
PR\727834EL.doc PE407830v01

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

2008/0106(CNS)

24.6.2008

*
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την
απόφαση 2006/144/ΕΚ σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη 
(περίοδος προγραμματισμού 2007-2013)
(COM(2008)0306 – C6-0239 – 2008/0106(CNS))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos



PE407830v01 2/6 PR\727834EL.doc

EL

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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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 
2006/144/ΕΚ σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
αγροτική ανάπτυξη 
(περίοδος προγραμματισμού 2007-2013)
(COM(2008)0306 – C6-0239 – 2008/0106(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

– έχοντας υπόψη τη συνθήκη ΕΚ, σύμφωνα με την οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να 
γνωμοδοτήσει (C6-0239/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (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.
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Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – σημείο 2
Απόφαση 2006/144/ΕΚ
Παράρτημα – τμήμα 3 – σημείο 3.4 α – στοιχείο i 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i)Ειδικότερα, η επενδυτική στήριξη βάσει 
του άξονα 1 μπορεί να στοχεύει στην 
ενέργεια, τα ύδατα και σε μηχανήματα και 
εξοπλισμούς εξοικονόμησης εισροών, 
καθώς και στην παραγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας για χρήση στη γεωργική 
εκμετάλλευση. Η επενδυτική στήριξη στην 
αλυσίδα των γεωργικών προϊόντων και 
ειδών διατροφής και στον δασικό τομέα 
αναμένεται ότι θα βοηθήσει στην 
ανάπτυξη καινοτόμων και περισσότερο 
βιώσιμων τρόπων επεξεργασίας 
βιοκαυσίμων

i)Ειδικότερα, η επενδυτική στήριξη βάσει 
του άξονα 1 μπορεί να στοχεύει στην 
ενέργεια, τα ύδατα και σε μηχανήματα και 
εξοπλισμούς εξοικονόμησης εισροών, 
καθώς και στην παραγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας για χρήση στη γεωργική 
εκμετάλλευση. Η επενδυτική στήριξη στην 
αλυσίδα των γεωργικών προϊόντων και 
ειδών διατροφής και στον δασικό τομέα 
αναμένεται ότι θα βοηθήσει στην 
ανάπτυξη καινοτόμων και περισσότερο 
βιώσιμων τρόπων υποκατάστασης των
ορυκτών καυσίμων και μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 
συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών 
καυσίμων δεύτερης γενεάς. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με δεδομένο τον ισχνό ενεργειακό και οικολογικό ισολογισμό τους, θα πρέπει να μη δίνονται 
κίνητρα για την παραγωγή γεωργικών καυσίμων πρώτης γενεάς.
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