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Τροπολογία 1
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής 
των Περιφερειών2,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πρωτοφανής παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και η οικονομική 
ύφεση έχουν πλήξει σοβαρά την 
οικονομική ανάπτυξη και τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και έχουν 
προκαλέσει έντονη επιδείνωση των 
χρηματοπιστωτικών και οικονομικών 
συνθηκών σε αρκετά κράτη μέλη. 
Ορισμένα κράτη μέλη ιδίως 
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες η 
απειλούνται από τέτοιες δυσχέρειες, 
παρουσιάζοντας κυρίως προβλήματα στην 
οικονομική τους ανάπτυξη και τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και 
αντιμετωπίζοντας την επιδείνωση της 
θέσης του ελλείμματος και του χρέους 
τους, επίσης εξαιτίας των διεθνών 
οικονομικών και χρηματοπιστωτικών 
συνθηκών.

(1) Η πρωτοφανής παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και η οικονομική 
ύφεση έχουν πλήξει σοβαρά την 
οικονομική ανάπτυξη και τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και έχουν 
προκαλέσει έντονη επιδείνωση των 
χρηματοπιστωτικών και οικονομικών 
συνθηκών σε αρκετά κράτη μέλη. 
Ορισμένα κράτη μέλη ιδίως 
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες η 
απειλούνται από τέτοιες δυσχέρειες, 
παρουσιάζοντας κυρίως προβλήματα στην 
οικονομική τους ανάπτυξη και τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και 
αντιμετωπίζοντας την επιδείνωση της 
θέσης του ελλείμματος και του χρέους 
τους, ενώ οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται 
ολοένα και περισσότερο να συνάψουν 
δάνεια με τις αγορές, επίσης εξαιτίας των 
διεθνών οικονομικών και 
χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

Or. it
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Τροπολογία 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πρωτοφανής παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και η οικονομική 
ύφεση έχουν πλήξει σοβαρά την 
οικονομική ανάπτυξη και τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και έχουν 
προκαλέσει έντονη επιδείνωση των 
χρηματοπιστωτικών και οικονομικών 
συνθηκών σε αρκετά κράτη μέλη. 
Ορισμένα κράτη μέλη ιδίως 
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες η 
απειλούνται από τέτοιες δυσχέρειες, 
παρουσιάζοντας κυρίως προβλήματα στην 
οικονομική τους ανάπτυξη και τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και 
αντιμετωπίζοντας την επιδείνωση της 
θέσης του ελλείμματος και του χρέους 
τους, επίσης εξαιτίας των διεθνών 
οικονομικών και χρηματοπιστωτικών 
συνθηκών.

(1) Η πρωτοφανής παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και η οικονομική 
ύφεση έχουν πλήξει σοβαρά την 
οικονομική ανάπτυξη και τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και έχουν 
προκαλέσει έντονη επιδείνωση των 
χρηματοπιστωτικών και οικονομικών 
συνθηκών σε αρκετά κράτη μέλη. 
Ορισμένα κράτη μέλη ιδίως 
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες η 
απειλούνται από τέτοιες δυσχέρειες, 
παρουσιάζοντας κυρίως προβλήματα στην 
οικονομική τους ανάπτυξη και τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και 
αντιμετωπίζοντας την επιδείνωση της 
θέσης του ελλείμματος και του χρέους 
τους, καθώς και το αναμφισβήτητα 
δύσκολο έργο της μείωσης του ίδιου του 
χρέους, επίσης εξαιτίας των διεθνών 
οικονομικών και χρηματοπιστωτικών 
συνθηκών.

Or. it

Τροπολογία 4
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διαχείριση της χρηματοδότησης από την 
Ένωση, να υποστηριχθεί η επιτάχυνση των 
επενδύσεων στα ενδιαφερόμενα κράτη 

(11) Προκειμένου να διευκολυνθεί η
διαχείριση της χρηματοδότησης από την
Ένωση, να υποστηριχθεί η επιτάχυνση των
επενδύσεων, να δοθεί ώθηση στην 
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μέλη και περιφέρειες και να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπος της χρηματοδότησης για την 
οικονομία, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η 
αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ έως το 95% των επιλέξιμων 
δημόσιων δαπανών στις περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες βάσει του στόχου 
σύγκλισης και έως το 85% των επιλέξιμων 
δημόσιων δαπανών στις υπόλοιπες 
περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσχέρειες όσον αφορά την 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.

ανταγωνιστικότητα στα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη και περιφέρειες και να 
ενισχυθεί ο αντίκτυπος της 
χρηματοδότησης στην οικονομία, είναι 
αναγκαίο να προβλεφθεί η αύξηση του 
ποσοστού συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ έως το 
95% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών 
στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες βάσει 
του στόχου σύγκλισης, και έως το 85% 
των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών στις 
υπόλοιπες περιοχές που αντιμετωπίζουν 
σοβαρές δυσχέρειες όσον αφορά την 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα, 
χωρίς, εντούτοις, αύξηση του γενικού
προϋπολογισμού για την πολιτική 
συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013.

Or. lt

Τροπολογία 5
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Η υπό συζήτηση προσωρινή
αύξηση των ποσοστών 
συγχρηματοδότησης πρέπει να εξεταστεί 
επίσης στο πλαίσιο των δημοσιονομικών 
περιορισμών που αντιμετωπίζουν όλα τα 
κράτη μέλη, περιορισμών που πρέπει να 
αντανακλώνται καταλλήλως στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Επιπλέον, εφόσον
βασικός στόχος του μηχανισμού είναι η
αντιμετώπιση των ιδιαίτερων σημερινών 
δυσχερειών, πρέπει η εφαρμογή του να
περιορίζεται χρονικά στις δαπάνες που 
πραγματοποιούν οι οργανισμοί πληρωμών 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροποποίηση που πρότεινε το Συμβούλιο.

Τροπολογία 6
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λόγω της επείγουσας ανάγκης 
αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, ο 
παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ 
αμέσως μετά τη δημοσίευσή του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση που πρότεινε η Διεύθυνση Νομοθετικών Πράξεων .

Τροπολογία 7
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 70 – παράγραφος 4γ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Κατά παρέκκλιση των ανώτατων ορίων 
που καθορίζονται στις παραγράφους 3, 4 
και 5, το ποσοστό συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ μπορεί να αυξηθεί , κατ’ ανώτατο 
όριο, έως 95% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις επιλέξιμες για τον στόχο 
σύγκλισης περιφέρειες, τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά 
του Αιγαίου και έως 85% των επιλέξιμων 
δημόσιων δαπανών στις υπόλοιπες 
περιοχές. Τα ποσοστά αυτά εφαρμόζονται 
για τις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν 

4γ. Κατά παρέκκλιση των ανώτατων ορίων 
που καθορίζονται στις παραγράφους 3, 4 
και 5, το ποσοστό συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ μπορεί να αυξηθεί , κατ’ ανώτατο 
όριο, έως 95% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις επιλέξιμες για τον στόχο 
σύγκλισης περιφέρειες, τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά 
του Αιγαίου και έως 85% των επιλέξιμων 
δημόσιων δαπανών στις υπόλοιπες 
περιοχές. Τα ποσοστά αυτά εφαρμόζονται 
για τις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν 
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πρόσφατα σε κάθε πιστοποιημένη δήλωση 
δαπάνης που υποβλήθηκε εντός του 
διαστήματος στη διάρκεια του οποίου το 
κράτος μέλος πληροί έναν από τους 
ακόλουθους όρους:

πρόσφατα σε κάθε πιστοποιημένη δήλωση 
των δαπανών που προέκυψαν εντός του 
διαστήματος στη διάρκεια του οποίου το 
κράτος μέλος πληροί έναν από τους 
ακόλουθους όρους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση που πρότεινε το Συμβούλιο.

Τροπολογία 8
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 70 – παράγραφος 4γ – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να κάνει 
χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται 
στο πρώτο εδάφιο πρέπει να υποβάλει 
αίτηση στην Επιτροπή προκειμένου να 
τροποποιήσει αναλόγως το πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης του. Η παρέκκλιση 
ισχύει από την έγκριση, εκ μέρους της 
Επιτροπής, της τροποποίησης του 
προγράμματος, και παύει να ισχύει μόλις 
το κράτος μέλος δεν πληροί πλέον καμία 
από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα 
σημεία α), β) ή γ) του πρώτου εδαφίου. Το 
κράτος μέλος διαβιβάζει τότε στην 
Επιτροπή πρόταση τροποποίησης του 
προγράμματος που περιλαμβάνει νέο 
σχέδιο χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα 
ανώτατα ποσοστά που ίσχυαν πριν από την 
παρέκκλιση.

Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να κάνει 
χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται 
στο πρώτο εδάφιο πρέπει να υποβάλει 
αίτηση στην Επιτροπή προκειμένου να 
τροποποιήσει αναλόγως το πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης του. Η παρέκκλιση 
ισχύει από την έγκριση, εκ μέρους της 
Επιτροπής, της τροποποίησης του 
προγράμματος, και παύει να ισχύει μόλις 
το κράτος μέλος δεν πληροί πλέον καμία 
από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα 
σημεία α), β) ή γ) του πρώτου εδαφίου. 
Ούτως ή άλλως, η παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται μόνο στις δαπάνες των 
οργανισμών πληρωμών έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2013. Το κράτος μέλος 
διαβιβάζει τότε στην Επιτροπή πρόταση 
τροποποίησης του προγράμματος που 
περιλαμβάνει νέο σχέδιο χρηματοδότησης, 
σύμφωνα με τα ανώτατα ποσοστά που 
ίσχυαν πριν από την παρέκκλιση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροποποίηση που πρότεινε το Συμβούλιο.

Τροπολογία 9
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 
Άρθρο 70 – παράγραφος 4γ – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ένα κράτος μέλος δεν έχει υποβάλει 
στην Επιτροπή πρόταση τροποποίησης του 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξής του, 
συμπεριλαμβανομένου ενός νέου σχεδίου 
χρηματοδότησης, κατά την ημερομηνία 
κατά την οποία δεν πληροί πλέον καμία 
από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα 
σημεία α), β) ή γ) του πρώτου εδαφίου 
της παρούσας παραγράφου, ή εάν το 
σχέδιο χρηματοδότησης που 
κοινοποιήθηκε δεν είναι σύμφωνο με τα 
ανώτατα ποσοστά που προβλέπονται στις 
παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος 
άρθρου, τα ποσοστά αυτά εφαρμόζονται 
αυτόματα από την ημερομηνία εκείνη.

Εάν ένα κράτος μέλος δεν έχει υποβάλει 
στην Επιτροπή πρόταση τροποποίησης του 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξής του, 
συμπεριλαμβανομένου ενός νέου σχεδίου 
χρηματοδότησης, κατά την ημερομηνία 
κατά την οποία η παρέκκλιση παύει να 
ισχύει σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, ή 
εάν το σχέδιο χρηματοδότησης που 
κοινοποιήθηκε δεν είναι σύμφωνο με τα 
ανώτατα ποσοστά που προβλέπονται στις 
παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος 
άρθρου, τα ποσοστά αυτά εφαρμόζονται 
αυτόματα από την ημερομηνία εκείνη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση που πρότεινε το Συμβούλιο.


