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PR_CNS_art51am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2008)0306  – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0306),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από 
το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0242/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
(A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

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 

(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 
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υψηλότερων ποσών και ποσοστών 
στήριξης για τις εν λόγω ενέργειες.

υψηλότερων ποσών και ποσοστών 
στήριξης για τις εν λόγω ενέργειες. Η ίδια 
δυνατότητα πρέπει να εφαρμόζεται από 
τα κράτη μέλη για τη μεταφορά  
καινοτομιών που προκύπτουν από την 
εφαρμοσμένη έρευνα. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η καινοτομία στις αγροτικές περιοχές, κυρίως μέσω της 
εφαρμοσμένης έρευνας. Η μεταφορά  τεχνογνωσίας της έρευνας προς τον τομέα της γεωργίας 
και την αγροτική οικονομία πρέπει να τονωθεί με την αύξηση των μέγιστων ποσών του 
παραρτήματος Ι.

Τροπολογία 2

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 ποσό ίσο με το 50% 
τουλάχιστον των εν λόγω 
χρηματοδοτικών πόρων χρησιμοποιείται 
για τη στήριξη ενεργειών σε σχέση με τις 
νέες προκλήσεις. 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Αν και οι νέες προκλήσεις και τα νέα μέσα που προσδιόρισε η Επιτροπή είναι σημαντικά, δεν 
φαίνεται σκόπιμο να διατεθούν όλα τα έσοδα από την πρόσθετη διαφοροποίηση για τους 
σκοπούς αυτούς.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 
προβλέπει ελάχιστες χορηγήσεις 10% στους άξονες 1 και 3 και 25% στον άξονα 2, είναι 
σκόπιμο να καθοριστεί ένα ελάχιστο όριο 50% των πόρων για τις νέες προκλήσεις.

Τροπολογία 3

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 ποσών, δεν 
αναμένεται να επηρεαστεί η καθιερωμένη 
ισορροπία μεταξύ των στόχων της 
στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
΄Αρθρο 16β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Το ακόλουθο άρθρο 16β 
παρεμβάλλεται:

"Άρθρο 16β
Καινοτομία και μεταφορά τεχνογνωσίας 

της εφαρμοσμένης έρευνας 
1. Από την 1 η Ιανουαρίου 2010, τα 
κράτη μέλη προβλέπουν στα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης, 
ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, 
τύπους στοχευμένων ενεργειών για τη 
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μεταφορά της καινοτομίας και της 
εφαρμοσμένης έρευνας στην αγροτική 
οικονομία. 
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."

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η καινοτομία στις αγροτικές περιοχές, κυρίως μέσω της 
εφαρμοσμένης έρευνας. Η μεταφορά  τεχνογνωσίας της έρευνας προς τον τομέα της γεωργίας 
και την αγροτική οικονομία πρέπει να τονωθεί με την αύξηση των μέγιστων ποσών του 
παραρτήματος Ι. 

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α) Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

"Άρθρο 30
Υποδομές που συνδέονται με την εξέλιξη 

και την προσαρμογή των τομέων της 
γεωργίας και της δασοκομίας

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 20, σημείο β) v), μπορεί να 
καλύπτουν ιδίως ενέργειες που 
σχετίζονται με την πρόσβαση σε αγροτική 
και δασική γη, τον αναδασμό και τη 
βελτίωση της γης, τον ενεργειακό 
εφοδιασμό, την πρόσβαση στις 
τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών και τη διαχείριση των 
υδάτων."

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την 
εκπόνηση ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα ευρείας ζώνης, η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας 
των αγροτικών περιοχών εξαρτάται από καινοτόμες χρήσεις της τεχνολογίας των πληροφοριών 
και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) . Είναι επομένως αναγκαίο οι τεχνολογίες αυτές να περιληφθούν 
στο άρθρο 30 του παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία 6

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία 2.
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Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. 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.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αν και οι νέες προκλήσεις και τα νέα μέσα που προσδιόρισε η Επιτροπή είναι σημαντικά, δεν 
φαίνεται σκόπιμο να διατεθούν όλα τα έσοδα από την πρόσθετη διαφοροποίηση για τους 
σκοπούς αυτούς. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10  στοιχείο αα(νέο) 
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Παράρτημα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

aα) Η θέση 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

22, 
παράγραφο

Στήριξη 
εγκατάστασης 

75 000



PR\727831EL.doc 11/13 PE407.829v01-00

EL

ς 2 (*)
(*) Η στήριξη εγκατάστασης μπορεί να 
χορηγείται με τη μορφή ενιαίας πριμοδότησης το 
ποσό της οποίας δεν υπερβαίνει τα 50 000 ευρώ ή 
με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου η 
κεφαλαιοποιημένη αξία του οποίου δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 50 000 ευρώ. Όταν 
συνδυάζονται οι δύο μορφές ενίσχυσης, το 
συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει τα 75 000 ευρώ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των δυσκολιών των νέων αγροτών να εγκατασταθούν, είναι απαραίτητο να αυξηθεί 
το μέγιστο ποσό στήριξης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Παράρτημα II – Προτεραιότητα: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – θέση 
προϋπολογισμού 4α (νέα)

Τροπολογία

Βελτίωση της διαχείρισης των 
αποβλήτων και επαναχρησιμοποίηση 
των υλικών

Άρθρο 26: 
εκσυγχρονισμός των 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων

Άρθρο 53: 
διαφοροποίηση προς 
μη γεωργικές 
δραστηριότητες

Άρθρο 54: στήριξη 
της δημιουργίας και 
ανάπτυξης 
επιχειρήσεων

Άρθρο 56: βασικές 
υπηρεσίες για την 
οικονομία και τον 
αγροτικό πληθυσμό

Ελάττωση των 
αποβλήτων και  
υποκατάσταση των 
ορυκτών καυσίμων 

Or. fr



PE407.829v01-00 12/13 PR\727831EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση των αποβλήτων και η  επαναχρησιμοποίησή τους μπορεί να συμβάλουν στην 
προτεραιότητα "ανανεώσιμες πηγές ενέργειας".

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Παράρτημα II – Προτεραιότητα: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – θέση 
προϋπολογισμού 4β (νέα)

Τροπολογία

Παραγωγή και χρήση της ηλιακής,  
αιολικής και  γεωθερμικής ενέργειας 
και της συνδυασμένης παραγωγής 
θερμικής ενέργειας  

Άρθρο 26: 
εκσυγχρονισμός των 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων

Άρθρο 53: 
διαφοροποίηση προς 
μη γεωργικές 
δραστηριότητες

Άρθρο 54: στήριξη 
της δημιουργίας και 
ανάπτυξης 
επιχειρήσεων

Άρθρο 56: βασικές 
υπηρεσίες για την 
οικονομία και τον 
αγροτικό πληθυσμό

Υποκατάσταση των 
ορυκτών καυσίμων 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ανανεώσιμες "μη γεωργικές" πηγές ενέργειας συμβάλουν στην υποκατάσταση των ορυκτών 
καυσίμων.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Παράρτημα II – Προτεραιότητα: διαχείριση των υδάτων – θέση 1α (νέα)

Τροπολογία

Διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας

Άρθρο 39: 
γεωργοπεριβαλλοντικές 
ενισχύσεις

Άρθρο 41: μη 
παραγωγικές 
επενδύσεις

Βελτίωση των ικανοτήτων  
διαχείρισης των υδάτων 
σε περίπτωση πλημμύρας

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση των υδάτων πρέπει να περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα και από πλευράς 
ποσότητας.
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