007-2013) που εγκρίθηκαν με την 
απόφαση 2006/144/ΕΚ του Συμβουλίου, 
μπορούν να αναθεωρούνται. Ωστόσο, 
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προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο 
για την τροποποίηση των προγραμμάτων, 
είναι σκόπιμο να καθιερωθεί η γενική 
υποχρέωση των κρατών μελών να 
αναθεωρούν τα εθνικά σχέδια στρατηγικής
μετά την αναθεώρηση των κοινοτικών 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών.

προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο 
για την τροποποίηση των προγραμμάτων, 
είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθούν τα κράτη 
μέλη να αναθεωρούν τα εθνικά σχέδια 
στρατηγικής μετά την αναθεώρηση των 
κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων 
γραμμών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Τροπολογία 17
Neil Parish

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 προβλέπει ότι, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη μείζονες 
ιδίως αλλαγές στις κοινοτικές 
προτεραιότητες, οι κοινοτικές στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική 
ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 
20072013) που εγκρίθηκαν με την 
απόφαση 2006/144/ΕΚ του Συμβουλίου, 
μπορούν να αναθεωρούνται. Ωστόσο, 
προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο 
για την τροποποίηση των προγραμμάτων, 
είναι σκόπιμο να καθιερωθεί η γενική
υποχρέωση των κρατών μελών να 
αναθεωρούν τα εθνικά σχέδια στρατηγικής 
μετά την αναθεώρηση των κοινοτικών 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών.

(7) Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 προβλέπει ότι, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη μείζονες 
ιδίως αλλαγές στις κοινοτικές 
προτεραιότητες, οι κοινοτικές στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική 
ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 
20072013) που εγκρίθηκαν με την 
απόφαση 2006/144/ΕΚ του Συμβουλίου, 
μπορούν να αναθεωρούνται. Ωστόσο, 
προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο 
για την τροποποίηση των προγραμμάτων, 
είναι σκόπιμο να καθιερωθεί η ειδική
υποχρέωση των κρατών μελών, που δεν 
έχουν ακόμα εγκρίνει τα απαραίτητα 
μέτρα, να αναθεωρούν τα εθνικά σχέδια 
στρατηγικής μετά την αναθεώρηση των 
κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων 
γραμμών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Τροπολογία 18
Neil Parish

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Λαμβανομένων υπόψη των νέων 
υποχρεώσεων, ενδείκνυται να 
προσαρμοστούν οι απαιτήσεις όσον αφορά 
το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να 
παρασχεθεί μη εξαντλητικός κατάλογος 
των τύπων ενεργειών ώστε να βοηθηθούν 
τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τις 
κατάλληλες ενέργειες σε σχέση με τις νέες 
προκλήσεις στο πλαίσιο του νομικού 
πλαισίου για την αγροτική ανάπτυξη.

(9) Λαμβανομένων υπόψη των νέων 
υποχρεώσεων, καλό θα ήταν, όπου αυτό 
ενδείκνυται, να προσαρμοστούν οι 
απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο 
των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.
Είναι σκόπιμο να παρασχεθεί μη 
εξαντλητικός κατάλογος των τύπων 
ενεργειών ώστε να βοηθηθούν τα κράτη 
μέλη να προσδιορίσουν τις κατάλληλες 
ενέργειες σε σχέση με τις νέες προκλήσεις 
στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου για την 
αγροτική ανάπτυξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.
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Τροπολογία 19
Agnes Schierhuber

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Λαμβανομένων υπόψη των νέων 
υποχρεώσεων, ενδείκνυται να 
προσαρμοστούν οι απαιτήσεις όσον αφορά 
το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να 
παρασχεθεί μη εξαντλητικός κατάλογος 
των τύπων ενεργειών ώστε να βοηθηθούν 
τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τις 
κατάλληλες ενέργειες σε σχέση με τις νέες 
προκλήσεις στο πλαίσιο του νομικού 
πλαισίου για την αγροτική ανάπτυξη.

(9) Λαμβανομένων υπόψη των νέων 
υποχρεώσεων, ενδείκνυται να 
προσαρμοστούν οι απαιτήσεις όσον αφορά 
το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να 
παρασχεθεί μη εξαντλητικός κατάλογος 
των τύπων ενεργειών ώστε να βοηθηθούν 
τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τις 
κατάλληλες ενέργειες σε σχέση με τις νέες 
προκλήσεις στο πλαίσιο του νομικού 
πλαισίου για την αγροτική ανάπτυξη, 
κατάλογος ο οποίος, αναλόγως με τις 
ανάγκες των επιμέρους κρατών μελών, 
μπορεί αργότερα να συμπληρωθεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Τροπολογία 20
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9 α.  Επίσης ενδείκνυται η 
αναπροσαρμογή του κανονισμού σχετικά 
με τις ενισχύσεις για φυσικά 
μειονεκτήματα στις ορεινές ζώνες και σε 
άλλες προβληματικές περιοχές. H 
σημερινή ρύθμιση που βασίζεται στον 
Κανονισμό ΕΕ αριθ. 1257/1999 του
Συμβουλίου, της 17ης Mαΐου 1999 για τη 
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στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΠΕ), ο οποίος ισχύει έως το 2009, 
πρέπει να παραταθεί έως το τέλος της 
σημερινής περιόδου προγραμματισμού.
ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 8.

Or. de

Τροπολογία 21
Stéphane Le Foll

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να παρασχεθούν 
πρόσθετα κίνητρα στους δικαιούχους για 
την ανάληψη ενεργειών σε σχέση με τις 
νέες προτεραιότητες, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η δυνατότητα καθορισμού 
υψηλότερων ποσών και ποσοστών 
στήριξης για τις εν λόγω ενέργειες.   

(10) Προκειμένου να παρασχεθούν 
πρόσθετα κίνητρα στους δικαιούχους για 
την ανάληψη ενεργειών σε σχέση με τις 
νέες προτεραιότητες, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η δυνατότητα καθορισμού 
ποσών και ποσοστών υποστήριξης που να 
χρηματοδοτούνται 100% από το ΕΓTAA
για τις εν λόγω ενέργειες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne.
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Τροπολογία 22
Agnes Schierhuber

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 και το άρθρο 10 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. XXXX/XXXX του Συμβουλίου της 
XX/XX/2008 [σχετικά με τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς], οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που προκύπτουν από τη 
συμπληρωματική διαφοροποίηση πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να 
διασφαλιστεί ότι ένα ποσό ίσο με τους εν 
λόγω χρηματοδοτικούς πόρους 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη ενεργειών 
σε σχέση με τις νέες προκλήσεις.

(11) Σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 και το άρθρο 10 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. XXXX/XXXX του Συμβουλίου της 
XX/XX/2008 [σχετικά με τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς], οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που προκύπτουν από τη 
συμπληρωματική διαφοροποίηση πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να 
διασφαλιστεί ότι ένα κατάλληλο ποσό από 
τους εν λόγω χρηματοδοτικούς πόρους 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη ενεργειών 
σε σχέση με τις νέες προκλήσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Τροπολογία 23
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 και το άρθρο 10 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. XXXX/XXXX του Συμβουλίου της 

(11) Σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 και το άρθρο 10 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. XXXX/XXXX του Συμβουλίου της 
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XX/XX/2008 [σχετικά με τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς], οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που προκύπτουν από τη 
συμπληρωματική διαφοροποίηση πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να 
διασφαλιστεί ότι ένα ποσό ίσο με τους εν 
λόγω χρηματοδοτικούς πόρους 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη ενεργειών 
σε σχέση με τις νέες προκλήσεις.

XX/XX/2008 [σχετικά με τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς], οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που προκύπτουν από τη 
συμπληρωματική διαφοροποίηση πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να 
διασφαλιστεί ότι ένα ποσό ίσο με τους εν 
λόγω χρηματοδοτικούς πόρους 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη τόσο 
υφιστάμενων όσο και νέων ενεργειών σε 
σχέση με τις νέες προκλήσεις, σύμφωνα με 
τις αποφάσεις κάθε κράτους μέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Τροπολογία 24
Neil Parish

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 και το άρθρο 10 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. XXXX/XXXX του Συμβουλίου της 
XX/XX/2008 [σχετικά με τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς], οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που προκύπτουν από τη 
συμπληρωματική διαφοροποίηση πρέπει 

(11) Σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 και το άρθρο 10 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. XXXX/XXXX του Συμβουλίου της 
XX/XX/2008 [σχετικά με τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς], οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που προκύπτουν από τη 
συμπληρωματική διαφοροποίηση, στο 
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να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να 
διασφαλιστεί ότι ένα ποσό ίσο με τους εν 
λόγω χρηματοδοτικούς πόρους 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη ενεργειών 
σε σχέση με τις νέες προκλήσεις.

μέτρο που δεν έχουν ήδη προβλεφθεί από 
τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την 
προαιρετική διαφοροποίηση σύμφωνα με
τον Kανονισμό  ΕK αριθ. 378/2007, πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να 
διασφαλιστεί ότι ένα ποσό ίσο με τους εν 
λόγω χρηματοδοτικούς πόρους 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη ενεργειών 
σε σχέση με τις νέες προκλήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

The special case of those Member States that already apply higher rates of national voluntary 
modulation should be taken into account.

Τροπολογία 25
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Οι ενέργειες αυτές πρέπει να είναι 
συνεπείς με τις ενέργειες οι οποίες 
χρηματοδοτούνται από άλλα κοινοτικά 
μέσα, και ιδίως από τα διαρθρωτικά 
ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής).

Or. de

Αιτιολόγηση

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.
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Τροπολογία 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Λαμβανομένου υπόψη του 
συμπληρωματικού, ειδικού και 
δεσμευτικού χαρακτήρα της χρήσης αυτών 
των ίσων με τους εν λόγω 
χρηματοδοτικούς πόρους ποσών, δεν 
αναμένεται να επηρεαστεί η καθιερωμένη 
ισορροπία μεταξύ των στόχων της 
στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.

(12) Λαμβανομένου υπόψη του 
συμπληρωματικού, ειδικού και 
δεσμευτικού χαρακτήρα της χρήσης αυτών 
των ίσων με τους εν λόγω 
χρηματοδοτικούς πόρους ποσών, δεν 
πρέπει να επηρεαστεί η καθιερωμένη 
ισορροπία μεταξύ των στόχων της 
στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. Για το 
λόγο αυτό, κατά την χρησιμοποίηση των 
ποσών για τις νέες προτεραιότητες, 
πρέπει να διασφαλίζεται η ισορροπία 
μεταξύ των  αξόνων σύμφωνα με το 
άρθρο 17.

Or. de

Τροπολογία 27
Agnes Schierhuber

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Λαμβανομένου υπόψη του 
συμπληρωματικού, ειδικού και
δεσμευτικού χαρακτήρα της χρήσης αυτών 
των ίσων με τους εν λόγω 
χρηματοδοτικούς πόρους ποσών, δεν 
αναμένεται να επηρεαστεί η καθιερωμένη 
ισορροπία μεταξύ των στόχων της 
στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.

(12) Λαμβανομένου υπόψη του 
συμπληρωματικού και ειδικού χαρακτήρα 
της χρήσης αυτών των ίσων με τους εν 
λόγω χρηματοδοτικούς πόρους ποσών, δεν 
αναμένεται να επηρεαστεί η καθιερωμένη 
ισορροπία μεταξύ των στόχων της 
στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Τροπολογία 28
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης των 
αγροτικών ζωνών, θα πρέπει να 
καθιερωθεί μεγαλύτερη ελαστικότητα, 
ούτως ώστε  να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό 
επίσης τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Kεφάλαιο 1 
β).

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Möglichkeit, nicht ausgegebene Mittel aus den Strukturfonds (auf der Grundlage der 
N+2- und N+3-Regel – Rubrik 1b) für die Unterstützung der kohäsionspolitischen 
Programme und der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums aufzuwenden, sollte 
ernsthaft erwogen werden. Angesichts der begrenzten Mittel, die für strukturpolitische 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, sollte zu diesem Zweck ein neues System geschaffen 
werden. Es sollte auch für mehr Flexibilität gesorgt werden, damit diese Mittel auch für die 
(derzeit im Rahmen von Rubrik 2 finanzierte) ländliche Entwicklung genutzt werden können.

Τροπολογία 29
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Kανονισμός (CE) n° 1698/2005
Άρθρο 11 - παράγραφος 3 - στοιχείο (δ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Στο άρθρο 11 παράγραφος 3, το 
στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«δ) κατάλογο των προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης, με τα οποία 
υλοποιείται το εθνικό σχέδιο στρατηγικής 
και ενδεικτική κατανομή των κονδυλίων 
του ΕΓΤΑΑ για κάθε πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσών που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 
2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005*, 
και χωριστή μνεία των ποσών που 
προβλέπονται στο άρθρο 69 παράγραφος 
5α του παρόντος κανονισμού.»

Or. es

Justification

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Τροπολογία 30
Lily Jacobs 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 12 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος αναθεωρεί, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 1, το εθνικό σχέδιο 
στρατηγικής του μετά την αναθεώρηση 
των κοινοτικών στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10.

Σε συνεννόηση με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, κάθε κράτος μέλος 
αναθεωρεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, 
το εθνικό σχέδιο στρατηγικής του μετά την 
αναθεώρηση των κοινοτικών στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10.
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Or. en

Αιτιολόγηση

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Τροπολογία 31
Neil Parish

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 12 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος αναθεωρεί, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 1, το εθνικό 
σχέδιο στρατηγικής του μετά την 
αναθεώρηση των κοινοτικών στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10.

1. Κάθε κράτος μέλος καλείται να 
αναθεωρήσει, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 12 
παράγραφος 1, το εθνικό σχέδιο 
στρατηγικής του μετά την αναθεώρηση 
των κοινοτικών στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10.

Or. en

Αιτιολόγηση

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Τροπολογία 32
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 12 α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος αναθεωρεί, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 1, το εθνικό 
σχέδιο στρατηγικής του μετά την 
αναθεώρηση των κοινοτικών στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10.

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
αναθεωρήσει, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 12 
παράγραφος 1, το εθνικό σχέδιο 
στρατηγικής του μετά την αναθεώρηση 
των κοινοτικών στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10.

Or. pl

Τροπολογία 33
Neil Parish

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, τα κράτη 
μέλη προβλέπουν στα προγράμματά τους 
αγροτικής ανάπτυξης, σε συνάρτηση με 
τις ειδικές τους ανάγκες, τύπους ενεργειών 
με άξονα τις ακόλουθες προτεραιότητες 
που περιγράφονται στις κοινοτικές 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και 
διευκρινίζονται περαιτέρω στο εθνικό 
σχέδιο στρατηγικής:

1. Όπου το μέτρο αυτό δεν έχει
προβλεφθεί ακόμα, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν, από την 1η Ιανουαρίου 2010,
στα προγράμματά τους για την αγροτική 
ανάπτυξη, σε συνάρτηση με τις ειδικές 
τους ανάγκες, τύπους ενεργειών με άξονα 
τις ακόλουθες προτεραιότητες που 
περιγράφονται στις κοινοτικές στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές και 
διευκρινίζονται περαιτέρω στο εθνικό 
σχέδιο στρατηγικής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.
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Τροπολογία 34
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Από την 1η Ιανουαρίου 2010, τα κράτη 
μέλη προβλέπουν στα προγράμματά τους 
αγροτικής ανάπτυξης, σε συνάρτηση με 
τις ειδικές τους ανάγκες, τύπους ενεργειών 
με άξονα τις ακόλουθες προτεραιότητες 
που περιγράφονται στις κοινοτικές 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και 
διευκρινίζονται περαιτέρω στο εθνικό 
σχέδιο στρατηγικής:

(1) Από την 1η Ιανουαρίου 2010, τα κράτη 
μέλη συμπεριλαμβάνουν στα 
προγράμματά τους για την αγροτική 
ανάπτυξη, σε συνάρτηση με τις ειδικές 
τους ανάγκες, τύπους ενεργειών με άξονα 
τις ακόλουθες προτεραιότητες που 
περιγράφονται στις κοινοτικές στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές και 
διευκρινίζονται περαιτέρω στο εθνικό 
σχέδιο στρατηγικής:

Or. de

Τροπολογία 35
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, τα κράτη 
μέλη προβλέπουν στα προγράμματά τους 
αγροτικής ανάπτυξης, σε συνάρτηση με 
τις ειδικές τους ανάγκες, τύπους ενεργειών 
με άξονα τις ακόλουθες προτεραιότητες 
που περιγράφονται στις κοινοτικές 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και 
διευκρινίζονται περαιτέρω στο εθνικό 
σχέδιο στρατηγικής:

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, τα παλαιά 
κράτη μέλη προβλέπουν στα προγράμματά 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, σε 
συνάρτηση με τις ειδικές τους ανάγκες, 
τύπους ενεργειών με άξονα τις ακόλουθες 
προτεραιότητες που περιγράφονται στις 
κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές και διευκρινίζονται περαιτέρω 
στο εθνικό σχέδιο στρατηγικής:

Or. pl



AM\738974EL.doc 19/39 PE412.016v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku

Τροπολογία 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· β) εξοικονόμηση ενέργειας και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διαχείριση των υδάτων· γ) μέτρα εξοικονόμησης νερού και 
βελτίωσης της ποιότητάς του·

Or. de

Τροπολογία 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) βιοποικιλότητα. δ) διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση 
της βιοποικιλότητας.

Or. de

Τροπολογία 39
Vincenzo Aita

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1- δ)α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) προστασία και ανάκτηση εδαφών.

Or. it

Τροπολογία 40
Esther De Lange 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 - δ)α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) μέτρα για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας 
καινοτομίας του γεωργικού και 
δασοκομικού τομέα.

Or. nl
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Τροπολογία 41
Agnes Schierhuber

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) κατάργηση των γαλακτοκομικών 
ποσοστώσεων

Or. de

Αιτιολόγηση

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Τροπολογία 42
Heinz Kindermann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν από 
τον ενδεικτικό κατάλογο των τύπων 
ενεργειών που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
ή/και να επιλέξουν άλλους τύπους 
ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι 
ενέργειες σχετίζονται με τις 
προτεραιότητες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο και αποβλέπουν στην 
επίτευξη των πιθανών αποτελεσμάτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν από 
τον ενδεικτικό κατάλογο των τύπων 
ενεργειών που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
ή/και να επιλέξουν άλλους τύπους 
ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων 
ενεργειών στον τομέα της εσωτερικής 
αλιείας, με την προϋπόθεση ότι οι 
ενέργειες σχετίζονται με τις 
προτεραιότητες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο και αποβλέπουν στην 
επίτευξη των πιθανών αποτελεσμάτων που 
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αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen.

Τροπολογία 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν από 
τον ενδεικτικό κατάλογο των τύπων 
ενεργειών που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
ή/και να επιλέξουν άλλους τύπους 
ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι 
ενέργειες σχετίζονται με τις 
προτεραιότητες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο και αποβλέπουν στην 
επίτευξη των πιθανών αποτελεσμάτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν από 
τον ενδεικτικό κατάλογο των τύπων 
ενεργειών που παρατίθεται στο παράρτημα 
ΙΙ του παρόντος κανονισμού ή/και να 
επιλέξουν άλλους τύπους ενεργειών, με 
την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες, στο 
επίπεδο της επιχείρησης, οδηγούν σε 
βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων, δηλ. 
του εδάφους, της ενέργειας, των υδάτων 
και της βιοποικιλότητας, σχετίζονται με 
τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο και αποβλέπουν στην 
επίτευξη των πιθανών αποτελεσμάτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αποδειχθεί 
και να διασφαλιστεί ότι μια γεωργική 
εκμετάλλευση που λαμβάνει ενίσχυση για 
τα μέτρα αυτά βελτιώνει το γενικό της 
ισοζύγιο εις ό, τι αφορά την ενεργειακή 
αποτελεσματικότητα, την προστασία του 
κλίματος, την βιοποικιλότητα ή την 
προστασία των υδάτων.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Mit den zusätzlichen Geldern, die für die vier genannten Ziele zur Verfügung gestellt werden, 
sollen Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz der Betriebe finanziert werden.
Die Finanzierung beispielsweise einer einzelnen Maßnahme der Energiegewinnung  im 
Stallbau, während jedoch die gesamte Energiebilanz des Betriebes verschlechtert wird, soll 
nicht über diese Gelder finanziert werden.

Τροπολογία 44
Lily Jacobs 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν από 
τον ενδεικτικό κατάλογο των τύπων 
ενεργειών που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
ή/και να επιλέξουν άλλους τύπους 
ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι 
ενέργειες σχετίζονται με τις 
προτεραιότητες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο και αποβλέπουν στην 
επίτευξη των πιθανών αποτελεσμάτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Τα κράτη μέλη μπορούν , σε συνεννόηση 
με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
να επιλέξουν από τον ενδεικτικό κατάλογο 
των τύπων ενεργειών που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
ή/και να επιλέξουν άλλους τύπους 
ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι 
ενέργειες σχετίζονται με τις 
προτεραιότητες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο και αποβλέπουν στην 
επίτευξη των πιθανών αποτελεσμάτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.
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Τροπολογία 45
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
επίτευξη συνεργειών με παρόμοιες 
ενέργειες χρηματοδοτούμενες από άλλες 
κοινοτικές ενισχύσεις, ιδίως από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, και αναπτύσσουν 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις όσον αφορά 
στρατηγικές, δραστηριότητες και 
χρηματοδότηση, όταν χρειάζεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Τροπολογία 46
Stéphane Le Foll

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η Ένωση και τα κράτη μέλη 
δημιουργούν ευρωπαϊκό δίκτυο με σκοπό 
την καταγραφή όλων των καινοτόμων 
ενεργειών που ανταποκρίνονται στις 
διάφορες προτεραιότητες, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
προκειμένου να διευκολυνθούν η 
ανταλλαγή εμπειριών και η 
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μεταβιβασιμότητά τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables 
auxquels l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes.
Les réponses reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées 
menés par des agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres 
partenaires concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations 
…). Il apparaît opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via 
l’établissement d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les 
expériences représentant des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces 
nouvelles priorités.   

Τροπολογία 47
Stéphane Le Foll

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, όσον 
αφορά τους τύπους ενεργειών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
ποσοστά έντασης της ενίσχυσης που 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι μπορούν να 
αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.   

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, όσον 
αφορά τους τύπους ενεργειών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
ποσοστά έντασης της ενίσχυσης που 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν 100% από τα κονδύλια 
του ΕΓΤΑΑ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne.
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Τροπολογία 48
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Άρθρο 16α παράγραφος 3 -β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β)  πίνακα που προσδιορίζει για την 
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 
31ης Δεκεμβρίου 2013 τη συνολική 
κοινοτική συνεισφορά για τους τύπους 
ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 69 
παράγραφος 5α·

διαγράφεται

Or. es

Justification

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Τροπολογία 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Δεν χορηγείται ενίσχυση για τα μέτρα 
που λαμβάνονται στο πλαίσιο της 
προτεραιότητας" ανανεώσιμη ενέργεια", 
για την εφαρμογή των οποίων γίνεται 
εκμετάλλευση αρόσιμων γαιών, οι οποίες 
θα χρησιμοποιούνταν σε άλλη περίπτωση 
για την παραγωγή τροφίμων, παρά μόνο 
όταν οι επιπτώσεις έχουν αξιολογηθεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβανομένης υπόψη 
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της επισιτιστικής κατάστασης σε τρίτες 
χώρες και εφόσον δεν απειλείται η 
επισιτιστική ασφάλεια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Der Einsatz von Erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist zu fördern. Dabei darf 
jedoch keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen, daher darf der flächige 
Anbau von Energiepflanzen nur dann gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Ernährungssicherung dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächenneutrale Maßnahmen wie 
Energiehecken, Solaranlagen auf Dächern oder Biogasproduktion au Abfallstoffen dürfen 
gefördert werden.

Τροπολογία 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 4 - εισαγωγή -1 (νέα)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
Άρθρο 17 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 17, παράγραφος 2, 
διατυπώνεται ως εξής:
"(2) Ένα ποσό ύψους τουλάχιστον 20% 
της συνολικής συμμετοχής του ταμείου 
στο πρόγραμμα πρέπει να προβλέπεται 
για μέτρα που εκπονούνται σύμφωνα με 
τη μέθοδο του άξονα 4, που αναφέρεται 
στον τίτλο IV, κεφάλαιο Ι, Παράγραφος 
4. Το ποσό αυτό συμβάλλει στην 
επίτευξη των ποσοστών που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1. Για 
την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, 
την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, 
την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, 
τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, η 
ελάχιστη κοινοτική χρηματοδοτική 
συνεισφορά του 5 % για τον άξονα 4 
μπορεί να ενταχθεί στην περίοδο 
προγραμματισμού κατά τέτοιο τρόπο 
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ώστε ποσοστό τουλάχιστον 2,5 % κατά 
μέσο όρο της συνολικής συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ να διατίθεται αποκλειστικά 
για τον άξονα 4.
Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία, μέσος όρος τουλάχιστον 2,5% 
της συνολικής συμμετοχής του ΕΓΤΑΑ 
για τον άξονα 4 πρέπει να τηρηθεί για την 
περίοδο 2010-2013. Για τον υπολογισμό 
του ποσοστού αυτού, κάθε ποσό που 
καταβάλλεται από το ΕΓΤΑΑ κατά την 
περίοδο 2007-2009 για τον άξονα αυτό 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη."

Or. de

Αιτιολόγηση

Die LEADER Methode hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
eingesetzten Gelder für die Regionen sicher zu stellen. Daher sollte sie bei einem höheren 
Prozentsatz der Mittel angewendet werden.

Τροπολογία 51
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Règlement (CE) n° 1698/2005
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) Στο άρθρο 17 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 3:

διαγράφεται

"3. Τα ποσά που ισούνται προς τα ποσά 
που προκύπτουν από την εφαρμογή της 
υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει
του άρθρου 69 παράγραφος 5α δεν 
λαμβάνονται υπόψη στη συνολική 
συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ η οποία 
χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό 
της ελάχιστης κοινοτικής 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς για κάθε 
άξονα, όπως προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 



AM\738974EL.doc 29/39 PE412.016v01-00

EL

άρθρου."

Or. es

Justification

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Τροπολογία 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ποσά που ισούνται προς τα ποσά που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της 
υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει 
του άρθρου 69 παράγραφος 5α δεν
λαμβάνονται υπόψη στη συνολική 
συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ η οποία 
χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό 
της ελάχιστης κοινοτικής χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς για κάθε άξονα, όπως 
προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου.»

Τα ποσά που ισούνται προς τα ποσά που
προκύπτουν από την εφαρμογή της 
υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει 
του άρθρου 69 παράγραφος 5α 
λαμβάνονται επίσης υπόψη στη συνολική 
συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ η οποία 
χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό 
της ελάχιστης κοινοτικής χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς για κάθε άξονα, όπως 
προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der  neuen Prioritäten ist eine Aufteilung auf 
die ELER-Achsen sinnvoll.
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Τροπολογία 53
María Isabel Salinas García 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α) Στο άρθρο 28, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Η στήριξη που προβλέπεται στο 
άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο iii) 
παρέχεται για υλικές ή άυλες επενδύσεις, 
οι οποίες:
α) βελτιώνουν το γενικό επίπεδο των 
αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων·
β) αφορούν:
- την μεταποίηση και/ή την εμπορία των 
προϊόντων που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι της Συνθήκης, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, 
καθώς και των δασικών προϊόντων και 
του βαμβακιού, και/ή
- την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
διαδικασιών και τεχνολογιών που 
σχετίζονται με τα προϊόντα  που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης εξαιρουμένων των αλιευτικών 
προϊόντων, καθώς και των δασικών 
προϊόντων και του βαμβακιού και
γ) τηρούν τα κοινοτικά εφαρμόσιμα στην 
συγκεκριμένη επένδυση πρότυπα. 
Σε περίπτωση που γίνονται επενδύσεις με 
σκοπό τη συμμόρφωση προς κοινοτικά 
πρότυπα, στήριξη μπορεί να παρέχεται 
μόνο σε εκείνες που πραγματοποιούν πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, με σκοπό τη 
συμμόρφωση προς νεοεισαχθέν κοινοτικό 
πρότυπο. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί 
να δίδεται περίοδος χάριτος για την 
εκπλήρωση του προτύπου, η οποία δεν 
υπερβαίνει τους 36 μήνες από την 
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ημερομηνία κατά την οποία το πρότυπο 
καθίσταται υποχρεωτικό για την 
επιχείρηση."

Or. es

Justification

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al 
desarrollo rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos.

Τροπολογία 54
Heinz Kindermann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 36 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 β) Η εισαγωγή του άρθρου 36, στοιχείο 
α διατυπώνεται ως εξής:
" α) Μέτρα που στοχεύουν στην 
αειφορική χρήση της γεωργικής γης, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 
χρησιμοποιούνται για την εσωτερική 
αλιεία, μέσω:"

Or. de

Αιτιολόγηση

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen
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Τροπολογία 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 6α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α) Το άρθρο 60 τροποποιείται ως εξής:
"Εάν ένα μέτρο που εμπίπτει στο παρόν 
τμήμα αφορά πράξεις επιλέξιμες επίσης 
και στο πλαίσιο άλλου κοινοτικού μέσου 
στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των 
διαρθρωτικών ταμείων και του 
κοινοτικού μέσου στήριξης της αλιείας, 
το κράτος μέλος καθορίζει, σε κάθε 
πρόγραμμα, τους διοικητικούς ελέγχους 
με σκοπό το διαχωρισμό μεταξύ των 
πράξεων που στηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ 
και εκείνων που στηρίζονται από το άλλο 
κοινοτικό μέσο στήριξης."

Or. es

Αιτιολόγηση

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posiible evitar "doble financiación" mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.

Τροπολογία 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 6α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 60
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α) Το άρθρο 60 τροποποιείται ως εξής:
"Διαχωρισμός

Εάν ένα μέτρο που εμπίπτει στο παρόν 
τμήμα αφορά πράξεις επιλέξιμες επίσης 
και στο πλαίσιο άλλου κοινοτικού μέσου 
στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των 
διαρθρωτικών ταμείων και του 
κοινοτικού μέσου στήριξης της αλιείας, 
το κράτος μέλος καθορίζει, σε κάθε 
πρόγραμμα, τους διοικητικούς ελέγχους 
με σκοπό το διαχωρισμό μεταξύ των 
πράξεων που στηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ 
και εκείνων που στηρίζονται από το άλλο 
κοινοτικό μέσο στήριξης."

Or. es

Αιτιολόγηση

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR.  La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.

Τροπολογία 57
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
·Άρθρο 69 - παράγραφος 5α - παράγραφος 5β - παράγραφος 5γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7) Στο άρθρο 69, παρεμβάλλονται οι 
ακόλουθες παράγραφοι 5α, 5β και 5γ:

διαγράφεται

Κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015, τα 
κράτη μέλη δαπανούν για ενέργειες των 
τύπων που αναφέρονται στο άρθρο 16α 
του παρόντος κανονισμού, οι οποίες 
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εγκρίθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2010, 
ως κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο των 
τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, ποσό ίσο προς τα ποσά που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της 
υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει 
του άρθρου 9 παράγραφος 4 και του 
άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) [αριθ. XXXX/2008 (νέος κανονισμός 
για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης)].
Εάν, κατά το κλείσιμο του 
προγράμματος, το συνολικό ποσό που 
δαπανήθηκε για τις ενέργειες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5α του 
παρόντος άρθρου είναι χαμηλότερο από 
το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 16α 
παράγραφος 3 στοιχείο β), το κράτος 
μέλος επιστρέφει τη διαφορά στον 
κοινοτικό προϋπολογισμό μέχρι ποσού 
ίσου με την υπέρβαση των συνολικών 
πιστώσεων που διατέθηκαν για ενέργειες 
πλην εκείνων που αναφέρονται στο 
άρθρο 16α.
5 γ. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5α δεν λαμβάνονται υπόψη 
για τους σκοπούς του άρθρου 25 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.»

Or. es

Αιτιολόγηση

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Τροπολογία 58
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 69 – παράγραφος 5α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη 
μέλη δαπανούν για ενέργειες των τύπων 
που αναφέρονται στο άρθρο 16α του 
παρόντος κανονισμού, οι οποίες 
εγκρίθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2010, 
ως κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο των 
τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, ποσό ίσο προς τα ποσά που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της 
υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει 
του άρθρου 9 παράγραφος 4 και του 
άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) [αριθ. XXXX/2008 (νέος κανονισμός 
για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης)].

Κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη 
μέλη δαπανούν για ενέργειες των τύπων 
που αναφέρονται στο άρθρο 16α του 
παρόντος κανονισμού, οι οποίες 
εγκρίθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2010, 
ως κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο των 
τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, ποσό ίσο προς τα ποσά που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της 
υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει 
του άρθρου 9 παράγραφος 4 και του 
άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) [αριθ. XXXX/2008 (νέος κανονισμός 
για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης)]. Τα 
ποσά μπορούν επίσης να διατίθενται για 
συμπληρωματικά μέτρα σύμφωνα με το 
πνεύμα των νέων προτεραιοτήτων.

Or. de

Τροπολογία 59
Lutz Goepel

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 69 – παράγραφος 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, τα κράτη 
μέλη δαπανούν για ενέργειες των τύπων 
που αναφέρονται στο άρθρο 16α του 
παρόντος κανονισμού, οι οποίες 
εγκρίθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2010, 
ως κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο των 
τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, ποσό ίσο προς τα ποσά που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της 
υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει 
του άρθρου 9 παράγραφος 4 και του 
άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού 

Κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη 
μέλη καταβάλλουν για ενέργειες των 
τύπων που αναφέρονται στο άρθρο 16α 
του παρόντος κανονισμού, οι οποίες 
εγκρίθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2010, 
ως κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο των 
τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το 
50% των ποσών που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της υποχρεωτικής 
διαφοροποίησης δυνάμει του άρθρου 9 
παράγραφος 4 και του άρθρου 10 
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(ΕΚ) [αριθ. XXXX/2008 (νέος κανονισμός 
για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης)].

παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) [αριθ. 
XXXX/2008 (νέος κανονισμός για τα 
καθεστώτα άμεσης στήριξης)].

Or. de

Αιτιολόγηση

Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1 
und 3 und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen.

Τροπολογία 60
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 69 – παράγραφος 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α Κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη 
μέλη δαπανούν για ενέργειες των τύπων 
που αναφέρονται στο άρθρο 16α του 
παρόντος κανονισμού, οι οποίες 
εγκρίθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2010, 
ως κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο των 
τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, ποσό ίσο προς τα ποσά που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της 
υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει 
του άρθρου 9 παράγραφος 4 και του 
άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) [αριθ. XXXX/2008 (νέος κανονισμός 
για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης)].

5α. Κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη 
μέλη διαθέτουν τόσο για υφιστάμενες όσο 
και για νέες ενέργειες που συνδέονται με 
τις νέες προκλήσεις, σύμφωνα με τις 
αποφάσεις κάθε κράτους μέλους, ως 
κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο των 
τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, ποσό ίσο προς τα ποσά που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της 
υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει 
του άρθρου 9 παράγραφος 4 και του 
άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) [αριθ.  XXXX/2008 (νέος
κανονισμός για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης)].

Or. de
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Αιτιολόγηση

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Τροπολογία 61
Lutz Goepel

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 70 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στο άρθρο 70 προστίθεται η εξής 
παράγραφος 4β:
"(4β) Κατά παρέκκλιση των ανωτάτων 
ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 
3, ποσό ίσο προς τα ποσά που 
προκύπτουν από τη διαφοροποίηση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 9 και στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
ΧΧΧΧ/2008 [νέου κανονισμού σχετικά με 
τα καθεστώτα άμεσης ενίσχυσης]μπορεί 
να χρησιμοποιείται χωρίς 
συμπληρωματική εθνική 
συγχρηματοδότηση." 

Or. de

Αιτιολόγηση

Zusätzliche Modulationsmittel sollten von den der nationalen Kofinanzierungsverpflichtung 
befreit werden, da die hierfür notwendigen Kofinanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen.
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Τροπολογία 62
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 9α (νέα)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Το άρθρο 93 διατυπώνεται ως εξής:
" Κατάργηση

(1) Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 
καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2007, 
εξαιρουμένου του άρθρου 13, στοιχείο 
α), του άρθρου 14, παρ. 1, του άρθρου 
14, παρ. 2, δύο πρώτες περιπτώσεις, του
άρθρου 15, των άρθρων 17 έως 20, του 
άρθρου 51, παρ.3 και του άρθρου 55, 
παρ.4 καθώς και του τμήματος του 
παραρτήματος Ι που διευκρινίζει τα 
ποσά που καθορίζονται δυνάμει του 
άρθρου 15, παρ.3
[...]
Οι παραπομπές στον καταργούμενο 
κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές 
στον παρόντα κανονισμό.

Ο καταργούμενος κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1257/1999 εξακολουθεί να εφαρμόζεται 
στις δράσεις που εγκρίνονται από την 
Επιτροπή δυνάμει του εν λόγω 
κανονισμού πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2007."

Or. de

Τροπολογία 63
Agnes Schierhuber

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Παράρτημα ΙΙ - Νέα προτεραιότητα
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Προτεραιότητα :κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων

Φύση του 
προϊόντος

Μέτρα Ενδεχόμενο 
αποτέλεσμα

Εκσυγχρονισμός 
και 
προσανατολισμένη 
προς την αγορά 
παραγωγή

 Πολυετές πρόγραμμα 
κατάργησης των 
γαλακτοκομικών 
ποσοστώσεων

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας

Or. de

Αιτιολόγηση

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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