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Τροπολογία 74
Britta Reimers

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη 
ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

1. απορρίπτει την πρόταση της 
Επιτροπής·

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα ήταν προτιμότερο, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους καταναλωτές, εάν, στην ελεύθερη 
Ευρώπη που είναι προσανατολισμένη στην αγορά, η γεωργία απελευθερωθεί από την κρατική 
στήριξη και κηδεμονία. Η πρόταση της Επιτροπής δυστυχώς δεν συνάδει με το στόχο αυτό και 
δεν προσανατολίζεται στη συστηματική κατάργηση των επιχορηγήσεων. Αντίθετα, οι 
υφιστάμενες δομές επιβαρύνονται με περισσότερη γραφειοκρατία και κατ' αυτόν τον τρόπο 
δημιουργείται μεγαλύτερο κόστος για τους αιτούντες και για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 75
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι 
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 
γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές,
την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την 
οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων και 
τη διαχείριση των κινδύνων στη γεωργία, 
την αποκατάσταση, τη διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από τη γεωργία και τη 

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι 
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 
γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές,
τα διάφορα επίπεδα ανταγωνιστικότητας 
(τοπική, εθνική και διεθνής) όλων των 
τύπων της γεωργίας και τη βιωσιμότητα 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την 
οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων και 
τη διαχείριση των κινδύνων στη γεωργία, 
την αποκατάσταση, τη διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
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δασοκομία, την αποδοτικότητα των πόρων 
και τη μεταστροφή προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 
μείωση της φτώχειας και την οικονομική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Προς 
τούτο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 
συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα. Η 
προτεραιότητα της Ένωσης για μια 
αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη 
μεταφορά γνώσης και την καινοτομία στη 
γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια 
σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

εξαρτώνται από τη γεωργία και τη 
δασοκομία, την αποδοτικότητα των πόρων 
και τη μεταστροφή προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 
μείωση της φτώχειας και την οικονομική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
Επιπλέον, η ενθάρρυνση της συνεργασίας 
και των κοινών δράσεων μεταξύ των 
γεωργών, των επιχειρήσεων και των 
δικτύων αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να 
αποτελέσουν ισχυρή προτεραιότητα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη ευημερία και 
βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα και 
του τομέα της υπαίθρου. Προς τούτο 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 
συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα. Η 
προτεραιότητα της Ένωσης για μια 
αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη 
μεταφορά γνώσης και την καινοτομία στη 
γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια 
σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

Or. en
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Τροπολογία 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι 
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 
γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, 
την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την 
οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων και 
τη διαχείριση των κινδύνων στη γεωργία, 
την αποκατάσταση, τη διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από τη γεωργία και τη 
δασοκομία, την αποδοτικότητα των πόρων 
και τη μεταστροφή προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 
μείωση της φτώχειας και την οικονομική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Προς 
τούτο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 
συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι 
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 
γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, 
την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την 
οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων και 
τη διαχείριση των κινδύνων στη γεωργία,
τη βελτίωση στον τομέα της ευζωίας των 
ζώων, την αποκατάσταση, τη διατήρηση 
και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από τη γεωργία και τη 
δασοκομία, την αποδοτικότητα των πόρων 
και τη μεταστροφή προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 
μείωση της φτώχειας και την οικονομική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Προς 
τούτο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 
συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
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συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα. Η 
προτεραιότητα της Ένωσης για μια 
αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη 
μεταφορά γνώσης και την καινοτομία στη 
γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια 
σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα, και 
την προώθηση των δεσμών μεταξύ των 
αγροτικών και των αστικών περιοχών για 
τη βελτίωση των διαδρομών των 
θρεπτικών ουσιών. Η προτεραιότητα της 
Ένωσης για μια αγροτική ανάπτυξη που 
επιδιώκει τη μεταφορά γνώσης και την 
καινοτομία στη γεωργία, τη δασοκομία και 
τις αγροτικές περιοχές πρέπει να 
εφαρμόζεται οριζόντια σε σχέση με τις 
άλλες προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 77
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι 
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 
γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, 
την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την 
οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων και 
τη διαχείριση των κινδύνων στη γεωργία, 
την αποκατάσταση, τη διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από τη γεωργία και τη 
δασοκομία, την αποδοτικότητα των πόρων 
και τη μεταστροφή προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι 
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 
γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, 
την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την 
οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων και 
τη διαχείριση των κινδύνων στη γεωργία, 
την αποκατάσταση, τη διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από τη γεωργία και τη 
δασοκομία, την αποδοτικότητα των πόρων 
και τη μεταστροφή προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 
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μείωση της φτώχειας και την οικονομική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Προς 
τούτο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 
συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα. Η 
προτεραιότητα της Ένωσης για μια 
αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη 
μεταφορά γνώσης και την καινοτομία στη 
γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια 
σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

μείωση της φτώχειας και την οικονομική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Προς 
τούτο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον, για τον μετριασμό της 
αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή, καθώς και για την παροχή 
κινήτρων παραμονής. Οι δράσεις 
μετριασμού πρέπει να επιδιώκουν τον 
διπλό στόχο του περιορισμού των 
εκπομπών στη γεωργία και στη δασοκομία 
από κύριες δραστηριότητες, όπως η 
κτηνοτροφία και η χρήση λιπασμάτων και 
της διατήρησης των συλλεκτών 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 
καθώς και της ενίσχυσης της δέσμευσης 
διοξειδίου του άνθρακα σε συνάρτηση με 
τη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης γης 
και τον δασικό τομέα. Η προτεραιότητα 
της Ένωσης για μια αγροτική ανάπτυξη 
που επιδιώκει τη μεταφορά γνώσης και την 
καινοτομία στη γεωργία, τη δασοκομία, 
καθώς και σε τομείς που έπονται της 
γεωργίας, τα πεδία κοινωνικής 
δραστηριότητας και τις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια 
σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες πρέπει να μπορούν να αξιοποιηθούν επίσης για την ανάπτυξη και 
διεύρυνση των δραστηριοτήτων που έπονται της γεωργίας, όπως είναι η άμεση διάθεση 
προϊόντων και υπηρεσιών αγροτουρισμού, καθώς και οι κοινωνικές παροχές που 
προσανατολίζονται στην αγορά, π.χ. φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων.

Τροπολογία 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι 
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 
γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, 
την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την 
οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων και 
τη διαχείριση των κινδύνων στη γεωργία, 
την αποκατάσταση, τη διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από τη γεωργία και τη 
δασοκομία, την αποδοτικότητα των πόρων 
και τη μεταστροφή προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 
μείωση της φτώχειας και την οικονομική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Προς 
τούτο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 
συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα. Η 
προτεραιότητα της Ένωσης για μια 

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι 
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 
γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, 
την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέτρα 
ασφαλείας και αύξηση της επαγρύπνησης 
στον τομέα της ασφάλειας των 
αγροκτημάτων· την οργάνωση της 
αλυσίδας των τροφίμων και τη διαχείριση 
των κινδύνων στη γεωργία, την 
αποκατάσταση, τη διατήρηση και ενίσχυση 
των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από 
τη γεωργία και τη δασοκομία, την 
αποδοτικότητα των πόρων και τη 
μεταστροφή προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της 
δασοκομίας, και την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, τη μείωση της 
φτώχειας και την οικονομική ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών. Προς τούτο 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 
συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
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αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη 
μεταφορά γνώσης και την καινοτομία στη 
γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια 
σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα. Η 
προτεραιότητα της Ένωσης για μια 
αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη 
μεταφορά γνώσης και την καινοτομία στη 
γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια 
σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι 
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 
γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, 
την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την 
οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων και 
τη διαχείριση των κινδύνων στη γεωργία, 
την αποκατάσταση, τη διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από τη γεωργία και τη 
δασοκομία, την αποδοτικότητα των πόρων 
και τη μεταστροφή προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 
μείωση της φτώχειας και την οικονομική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Προς 
τούτο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι 
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 
γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, 
την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την 
οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων, τις 
βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και τη 
διαχείριση των κινδύνων στη γεωργία, την 
αποκατάσταση, τη διατήρηση και ενίσχυση 
των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από 
τη γεωργία και τη δασοκομία, την 
αποδοτικότητα των πόρων και τη 
μεταστροφή προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της 
δασοκομίας, και την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, τη μείωση της 
φτώχειας και την οικονομική ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών. Προς τούτο 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
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διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 
συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα. Η 
προτεραιότητα της Ένωσης για μια 
αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη 
μεταφορά γνώσης και την καινοτομία στη 
γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια 
σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 
συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα, 
ανταμείβοντας τους γεωργούς και τους 
δασοκαλλιεργητές για τις υπηρεσίες που 
παρέχουν και το δημόσιο συμφέρον που 
υπηρετούν. Η προτεραιότητα της Ένωσης 
για μια αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει 
τη μεταφορά γνώσης και την καινοτομία 
στη γεωργία, τη δασοκομία και τις 
αγροτικές περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται
οριζόντια σε σχέση με τις άλλες 
προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη.

Or. it

Τροπολογία 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι 
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι 
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 
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γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, 
την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την 
οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων και 
τη διαχείριση των κινδύνων στη γεωργία, 
την αποκατάσταση, τη διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που
εξαρτώνται από τη γεωργία και τη 
δασοκομία, την αποδοτικότητα των πόρων 
και τη μεταστροφή προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 
μείωση της φτώχειας και την οικονομική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Προς 
τούτο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 
συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα. Η 
προτεραιότητα της Ένωσης για μια 
αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη 
μεταφορά γνώσης και την καινοτομία στη 
γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια 
σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, 
την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την 
οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων, τις 
βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και τη 
διαχείριση των κινδύνων στη γεωργία, την 
αποκατάσταση, τη διατήρηση και ενίσχυση 
των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από 
τη γεωργία και τη δασοκομία, την 
αποδοτικότητα των πόρων και τη 
μεταστροφή προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της 
δασοκομίας, και την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, τη μείωση της 
φτώχειας και την οικονομική ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών. Προς τούτο 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 
συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα. Η 
προτεραιότητα της Ένωσης για μια 
αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη 
μεταφορά γνώσης και την καινοτομία στη 
γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια 
σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

Or. it
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Τροπολογία 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι 
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 
γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, 
την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την 
οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων και 
τη διαχείριση των κινδύνων στη γεωργία, 
την αποκατάσταση, τη διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από τη γεωργία και τη 
δασοκομία, την αποδοτικότητα των πόρων 
και τη μεταστροφή προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 
μείωση της φτώχειας και την οικονομική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Προς 
τούτο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 
συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 
γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, 
την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και την 
οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων στη 
γεωργία, την αποκατάσταση, τη διατήρηση 
και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από τη γεωργία και τη 
δασοκομία, την αποδοτικότητα των πόρων 
και τη μεταστροφή προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 
μείωση της φτώχειας και την οικονομική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Προς 
τούτο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 
συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
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άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα. Η 
προτεραιότητα της Ένωσης για μια 
αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη 
μεταφορά γνώσης και την καινοτομία στη 
γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια 
σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα. Η 
προτεραιότητα της Ένωσης για μια 
αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη 
μεταφορά γνώσης και την καινοτομία στη 
γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια 
σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 82
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη πρέπει να επιδιωχθούν 
στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της προώθησης από την Ένωση του 
στόχου της προστασίας και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 
11 και 19 της συνθήκης, λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη των 
στόχων που αφορούν την αλλαγή του 
κλίματος, φιλοδοξώντας να διατεθεί 
τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για το σκοπό αυτό, 
χρησιμοποιώντας μεθοδολογία που 
εγκρίνεται από την Επιτροπή.

(6) Οι προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη πρέπει να επιδιωχθούν 
στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της προώθησης από την Ένωση του 
στόχου της προστασίας και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 
11 και 19 της συνθήκης, λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με το πώς θα 
υλοποιήσουν τη στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα και τους στόχους που 
αφορούν την αλλαγή του κλίματος, 
φιλοδοξώντας να διατεθεί τουλάχιστον το 
20 % του προϋπολογισμού της Ένωσης για 
το σκοπό αυτό, χρησιμοποιώντας 
μεθοδολογία που εγκρίνεται από την 
Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη πρέπει να επιδιωχθούν 
στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της προώθησης από την Ένωση του 
στόχου της προστασίας και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 
11 και 19 της συνθήκης, λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη των 
στόχων που αφορούν την αλλαγή του 
κλίματος, φιλοδοξώντας να διατεθεί 
τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για το σκοπό αυτό, 
χρησιμοποιώντας μεθοδολογία που 
εγκρίνεται από την Επιτροπή.

(6) Οι προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη πρέπει να επιδιωχθούν 
στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της προώθησης από την Ένωση του 
στόχου της προστασίας και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 
11 και 19 της Συνθήκης, λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
και την αρχή ότι οποιοσδήποτε συμβάλλει 
σε βελτιώσεις πρέπει να ανταμείβεται. Τα 
κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη των 
στόχων που αφορούν την αλλαγή του 
κλίματος, φιλοδοξώντας να διατεθεί 
τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για το σκοπό αυτό, 
χρησιμοποιώντας μεθοδολογία που 
εγκρίνεται από την Επιτροπή.

Or. it

Τροπολογία 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να βελτιωθεί η άμεση 
έναρξη και η αποδοτική υλοποίηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, η 
στήριξη του ΕΓΤΑΑ πρέπει να βασίζεται 
στην ύπαρξη συνθηκών σωστού 
διοικητικού πλαισίου. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να αξιολογούν τη 
συμμόρφωση με ορισμένους εκ των 
προτέρων καθορισμένους όρους. Κάθε 

(8) Προκειμένου να βελτιωθεί η άμεση 
έναρξη και η αποδοτική υλοποίηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, η 
στήριξη του ΕΓΤΑΑ πρέπει να βασίζεται 
στην ύπαρξη συνθηκών σωστού 
διοικητικού πλαισίου. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να αξιολογούν τη 
συμμόρφωση με ορισμένους εκ των 
προτέρων καθορισμένους όρους. Κάθε 



AM\903101EL.doc 15/189 PE489.640v01-00

EL

κράτος μέλος εκπονεί είτε ένα εθνικό 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για 
ολόκληρη την επικράτειά του ή ένα 
σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων. 
Κάθε πρόγραμμα πρέπει να χαράσσει μια 
στρατηγική για την επίτευξη των στόχων 
σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και να 
επιλέγει τα μέτρα. Ο προγραμματισμός 
πρέπει να συνάδει με τις προτεραιότητες 
της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, να 
είναι προσαρμοσμένος στα εθνικά πλαίσια 
και να συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές 
της Ένωσης, ιδίως την πολιτική για τις 
γεωργικές αγορές, την πολιτική συνοχής 
και την κοινή αλιευτική πολιτική. Τα 
κράτη μέλη που επιλέγουν ένα σύνολο 
περιφερειακών προγραμμάτων πρέπει να 
είναι σε θέση να εκπονήσουν επίσης ένα 
εθνικό πλαίσιο, χωρίς ξεχωριστή 
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, 
προκειμένου να διευκολύνεται ο 
συντονισμός μεταξύ των περιφερειών στην 
αντιμετώπιση προκλήσεων σε εθνικό 
επίπεδο.

κράτος μέλος εκπονεί είτε ένα εθνικό 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για 
ολόκληρη την επικράτειά του ή ένα 
σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων ή 
ένα εθνικό πρόγραμμα και ένα σύνολο 
περιφερειακών προγραμμάτων. Στην 
περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει 
να εκπονήσει ένα εθνικό πρόγραμμα και 
ένα σύνολο περιφερειακών 
προγραμμάτων, τα μέτρα ή τύποι των 
επιχειρήσεων πρέπει να 
προγραμματίζονται σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο. Κάθε πρόγραμμα 
πρέπει να χαράσσει μια στρατηγική για την 
επίτευξη των στόχων σε συνάρτηση με τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη και να επιλέγει τα 
μέτρα. Ο προγραμματισμός πρέπει να 
συνάδει με τις προτεραιότητες της Ένωσης 
για την αγροτική ανάπτυξη, να είναι 
προσαρμοσμένος στα εθνικά πλαίσια και 
να συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές της 
Ένωσης, ιδίως την πολιτική για τις 
γεωργικές αγορές, την πολιτική συνοχής 
και την κοινή αλιευτική πολιτική. Τα 
κράτη μέλη που επιλέγουν ένα σύνολο 
περιφερειακών προγραμμάτων πρέπει να 
είναι σε θέση να εκπονήσουν επίσης ένα 
εθνικό πλαίσιο, χωρίς ξεχωριστή 
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, 
προκειμένου να διευκολύνεται ο 
συντονισμός μεταξύ των περιφερειών στην 
αντιμετώπιση προκλήσεων σε εθνικό 
επίπεδο. Στην περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος επιλέξει τη συνύπαρξη ενός εθνικού 
προγράμματος με περιφερειακά 
προγράμματα, το εθνικό πλαίσιο πρέπει 
να περιέχει κοινά στοιχεία που να 
εξασφaλίζουν τη συνοχή και τη σχέση 
μεταξύ των προγραμμάτων. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση κρατών μελών με μεγάλο αριθμό περιοχών και στις περιπτώσεις επιλογής 
περιφερειακών προγραμμάτων, η ύπαρξη ενός εθνικού προγράμματος είναι ουσιώδης όταν 
πρέπει να εφαρμόζεται το αυτό μέτρο σε διάφορες περιοχές. 
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Τροπολογία 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να βελτιωθεί η άμεση
έναρξη και η αποδοτική υλοποίηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, η 
στήριξη του ΕΓΤΑΑ πρέπει να βασίζεται 
στην ύπαρξη συνθηκών σωστού 
διοικητικού πλαισίου. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να αξιολογούν τη 
συμμόρφωση με ορισμένους εκ των 
προτέρων καθορισμένους όρους. Κάθε 
κράτος μέλος εκπονεί είτε ένα εθνικό 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για 
ολόκληρη την επικράτειά του ή ένα 
σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων. 
Κάθε πρόγραμμα πρέπει να χαράσσει μια 
στρατηγική για την επίτευξη των στόχων 
σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και να 
επιλέγει τα μέτρα. Ο προγραμματισμός 
πρέπει να συνάδει με τις προτεραιότητες 
της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, να 
είναι προσαρμοσμένος στα εθνικά πλαίσια 
και να συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές 
της Ένωσης, ιδίως την πολιτική για τις 
γεωργικές αγορές, την πολιτική συνοχής 
και την κοινή αλιευτική πολιτική. Τα 
κράτη μέλη που επιλέγουν ένα σύνολο 
περιφερειακών προγραμμάτων πρέπει να 
είναι σε θέση να εκπονήσουν επίσης ένα 
εθνικό πλαίσιο, χωρίς ξεχωριστή 
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, 
προκειμένου να διευκολύνεται ο 
συντονισμός μεταξύ των περιφερειών στην 
αντιμετώπιση προκλήσεων σε εθνικό 
επίπεδο.

(8) Προκειμένου να βελτιωθεί η άμεση 
έναρξη και η αποδοτική υλοποίηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, η 
στήριξη του ΕΓΤΑΑ πρέπει να βασίζεται 
στην ύπαρξη συνθηκών σωστού 
διοικητικού πλαισίου. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να αξιολογούν τη 
συμμόρφωση με ορισμένους εκ των 
προτέρων καθορισμένους όρους. Κάθε 
κράτος μέλος εκπονεί είτε ένα εθνικό 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για 
ολόκληρη την επικράτειά του ή ένα 
σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων ή 
ένα εθνικό πρόγραμμα και ένα σύνολο 
περιφερειακών προγραμμάτων. Στην 
περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει 
να εκπονήσει ένα εθνικό πρόγραμμα και 
ένα σύνολο περιφερειακών 
προγραμμάτων, τα μέτρα ή τύποι των 
επιχειρήσεων πρέπει να 
προγραμματίζονται σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο. Κάθε πρόγραμμα 
πρέπει να χαράσσει μια στρατηγική για την 
επίτευξη των στόχων σε συνάρτηση με τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την
αγροτική ανάπτυξη και να επιλέγει τα 
μέτρα. Ο προγραμματισμός πρέπει να 
συνάδει με τις προτεραιότητες της Ένωσης 
για την αγροτική ανάπτυξη, να είναι 
προσαρμοσμένος στα εθνικά πλαίσια και 
να συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές της 
Ένωσης, ιδίως την πολιτική για τις 
γεωργικές αγορές, την πολιτική συνοχής 
και την κοινή αλιευτική πολιτική. Τα 
κράτη μέλη που επιλέγουν ένα σύνολο 
περιφερειακών προγραμμάτων πρέπει να 
είναι σε θέση να εκπονήσουν επίσης ένα 
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εθνικό πλαίσιο, χωρίς ξεχωριστή 
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, 
προκειμένου να διευκολύνεται ο 
συντονισμός μεταξύ των περιφερειών στην 
αντιμετώπιση προκλήσεων σε εθνικό 
επίπεδο. Στην περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος επιλέξει τη συνύπαρξη ενός εθνικού 
προγράμματος με περιφερειακά 
προγράμματα, το εθνικό πλαίσιο πρέπει 
να περιέχει κοινά στοιχεία που θα 
εξασφaλίζουν τη συνοχή και τη σχέση 
μεταξύ των προγραμμάτων. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση κρατών μελών με μεγάλο αριθμό περιφερειών και επιλογής περιφερειακών 
προγραμμάτων, η εμπειρία από την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 απέδειξε 
ότι υπάρχουν ενέργειες που δεν χωρούν στα προγράμματα, καθώς υπερβαίνουν το εδαφικό 
πλαίσιο μιας περιοχής, όπως είναι η περίπτωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Για τον 
λόγο αυτό, όταν πρέπει να εφαρμόζεται το αυτό μέτρο σε διάφορες περιοχές, πρέπει να υπάρχει 
ένα εθνικό πρόγραμμα. 

Τροπολογία 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να βελτιωθεί η άμεση 
έναρξη και η αποδοτική υλοποίηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, η 
στήριξη του ΕΓΤΑΑ πρέπει να βασίζεται 
στην ύπαρξη συνθηκών σωστού 
διοικητικού πλαισίου. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να αξιολογούν τη 
συμμόρφωση με ορισμένους εκ των 
προτέρων καθορισμένους όρους. Κάθε 
κράτος μέλος εκπονεί είτε ένα εθνικό 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για
ολόκληρη την επικράτειά του ή ένα 
σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων.
Κάθε πρόγραμμα πρέπει να χαράσσει μια 

(8) Προκειμένου να βελτιωθεί η άμεση 
έναρξη και η αποδοτική υλοποίηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, η 
στήριξη του ΕΓΤΑΑ πρέπει να βασίζεται 
στην ύπαρξη συνθηκών σωστού 
διοικητικού πλαισίου. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να αξιολογούν τη 
συμμόρφωση με ορισμένους εκ των 
προτέρων καθορισμένους όρους. Κάθε 
κράτος μέλος εκπονεί είτε ένα εθνικό 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για 
ολόκληρη την επικράτειά του ή ένα 
σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων, 
διασφαλίζοντας ότι προωθείται η 
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στρατηγική για την επίτευξη των στόχων 
σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και να 
επιλέγει τα μέτρα. Ο προγραμματισμός 
πρέπει να συνάδει με τις προτεραιότητες 
της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, να 
είναι προσαρμοσμένος στα εθνικά πλαίσια 
και να συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές 
της Ένωσης, ιδίως την πολιτική για τις 
γεωργικές αγορές, την πολιτική συνοχής 
και την κοινή αλιευτική πολιτική. Τα 
κράτη μέλη που επιλέγουν ένα σύνολο 
περιφερειακών προγραμμάτων πρέπει να 
είναι σε θέση να εκπονήσουν επίσης ένα 
εθνικό πλαίσιο, χωρίς ξεχωριστή 
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, 
προκειμένου να διευκολύνεται ο 
συντονισμός μεταξύ των περιφερειών στην 
αντιμετώπιση προκλήσεων σε εθνικό 
επίπεδο.

επαρκής εκπροσώπηση των 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων, ιδίως 
των γυναικών, στους φορείς που 
καταρτίζουν τα προγράμματα αυτά, 
προκειμένου να λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη οι ανάγκες των ομάδων αυτών 
στις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης.
Κάθε πρόγραμμα πρέπει να χαράσσει μια 
στρατηγική για την επίτευξη των στόχων 
σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και να 
επιλέγει τα μέτρα. Ο προγραμματισμός 
πρέπει να συνάδει με τις προτεραιότητες 
της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, να 
είναι προσαρμοσμένος στα εθνικά πλαίσια 
και να συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές 
της Ένωσης, ιδίως την πολιτική για τις 
γεωργικές αγορές, την πολιτική συνοχής 
και την κοινή αλιευτική πολιτική. Τα 
κράτη μέλη που επιλέγουν ένα σύνολο
περιφερειακών προγραμμάτων πρέπει να 
είναι σε θέση να εκπονήσουν επίσης ένα 
εθνικό πλαίσιο, χωρίς ξεχωριστή 
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, 
προκειμένου να διευκολύνεται ο 
συντονισμός μεταξύ των περιφερειών στην 
αντιμετώπιση προκλήσεων σε εθνικό 
επίπεδο.

Or. de

Τροπολογία 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να βελτιωθεί η άμεση 
έναρξη και η αποδοτική υλοποίηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, η 
στήριξη του ΕΓΤΑΑ πρέπει να βασίζεται 
στην ύπαρξη συνθηκών σωστού 

(8) Προκειμένου να βελτιωθεί η άμεση 
έναρξη και η αποδοτική υλοποίηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, η 
στήριξη του ΕΓΤΑΑ πρέπει να βασίζεται 
στην ύπαρξη συνθηκών σωστού 
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διοικητικού πλαισίου. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να αξιολογούν τη 
συμμόρφωση με ορισμένους εκ των 
προτέρων καθορισμένους όρους. Κάθε 
κράτος μέλος εκπονεί είτε ένα εθνικό 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για 
ολόκληρη την επικράτειά του ή ένα 
σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων.
Κάθε πρόγραμμα πρέπει να χαράσσει μια 
στρατηγική για την επίτευξη των στόχων 
σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και να 
επιλέγει τα μέτρα. Ο προγραμματισμός 
πρέπει να συνάδει με τις προτεραιότητες 
της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, να 
είναι προσαρμοσμένος στα εθνικά πλαίσια 
και να συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές 
της Ένωσης, ιδίως την πολιτική για τις 
γεωργικές αγορές, την πολιτική συνοχής 
και την κοινή αλιευτική πολιτική. Τα 
κράτη μέλη που επιλέγουν ένα σύνολο
περιφερειακών προγραμμάτων πρέπει να
είναι σε θέση να εκπονήσουν επίσης ένα 
εθνικό πλαίσιο, χωρίς ξεχωριστή 
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, 
προκειμένου να διευκολύνεται ο 
συντονισμός μεταξύ των περιφερειών
στην αντιμετώπιση προκλήσεων σε 
εθνικό επίπεδο.

διοικητικού πλαισίου. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να αξιολογούν τη 
συμμόρφωση με ορισμένους εκ των 
προτέρων καθορισμένους όρους. Κάθε 
κράτος μέλος εκπονεί είτε ένα εθνικό 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για 
ολόκληρη την επικράτειά του ή ένα 
σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων.
Κάθε πρόγραμμα πρέπει να χαράσσει μια 
στρατηγική για την επίτευξη των στόχων 
σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και να 
επιλέγει τα μέτρα. Ο προγραμματισμός 
πρέπει να συνάδει με τις προτεραιότητες 
της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, να 
είναι προσαρμοσμένος στα εθνικά και 
περιφερειακά πλαίσια και να συμπληρώνει 
τις άλλες πολιτικές της Ένωσης, ιδίως την 
πολιτική για τις γεωργικές αγορές, την 
πολιτική συνοχής και την κοινή αλιευτική 
πολιτική. Εάν ένα κράτος μέλος επιλέξει 
σειρά εθνικών και/ή περιφερειακών 
προγραμμάτων, το εθνικό πλαίσιο πρέπει
να περιλαμβάνει κοινά στοιχεία που να 
εξασφαλίζουν συνοχή και δεσμούς 
ανάμεσα στην εθνική στρατηγική και στις 
περιφερειακές στρατηγικές.

Or. it

Τροπολογία 88
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
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θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τις ορεινές περιοχές και 
τη δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως 
μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών 
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν υψηλότερα 
ποσοστά στήριξης για ορισμένες δράσεις 
που καλύπτουν τα ίδια.

θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τις ορεινές περιοχές και 
τη δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
Επίσης πρέπει να επιδιώκουν την 
σταδιακή ενσωμάτωση της απασχόλησης 
των γυναικών  στον αγροτικό χώρο, σε 
συνθήκες ισότητας, την αναγνώριση του 
έργου που επιτελούν στις δραστηριότητες 
διαφοροποίησης και τη δημιουργία 
ειδικών σχημάτων ενίσχυσης των 
γυναικών επιχειρηματιών στον αγροτικό 
χώρο, δεδομένου του πολυλειτουργικού 
ρόλου τους χάρη στον οποίο μπορούν και 
συμβάλλουν σημαντικά στην πρόοδο και 
στην καινοτομία σε όλα τα κοινωνικά 
επίπεδα καθώς και στην αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο. Ως μέσο 
ενίσχυσης της αποδοτικής παρέμβασης των 
εν λόγω θεματικών υποπρογραμμάτων, 
πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
προβλέπουν υψηλότερα ποσοστά στήριξης 
για ορισμένες δράσεις που καλύπτουν τα 
ίδια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Συμβολή στην ισότητα των γυναικών στην ύπαιθρο και αναγνώριση της συμβολής τους στα 
εισοδήματα και στην ευημερία του τομέα.

Τροπολογία 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τις ορεινές περιοχές και
τη δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως 
μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν υψηλότερα 
ποσοστά στήριξης για ορισμένες δράσεις 
που καλύπτουν τα ίδια.

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τις ορεινές περιοχές, τη 
δημιουργία βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού
και τον ρόλο των γυναικών στον τομέα 
της γεωργίας, ιδίως με στόχο την παροχή 
μελλοντικών προοπτικών και κινήτρων 
για την παραμονή των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως 
μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών 
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν υψηλότερα 
ποσοστά στήριξης για ορισμένες δράσεις 
που καλύπτουν τα ίδια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της 
υπαίθρου από τις γυναίκες νεαρής ηλικίας με υψηλό επίπεδο κατάρτισης. Οι γυναίκες αυτές 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και στην ποιότητα 
ζωής σε αυτές.

Τροπολογία 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τις ορεινές περιοχές και 
τη δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως 
μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών 
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν υψηλότερα 
ποσοστά στήριξης για ορισμένες δράσεις 
που καλύπτουν τα ίδια.

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τις γυναίκες τις ασχολούμενες 
με τη γεωργία, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τις ορεινές περιοχές και 
τη δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως 
μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών 
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν υψηλότερα 
ποσοστά στήριξης για ορισμένες δράσεις 
που καλύπτουν τα ίδια.

Or. it

Τροπολογία 91
Σπύρος Δανέλλης, Γεώργιος Παπαστάμκος, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
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ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τις ορεινές περιοχές και 
τη δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως 
μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών 
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν υψηλότερα 
ποσοστά στήριξης για ορισμένες δράσεις 
που καλύπτουν τα ίδια.

ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τα υψηλής φυσικής 
αξίας συστήματα γεωργίας, τις βιολογικές 
καλλιέργειες, τις ορεινές περιοχές και τη 
δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως 
μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών 
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν υψηλότερα 
ποσοστά στήριξης για ορισμένες δράσεις 
που καλύπτουν τα ίδια.

Or. en

Τροπολογία 92
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τις ορεινές περιοχές και
τη δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τα υψηλής φυσικής 
αξίας συστήματα γεωργίας, τις
εκμεταλλεύσεις υψηλής φυσικής αξίας, 
τις ορεινές περιοχές, τη δημιουργία 
βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού και την 
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δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως 
μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών 
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν υψηλότερα 
ποσοστά στήριξης για ορισμένες δράσεις 
που καλύπτουν τα ίδια.

αντιμετώπιση περιβαλλοντικών 
προκλήσεων. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, χωρίς 
να προκαλούν αρνητικές κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χωρίς να 
επιφέρουν αρνητικό κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ως μέσο 
ενίσχυσης της αποδοτικής παρέμβασης των 
εν λόγω θεματικών υποπρογραμμάτων, 
πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
προβλέπουν υψηλότερα ποσοστά στήριξης 
για ορισμένες δράσεις που καλύπτουν τα 
ίδια.

Or. en

Τροπολογία 93
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τις ορεινές περιοχές και 
τη δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τις ορεινές περιοχές, τις 
υγρές και περιαστικές ζώνες και τη 
δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
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οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως 
μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών 
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν υψηλότερα 
ποσοστά στήριξης για ορισμένες δράσεις 
που καλύπτουν τα ίδια.

αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως 
μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών 
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν υψηλότερα 
ποσοστά στήριξης για ορισμένες δράσεις 
που καλύπτουν τα ίδια.

Or. fr

Τροπολογία 94
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τις ορεινές περιοχές και 
τη δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως 
μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών 
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν υψηλότερα 
ποσοστά στήριξης για ορισμένες δράσεις 
που καλύπτουν τα ίδια.

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τις ορεινές περιοχές, τις 
ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες
και τη δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως 
μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών 
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν υψηλότερα 
ποσοστά στήριξης για ορισμένες δράσεις 
που καλύπτουν τα ίδια.
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Or. pt

Τροπολογία 95
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) Όπου δικαιολογείται, για την
επίτευξη των προτεραιοτήτων μπορούν 
να περιληφθούν και προγράμματα που 
εστιάζουν σε περιοχές πέρα από αυτές 
που ορίζει ο παρών κανονισμός. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η εκ 
των προτέρων αξιολόγηση και η ανάλυση 
SWOT ενός προγράμματος να μη 
στοιχειοθετηθεί την ανάγκη να δοθεί 
προτεραιότητα, επί παραδείγματι, λόγω 
του γεγονότος ότι δόθηκε προτεραιότητα 
με άλλα μέσα. Στις περιπτώσεις αυτές, 
ενδέχεται να μην είναι αναγκαίο τα 
προγράμματα να καλύπτουν και τις έξι 
προτεραιότητες.

Or. en

Τροπολογία 96
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) Για να συμβάλουν στην επίλυση 
του προβλήματος των γυναικών με 
οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν 
αναγνωρίζεται στον αγροτικό κόσμο και 
για να διευκολύνουν την ενσωμάτωση 
των γυναικών στην επιχειρηματικότητα 
και στην απασχόληση στην ύπαιθρο, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή  ορίζουν 
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ειδικούς δείκτες επικεντρωμένους στη 
μέτρηση της προόδου των γυναικών 
στους τομείς αυτούς και στην αξιολόγηση 
της συνεισφοράς τους στα εισοδήματα 
και στην ευημερία του αγροτικού κόσμου. 

Or. es

Τροπολογία 97
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν 
ορισμένοι κανόνες για τον 
προγραμματισμό και την αναθεώρηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. 
Πρέπει να προβλεφθεί μια πιο ευέλικτη 
διαδικασία για τις αναθεωρήσεις που δεν 
επηρεάζουν τη στρατηγική των 
προγραμμάτων ή τις αντίστοιχες 
χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ένωσης.

(12) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν 
ορισμένοι κανόνες για τον 
προγραμματισμό και την αναθεώρηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Η 
Επιτροπή πρέπει να διαθέτει την εξουσία 
να αποφαίνεται, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, επί αιτήσεων 
τροποποίησης προγραμμάτων που 
αφορούν αλλαγή στο πρόγραμμα 
στρατηγικής. Πρέπει να προβλεφθεί μια 
πιο ευέλικτη διαδικασία για τις 
αναθεωρήσεις που δεν επηρεάζουν τη 
στρατηγική των προγραμμάτων ή τις 
αντίστοιχες χρηματοδοτικές συνεισφορές 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 98
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν 
ορισμένοι κανόνες για τον 

(12) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν 
ορισμένοι κανόνες για τον 



PE489.640v01-00 28/189 AM\903101EL.doc

EL

προγραμματισμό και την αναθεώρηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. 
Πρέπει να προβλεφθεί μια πιο ευέλικτη 
διαδικασία για τις αναθεωρήσεις που δεν 
επηρεάζουν τη στρατηγική των 
προγραμμάτων ή τις αντίστοιχες 
χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ένωσης.

προγραμματισμό και την αναθεώρηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. 
Πρέπει να προβλεφθεί μια πιο ευέλικτη 
διαδικασία για τις αναθεωρήσεις που δεν 
επηρεάζουν τη στρατηγική των 
προγραμμάτων ή τις αντίστοιχες 
χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ένωσης.

Or. pt

Τροπολογία 99
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
ασφάλεια δικαίου και η σαφήνεια σχετικά 
με τη διαδικασία που ακολουθείται σε 
περίπτωση τροποποιήσεων του 
προγράμματος, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τη θέσπιση των 
κριτηρίων βάσει των οποίων οι 
προτεινόμενες αλλαγές των ποσοτικών 
στόχων των προγραμμάτων θεωρούνται 
σημαντικές, δημιουργώντας έτσι την 
ανάγκη τροποποίησης του προγράμματος 
μέσω εκτελεστικής πράξης που 
εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 91 του 
παρόντος κανονισμού.

(13) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
ασφάλεια δικαίου και η σαφήνεια σχετικά 
με τη διαδικασία που ακολουθείται σε 
περίπτωση τροποποιήσεων του 
προγράμματος, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τη θέσπιση των 
κριτηρίων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις του προγράμματος δεν αποτελούν αμιγώς τεχνικές αποφάσεις.

Τροπολογία 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της 
γεωργίας και της δασοκομίας και οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες 
επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») στις 
αγροτικές περιοχές απαιτούν κατάλληλο 
επίπεδο τεχνικής και οικονομικής 
κατάρτισης, καθώς και αυξημένη 
ικανότητα πρόσβασης και ανταλλαγής 
γνώσεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
και υπό μορφή διάδοσης των βέλτιστων 
γεωργικών και δασοκομικών μεθόδων 
παραγωγής. Οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης λαμβάνουν όχι 
μόνο τη μορφή παραδοσιακών μαθημάτων 
κατάρτισης, αλλά προσαρμόζονται στις 
ανάγκες των αγροτικών φορέων. Πρέπει 
συνεπώς να δοθεί στήριξη σε 
εργομηγύρεις, στην ατομική καθοδήγηση, 
σε δραστηριότητες επίδειξης, σε δράσεις 
ενημέρωσης, αλλά και στα βραχυπρόθεσμα 
προγράμματα ανταλλαγής γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή επισκέψεων. Οι γνώσεις 
και οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν 
πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές, τα 
άτομα που απασχολούνται στον τομέα των 
τροφίμων και των αγροτικών ΜΜΕ να 
ενισχύσουν ιδίως την ανταγωνιστικότητά 
τους και την αποδοτικότητα των πόρων, 
και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις τους, ενώ ταυτόχρονα 
συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της 
αγροτικής οικονομίας. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης είναι 
αποτελεσματικές στην επίτευξη αυτών των 
αποτελεσμάτων πρέπει να απαιτείται από 
τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς γνώσεων να διαθέτουν όλες τις 
απαραίτητες ικανότητες.

(14) Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της 
γεωργίας και της δασοκομίας και οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες 
επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») στις 
αγροτικές περιοχές απαιτούν κατάλληλο 
επίπεδο τεχνικής και οικονομικής 
κατάρτισης, καθώς και αυξημένη 
ικανότητα πρόσβασης και ανταλλαγής 
γνώσεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
και υπό μορφή διάδοσης των βέλτιστων 
γεωργικών και δασοκομικών μεθόδων 
παραγωγής. Οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης λαμβάνουν όχι 
μόνο τη μορφή παραδοσιακών μαθημάτων 
κατάρτισης, αλλά προσαρμόζονται στις 
ανάγκες των αγροτικών φορέων. Πρέπει 
συνεπώς να δοθεί στήριξη σε 
εργομηγύρεις, στην ατομική καθοδήγηση, 
σε δραστηριότητες επίδειξης, σε δράσεις 
ενημέρωσης, αλλά και στα βραχυπρόθεσμα 
προγράμματα ανταλλαγής γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή επισκέψεων. Οι γνώσεις 
και οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν 
πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές, τα 
άτομα που απασχολούνται στον τομέα των 
τροφίμων και των αγροτικών ΜΜΕ να 
ενισχύσουν ιδίως την ανταγωνιστικότητά 
τους και την αποδοτικότητα των πόρων, 
και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις τους, ενώ ταυτόχρονα 
συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της 
αγροτικής οικονομίας. Σύμφωνα με το 
άρθρο 15, τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίζουν ιδίως την κατάρτιση των 
γυναικών στις αγροτικές περιοχές,
προκειμένου να προαχθεί ο ρόλος τους 
στην ανάπτυξη και διεύρυνση των ΜΜΕ 
στις αγροτικές περιοχές, στους τομείς που 
έπονται της γεωργίας και στα πεδία 
κοινωνικής δραστηριότητας, με στόχο 
την παροχή κινήτρων παραμονής. 
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Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης είναι αποτελεσματικές στην 
επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων 
πρέπει να απαιτείται από τους φορείς 
παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων 
να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες 
ικανότητες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αποδυνάμωσης λόγω της εγκατάλειψης της 
υπαίθρου κυρίως από τα άτομα νεαρής ηλικίας με υψηλό επίπεδο κατάρτισης. Ως εκ τούτου, 
είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν άμεσα ποιοτικές θέσεις εργασίας και δομές φιλικές προς 
την οικογένεια, ώστε να παρέχονται στα άτομα αυτά μελλοντικές προοπτικές και κίνητρα 
παραμονής.

Τροπολογία 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της 
γεωργίας και της δασοκομίας και οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες 
επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») στις 
αγροτικές περιοχές απαιτούν κατάλληλο 
επίπεδο τεχνικής και οικονομικής 
κατάρτισης, καθώς και αυξημένη 
ικανότητα πρόσβασης και ανταλλαγής 
γνώσεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
και υπό μορφή διάδοσης των βέλτιστων 
γεωργικών και δασοκομικών μεθόδων 
παραγωγής. Οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης λαμβάνουν όχι 
μόνο τη μορφή παραδοσιακών μαθημάτων 
κατάρτισης, αλλά προσαρμόζονται στις 
ανάγκες των αγροτικών φορέων. Πρέπει 
συνεπώς να δοθεί στήριξη σε 
εργομηγύρεις, στην ατομική καθοδήγηση, 

(14) Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της 
γεωργίας και της δασοκομίας και οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες 
επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») στις 
αγροτικές περιοχές απαιτούν κατάλληλο 
επίπεδο τεχνικής και οικονομικής 
κατάρτισης, καθώς και αυξημένη 
ικανότητα πρόσβασης και ανταλλαγής 
γνώσεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
και υπό μορφή διάδοσης των βέλτιστων 
γεωργικών και δασοκομικών μεθόδων 
παραγωγής. Οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης λαμβάνουν όχι 
μόνο τη μορφή παραδοσιακών μαθημάτων
κατάρτισης, αλλά προσαρμόζονται στις 
ανάγκες των αγροτικών φορέων. Πρέπει 
συνεπώς να δοθεί στήριξη σε 
εργομηγύρεις, στην ατομική καθοδήγηση, 
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σε δραστηριότητες επίδειξης, σε δράσεις 
ενημέρωσης, αλλά και στα βραχυπρόθεσμα 
προγράμματα ανταλλαγής γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή επισκέψεων. Οι γνώσεις 
και οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν 
πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές, τα 
άτομα που απασχολούνται στον τομέα των 
τροφίμων και των αγροτικών ΜΜΕ να 
ενισχύσουν ιδίως την ανταγωνιστικότητά 
τους και την αποδοτικότητα των πόρων, 
και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις τους, ενώ ταυτόχρονα 
συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της 
αγροτικής οικονομίας. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης είναι 
αποτελεσματικές στην επίτευξη αυτών των 
αποτελεσμάτων πρέπει να απαιτείται από 
τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς γνώσεων να διαθέτουν όλες τις 
απαραίτητες ικανότητες.

σε δραστηριότητες επίδειξης, σε δράσεις 
ενημέρωσης, αλλά και στα βραχυπρόθεσμα 
προγράμματα ανταλλαγής γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή επισκέψεων. Οι γνώσεις 
και οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν 
πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές, τα 
άτομα που απασχολούνται στον τομέα των 
τροφίμων και των αγροτικών ΜΜΕ – υπό 
τον όρο ότι αυτές συνδέονται άμεσα με τη 
γεωργία, παραγωγή τροφίμων ή 
δασοκομία εκείνη που έχει θετικό 
οικονομικό αντίκτυπο επί της γεωργίας 
και δασοκομίας - να ενισχύσουν ιδίως την 
ανταγωνιστικότητά τους και την 
αποδοτικότητα των πόρων, και να 
βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
τους, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη 
βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης είναι αποτελεσματικές στην 
επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων 
πρέπει να απαιτείται από τους φορείς 
παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων 
να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες 
ικανότητες.

Or. it

Τροπολογία 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της 
γεωργίας και της δασοκομίας και οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες 
επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») στις 
αγροτικές περιοχές απαιτούν κατάλληλο 
επίπεδο τεχνικής και οικονομικής 

(14) Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της 
γεωργίας και της δασοκομίας και οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες 
επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») στις 
αγροτικές περιοχές απαιτούν κατάλληλο 
επίπεδο τεχνικής και οικονομικής 
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κατάρτισης, καθώς και αυξημένη 
ικανότητα πρόσβασης και ανταλλαγής 
γνώσεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
και υπό μορφή διάδοσης των βέλτιστων 
γεωργικών και δασοκομικών μεθόδων 
παραγωγής. Οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης λαμβάνουν όχι 
μόνο τη μορφή παραδοσιακών μαθημάτων 
κατάρτισης, αλλά προσαρμόζονται στις 
ανάγκες των αγροτικών φορέων. Πρέπει 
συνεπώς να δοθεί στήριξη σε 
εργομηγύρεις, στην ατομική καθοδήγηση, 
σε δραστηριότητες επίδειξης, σε δράσεις 
ενημέρωσης, αλλά και στα βραχυπρόθεσμα 
προγράμματα ανταλλαγής γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή επισκέψεων. Οι γνώσεις 
και οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν 
πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές, τα 
άτομα που απασχολούνται στον τομέα των 
τροφίμων και των αγροτικών ΜΜΕ να 
ενισχύσουν ιδίως την ανταγωνιστικότητά 
τους και την αποδοτικότητα των πόρων, 
και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις τους, ενώ ταυτόχρονα 
συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της 
αγροτικής οικονομίας. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης είναι 
αποτελεσματικές στην επίτευξη αυτών των 
αποτελεσμάτων πρέπει να απαιτείται από 
τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς γνώσεων να διαθέτουν όλες τις 
απαραίτητες ικανότητες.

κατάρτισης, καθώς και αυξημένη 
ικανότητα πρόσβασης και ανταλλαγής 
γνώσεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
και υπό μορφή διάδοσης των βέλτιστων 
γεωργικών και δασοκομικών μεθόδων 
παραγωγής. Οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης λαμβάνουν όχι 
μόνο τη μορφή παραδοσιακών μαθημάτων 
κατάρτισης, αλλά προσαρμόζονται στις 
ανάγκες των αγροτικών φορέων. Πρέπει 
συνεπώς να δοθεί στήριξη σε 
εργομηγύρεις, στην ατομική καθοδήγηση, 
σε προγράμματα μαθητείας, σε
δραστηριότητες επίδειξης, σε δράσεις 
ενημέρωσης, αλλά και στα βραχυπρόθεσμα 
προγράμματα ανταλλαγής γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή επισκέψεων. Οι γνώσεις 
και οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν 
πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές, τα 
άτομα που απασχολούνται στον τομέα των 
τροφίμων και των αγροτικών ΜΜΕ, να 
ενισχύσουν ιδίως την ανταγωνιστικότητά 
τους και την αποδοτικότητα των πόρων, 
και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις τους, ενώ ταυτόχρονα 
συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της 
αγροτικής οικονομίας. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης είναι 
αποτελεσματικές στην επίτευξη αυτών των 
αποτελεσμάτων πρέπει να απαιτείται από 
τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς γνώσεων να διαθέτουν όλες τις 
απαραίτητες ικανότητες.

Or. en

Τροπολογία 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της 
γεωργίας και της δασοκομίας και οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες 
επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») στις 
αγροτικές περιοχές απαιτούν κατάλληλο 
επίπεδο τεχνικής και οικονομικής 
κατάρτισης, καθώς και αυξημένη 
ικανότητα πρόσβασης και ανταλλαγής 
γνώσεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
και υπό μορφή διάδοσης των βέλτιστων 
γεωργικών και δασοκομικών μεθόδων 
παραγωγής. Οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης λαμβάνουν όχι 
μόνο τη μορφή παραδοσιακών μαθημάτων 
κατάρτισης, αλλά προσαρμόζονται στις 
ανάγκες των αγροτικών φορέων. Πρέπει 
συνεπώς να δοθεί στήριξη σε 
εργομηγύρεις, στην ατομική καθοδήγηση, 
σε δραστηριότητες επίδειξης, σε δράσεις 
ενημέρωσης, αλλά και στα βραχυπρόθεσμα 
προγράμματα ανταλλαγής γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή επισκέψεων. Οι γνώσεις 
και οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν 
πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές, τα 
άτομα που απασχολούνται στον τομέα των 
τροφίμων και των αγροτικών ΜΜΕ να 
ενισχύσουν ιδίως την ανταγωνιστικότητά 
τους και την αποδοτικότητα των πόρων, 
και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις τους, ενώ ταυτόχρονα 
συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της 
αγροτικής οικονομίας. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης είναι 
αποτελεσματικές στην επίτευξη αυτών των 
αποτελεσμάτων πρέπει να απαιτείται από 
τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς γνώσεων να διαθέτουν όλες τις 
απαραίτητες ικανότητες.

(14) Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της 
γεωργίας και της δασοκομίας και οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες 
επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») στις 
αγροτικές περιοχές απαιτούν κατάλληλο 
επίπεδο τεχνικής και οικονομικής 
κατάρτισης, καθώς και αυξημένη 
ικανότητα πρόσβασης και ανταλλαγής 
γνώσεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
και υπό μορφή διάδοσης των βέλτιστων 
γεωργικών και δασοκομικών μεθόδων 
παραγωγής. Οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης λαμβάνουν όχι 
μόνο τη μορφή παραδοσιακών μαθημάτων 
κατάρτισης, αλλά προσαρμόζονται στις 
ανάγκες των αγροτικών φορέων. Πρέπει 
συνεπώς να δοθεί στήριξη σε 
εργομηγύρεις, στην ατομική καθοδήγηση, 
σε δραστηριότητες επίδειξης, σε δράσεις 
ενημέρωσης, αλλά και στα βραχυπρόθεσμα 
προγράμματα ανταλλαγής γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή επισκέψεων. Οι γνώσεις 
και οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν 
πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές, τα 
άτομα που απασχολούνται στον τομέα των 
τροφίμων, των ΜΚΟ, και των αγροτικών 
ΜΜΕ να ενισχύσουν ιδίως την 
ανταγωνιστικότητά τους και την 
αποδοτικότητα των πόρων, και να 
βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
τους, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη 
βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης είναι αποτελεσματικές στην 
επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων 
πρέπει να απαιτείται από τους φορείς 
παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων 
να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες 
ικανότητες.

Or. en



PE489.640v01-00 34/189 AM\903101EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Ένα από τα κομβικά στοιχεία του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη είναι η καινοτομία. 
Ως καινοτόμο σύστημα ορίζεται από την παγκόσμια τράπεζα ένα δίκτυο οργανώσεων, 
επιχειρήσεων και ατόμων που εστιάζει στην προώθηση νέων προϊόντων, νέων διαδικασιών και 
νέων μορφών οργάνωσης για οικονομική χρήση, σε συνδυασμό με θεσμικά όργανα και 
πολιτικές που επηρεάζουν την συμπεριφορά και την απόδοσή τους. Είναι σημαντικό να 
επισημανθούν οι ΜΚΟ, καθόσον αποτελούν έναν από τους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν 
στο μέλλον τους αγρότες να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά.

Τροπολογία 104
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της 
γεωργίας και της δασοκομίας και οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες 
επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») στις 
αγροτικές περιοχές απαιτούν κατάλληλο 
επίπεδο τεχνικής και οικονομικής 
κατάρτισης, καθώς και αυξημένη 
ικανότητα πρόσβασης και ανταλλαγής 
γνώσεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
και υπό μορφή διάδοσης των βέλτιστων 
γεωργικών και δασοκομικών μεθόδων 
παραγωγής. Οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης λαμβάνουν όχι 
μόνο τη μορφή παραδοσιακών μαθημάτων 
κατάρτισης, αλλά προσαρμόζονται στις 
ανάγκες των αγροτικών φορέων. Πρέπει 
συνεπώς να δοθεί στήριξη σε 
εργομηγύρεις, στην ατομική καθοδήγηση, 
σε δραστηριότητες επίδειξης, σε δράσεις 
ενημέρωσης, αλλά και στα βραχυπρόθεσμα 
προγράμματα ανταλλαγής γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή επισκέψεων. Οι γνώσεις 
και οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν 
πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές, τα 
άτομα που απασχολούνται στον τομέα των 
τροφίμων και των αγροτικών ΜΜΕ να 

(14) Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της 
γεωργίας και της δασοκομίας και οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες 
επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») στις 
αγροτικές περιοχές απαιτούν κατάλληλο 
επίπεδο τεχνικής και οικονομικής 
κατάρτισης, καθώς και αυξημένη 
ικανότητα πρόσβασης και ανταλλαγής 
γνώσεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
και υπό μορφή διάδοσης των βέλτιστων 
γεωργικών και δασοκομικών μεθόδων 
παραγωγής. Οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης λαμβάνουν όχι 
μόνο τη μορφή παραδοσιακών μαθημάτων 
κατάρτισης, αλλά προσαρμόζονται στις 
ανάγκες των αγροτικών φορέων. Πρέπει 
συνεπώς να δοθεί στήριξη σε 
εργομηγύρεις, στην ατομική καθοδήγηση, 
σε δραστηριότητες επίδειξης, σε δράσεις 
ενημέρωσης, αλλά και στα βραχυπρόθεσμα 
προγράμματα ανταλλαγής γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή επισκέψεων. Οι γνώσεις 
και οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν 
πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές, τα 
άτομα που απασχολούνται στον τομέα των 
τροφίμων και των αγροτικών ΜΜΕ του 
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ενισχύσουν ιδίως την ανταγωνιστικότητά 
τους και την αποδοτικότητα των πόρων, 
και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις τους, ενώ ταυτόχρονα 
συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της 
αγροτικής οικονομίας. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης είναι 
αποτελεσματικές στην επίτευξη αυτών των 
αποτελεσμάτων πρέπει να απαιτείται από 
τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς γνώσεων να διαθέτουν όλες τις 
απαραίτητες ικανότητες.

γεωργικού και του δασικού τομέα να 
ενισχύσουν ιδίως την ανταγωνιστικότητά 
τους και την αποδοτικότητα των πόρων, 
και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις τους, ενώ ταυτόχρονα 
συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της 
αγροτικής οικονομίας. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης είναι 
αποτελεσματικές στην επίτευξη αυτών των 
αποτελεσμάτων πρέπει να απαιτείται από 
τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς γνώσεων να διαθέτουν όλες τις 
απαραίτητες ικανότητες.

Or. pt

Τροπολογία 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) Πρέπει να ληφθεί υπόψη η δομή 
της απασχόλησης στον τομέα, όπου οι 
μισθωτοί αντιπροσωπεύουν άνω του 50% 
του συνόλου του εργατικού δυναμικού και 
οι ευκαιριακοί ή εποχιακοί εργαζόμενοι 
αποτελούν την πλειοψηφία σε ορισμένα 
κράτη, περιοχές και καλλιέργειες, 
αποτελώντας μία ομάδα ιδιαίτερα 
εκτεθειμένη σε κινδύνους αποκλεισμού 
και φτώχειας. Λαμβανομένου υπόψη ότι η 
ενθάρρυνση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και της μείωσης της 
φτώχειας αποτελούν μία από τις έξι 
προτεραιότητες της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, είναι απαραίτητο να 
βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των 
μισθωτών αγροτών ή των 
απασχολούμενων για λογαριασμό τρίτων  
και ιδιαίτερα των ευκαιριακά ή εποχιακά 
εργαζόμενων και να προωθηθούν οι 
συμφωνίες σχετικά με την επανάληψη 
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της εποχιακής απασχόλησης (για λόγους 
εργασιακής σταθερότητας) που θα 
καταστήσουν δυνατό τον επαγγελματισμό 
των μισθωτών και, μέσω αυτού, θα 
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η 
εικόνα του τομέα

Or. es

Τροπολογία 106
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς 
γνώσεων είναι σε θέση να παρέχουν 
υπηρεσίες οι οποίες ως προς την ποιότητα 
και τη φύση τους εναρμονίζονται με τους 
σκοπούς της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης, να διασφαλιστεί η καλύτερη 
στόχευση των πόρων και να εξασφαλιστεί 
ότι τα προγράμματα ανταλλαγής 
γεωργικής εκμετάλλευσης και επισκέψεων 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι σαφώς 
οριοθετημένα σε σχέση με παρόμοιες 
δράσεις στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων 
της Ένωσης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τα ελάχιστα προσόντα των φορέων 
που παρέχουν μεταφορά γνώσεων, τις 
επιλέξιμες δαπάνες και τη διάρκεια και το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων 
ανταλλαγής γεωργικής εκμετάλλευσης και 
επισκέψεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

(15) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς 
γνώσεων είναι σε θέση να παρέχουν 
υπηρεσίες οι οποίες ως προς την ποιότητα 
και τη φύση τους εναρμονίζονται με τους 
σκοπούς της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης, να διασφαλιστεί η καλύτερη 
στόχευση των πόρων και να εξασφαλιστεί 
ότι τα προγράμματα ανταλλαγής 
γεωργικής εκμετάλλευσης και επισκέψεων 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι σαφώς 
οριοθετημένα σε σχέση με παρόμοιες 
δράσεις στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων 
της Ένωσης, πρέπει να καθοριστούν τα 
ελάχιστα προσόντα των φορέων που 
παρέχουν μεταφορά γνώσεων, τις 
επιλέξιμες δαπάνες και τη διάρκεια και το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων 
ανταλλαγής γεωργικής εκμετάλλευσης και 
επισκέψεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Or. pt

Τροπολογία 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
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de Sarnez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 α). Ειδικότερα, με σκοπό την 
ηλικιακή ανανέωση στις αγροτικές 
περιοχές και την αύξηση της μεταφοράς 
γνώσης και ικανοτήτων στη γεωργία, τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
καταρτίσουν προγράμματα αγροτικής 
μαθητείας στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, 
όπου νέα στην ηλικία άτομα θα καλούνται 
να καταγραφούν ως μαθητευόμενοι. Τα 
προγράμματα πρέπει να είναι πολυετή, 
διάρκειας τριών έως πέντε ετών, κατά τη 
διάρκεια των οποίων ο μαθητευόμενος θα 
απασχολείται στην εγκατάσταση 
συμμετοχικής αγροτικής εκμετάλλευσης. 
Στο τελευταίο μέρος του προγράμματος, 
ο μαθητευόμενος θα μεταβαίνει σε 
αγρόκτημα υποδοχής σε άλλο κράτος 
μέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βέλτιστη ανταλλαγή πρακτικής στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθ' όλη τη 
διάρκεια της περιόδου μαθητείας θα 
παρέχεται επαγγελματική κατάρτιση. Με 
την επιτυχή ολοκλήρωση της μαθητείας, 
ο μαθητευόμενος θα είναι επιλέξιμος να 
υποβάλει αίτηση επιχορήγησης για την 
έναρξη επιχείρησης και τη στήριξη της 
ανάπτυξης της επιχείρησης, είτε ως νέος 
αγρότης, είτε ως νεοεισερχόμενος, είτε ως 
μικρός αγρότης ή επιχειρηματίας της 
υπαίθρου.

Or. en

Τροπολογία 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις βοηθούν τους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις 
ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση της εκμετάλλευσης ή 
επιχείρησής τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενθαρρυνθούν τόσο η σύσταση τέτοιων 
υπηρεσιών, όσο και η χρήση των 
συμβουλών από τους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ.
Προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και 
η αποτελεσματικότητα των 
προσφερόμενων συμβουλών, πρέπει να 
προβλεφθούν τα ελάχιστα προσόντα και η 
τακτική επιμόρφωση των συμβούλων. Οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. HR/2012 
της […] πρέπει να βοηθήσουν τους 
γεωργούς να αξιολογούν την απόδοση της 
γεωργικής τους εκμετάλλευσης και να 
προσδιορίζουν τις αναγκαίες βελτιώσεις 
όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης, τις ορθές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες, τις γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον και καθορίζονται 
στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012 της […], τις απαιτήσεις ή 
δράσεις που σχετίζονται με τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή, τη βιοποικιλότητα, την 
προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση 
ασθενειών των ζώων και την καινοτομία, 
τουλάχιστον όπως ορίζεται στο παράρτημα 
Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012.
Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι συμβουλές
πρέπει επίσης να καλύπτουν τις 
προδιαγραφές ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας. Οι συμβουλές μπορούν επίσης 
να καλύπτουν θέματα που συνδέονται με 
τις οικονομικές, γεωργικές και 

(16) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις βοηθούν τους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις 
ΜΜΕ του γεωργικού τομέα και του τομέα 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων στις 
αγροτικές περιοχές να βελτιώσουν τη 
βιώσιμη διαχείριση και τη συνολική 
απόδοση της εκμετάλλευσης ή επιχείρησής 
τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενθαρρυνθούν τόσο η σύσταση τέτοιων 
υπηρεσιών, όσο και η χρήση των 
συμβουλών από τους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ του 
γεωργικού τομέα και του τομέα 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων με 
σκοπό να επωφεληθούν από αυτές.
Προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και 
η αποτελεσματικότητα των 
προσφερόμενων συμβουλών, πρέπει να 
προβλεφθούν τα ελάχιστα προσόντα και η 
τακτική επιμόρφωση των συμβούλων. Οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. HR/2012 
της […] πρέπει να βοηθήσουν τους 
γεωργούς να αξιολογούν την απόδοση της 
γεωργικής τους εκμετάλλευσης και να 
προσδιορίζουν τις αναγκαίες βελτιώσεις 
όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης, τις ορθές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες, τις γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον και καθορίζονται 
στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012 της […], τις απαιτήσεις ή 
δράσεις που σχετίζονται με τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή, τη βιοποικιλότητα, την 
προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση 
ασθενειών των ζώων και την καινοτομία, 
τουλάχιστον όπως ορίζεται στο παράρτημα 
Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012.
Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι συμβουλές 
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περιβαλλοντικές επιδόσεις της 
εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης. Οι 
υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης και αντικατάστασης στην 
εκμετάλλευση πρέπει να βοηθούν τους 
γεωργούς να βελτιώσουν και να 
διευκολύνουν τη διαχείριση της 
εκμετάλλευσής τους.

πρέπει επίσης να καλύπτουν τις 
προδιαγραφές ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας. Οι συμβουλές πρέπει επίσης να 
καλύπτουν θέματα που συνδέονται με τις 
οικονομικές, γεωργικές και 
περιβαλλοντικές επιδόσεις της 
εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης. Οι 
υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης και αντικατάστασης στην 
εκμετάλλευση πρέπει να βοηθούν τους 
γεωργούς να βελτιώσουν και να 
διευκολύνουν τη διαχείριση της 
εκμετάλλευσής τους.

Or. it

Τροπολογία 109
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις βοηθούν τους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις 
ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση της εκμετάλλευσης ή 
επιχείρησής τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να
ενθαρρυνθούν τόσο η σύσταση τέτοιων 
υπηρεσιών, όσο και η χρήση των 
συμβουλών από τους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ.
Προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και 
η αποτελεσματικότητα των 
προσφερόμενων συμβουλών, πρέπει να 
προβλεφθούν τα ελάχιστα προσόντα και η 
τακτική επιμόρφωση των συμβούλων. Οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. HR/2012 
της […]14 πρέπει να βοηθήσουν τους 
γεωργούς να αξιολογούν την απόδοση της 

(16) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατά το άρθρο 
16 βοηθούν τους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές, τις ΜΜΕ στις 
αγροτικές περιοχές και τους οικονομικούς 
φορείς σε τομείς που έπονται της 
γεωργίας και σε πεδία κοινωνικής 
δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές
να βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και 
τη συνολική απόδοση της εκμετάλλευσης 
ή επιχείρησής τους ή του πεδίου 
δραστηριοτήτων τους. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να ενθαρρυνθεί τόσο η σύσταση 
τέτοιων υπηρεσιών, όσο και η χρήση τους.
Προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και 
η αποτελεσματικότητα των 
προσφερόμενων συμβουλών, πρέπει να 
προβλεφθούν τα ελάχιστα προσόντα και η 
τακτική επιμόρφωση των συμβούλων. Οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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γεωργικής τους εκμετάλλευσης και να 
προσδιορίζουν τις αναγκαίες βελτιώσεις 
όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης, τις ορθές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες, τις γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον και καθορίζονται 
στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012 της […]15, τις απαιτήσεις ή 
δράσεις που σχετίζονται με τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή, τη βιοποικιλότητα, την 
προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση 
ασθενειών των ζώων και την καινοτομία, 
τουλάχιστον όπως ορίζεται στο παράρτημα 
Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012.
Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι συμβουλές 
πρέπει επίσης να καλύπτουν τις 
προδιαγραφές ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας. Οι συμβουλές μπορούν επίσης 
να καλύπτουν θέματα που συνδέονται με 
τις οικονομικές, γεωργικές και 
περιβαλλοντικές επιδόσεις της 
εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης. Οι 
υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης και αντικατάστασης στην 
εκμετάλλευση πρέπει να βοηθούν τους 
γεωργούς να βελτιώσουν και να 
διευκολύνουν τη διαχείριση της 
εκμετάλλευσής τους.

και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. HR/2012 
της […]14 πρέπει να βοηθήσουν τους 
γεωργούς να αξιολογούν την απόδοση της 
γεωργικής τους εκμετάλλευσης και να 
προσδιορίζουν τις αναγκαίες βελτιώσεις 
όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης, τις ορθές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες, τις γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον και καθορίζονται 
στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012 της […]15, τις απαιτήσεις ή 
δράσεις που σχετίζονται με τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή, τη βιοποικιλότητα, την 
προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση 
ασθενειών των ζώων και την καινοτομία, 
τουλάχιστον όπως ορίζεται στο παράρτημα 
Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012.
Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι συμβουλές 
πρέπει επίσης να καλύπτουν τις 
προδιαγραφές ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας. Οι συμβουλές μπορούν επίσης 
να καλύπτουν θέματα που συνδέονται με 
τις οικονομικές, γεωργικές και 
περιβαλλοντικές επιδόσεις της 
εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης. Οι 
υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης και αντικατάστασης στην 
εκμετάλλευση πρέπει να βοηθούν τους 
γεωργούς να βελτιώσουν και να 
διευκολύνουν τη διαχείριση της
εκμετάλλευσής τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες πρέπει να μπορούν να αξιοποιηθούν επίσης για την ανάπτυξη και 
διεύρυνση των δραστηριοτήτων που έπονται της γεωργίας, όπως είναι η άμεση διάθεση 
προϊόντων και υπηρεσιών αγροτουρισμού, καθώς και οι κοινωνικές παροχές που 
προσανατολίζονται στην αγορά, π.χ. φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων.

Τροπολογία 110
Σπύρος Δανέλλης
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις βοηθούν τους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις
ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση της εκμετάλλευσης ή 
επιχείρησής τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενθαρρυνθούν τόσο η σύσταση τέτοιων 
υπηρεσιών, όσο και η χρήση των 
συμβουλών από τους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και 
η αποτελεσματικότητα των 
προσφερόμενων συμβουλών, πρέπει να 
προβλεφθούν τα ελάχιστα προσόντα και η 
τακτική επιμόρφωση των συμβούλων. Οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. HR/2012 
της […] πρέπει να βοηθήσουν τους 
γεωργούς να αξιολογούν την απόδοση της 
γεωργικής τους εκμετάλλευσης και να 
προσδιορίζουν τις αναγκαίες βελτιώσεις 
όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης, τις ορθές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες, τις γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον και καθορίζονται 
στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012 της […]15 , τις απαιτήσεις ή 
δράσεις που σχετίζονται με τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή, τη βιοποικιλότητα, την 
προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση 
ασθενειών των ζώων και την καινοτομία, 
τουλάχιστον όπως ορίζεται στο παράρτημα 
Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012. 
Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι συμβουλές 
πρέπει επίσης να καλύπτουν τις 
προδιαγραφές ασφάλειας στο χώρο 

(16) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις βοηθούν τους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις 
ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση της εκμετάλλευσης ή 
επιχείρησής τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενθαρρυνθούν τόσο η σύσταση τέτοιων 
υπηρεσιών, όσο και η χρήση των 
συμβουλών από τους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και 
η αποτελεσματικότητα των 
προσφερόμενων συμβουλών, πρέπει να 
προβλεφθούν τα ελάχιστα προσόντα και η 
τακτική επιμόρφωση των συμβούλων. Οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. HR/2012 
της […] πρέπει να βοηθήσουν τους 
γεωργούς να αξιολογούν την απόδοση της 
γεωργικής τους εκμετάλλευσης και να 
προσδιορίζουν τις αναγκαίες βελτιώσεις 
όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης, τις ορθές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες, τις γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον και καθορίζονται 
στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012 της […], τις απαιτήσεις ή 
δράσεις που σχετίζονται με τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή, τη βιοποικιλότητα, την 
προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση 
ασθενειών των ζώων και την καινοτομία, 
τουλάχιστον όπως ορίζεται στο παράρτημα 
Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012. Οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα 
της γεωργίας πρέπει επίσης να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με την 
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εργασίας. Οι συμβουλές μπορούν επίσης 
να καλύπτουν θέματα που συνδέονται με 
τις οικονομικές, γεωργικές και 
περιβαλλοντικές επιδόσεις της 
εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης. Οι 
υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης και αντικατάστασης στην 
εκμετάλλευση πρέπει να βοηθούν τους 
γεωργούς να βελτιώσουν και να 
διευκολύνουν τη διαχείριση της 
εκμετάλλευσής τους.

αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου 
και τις επιλογές κινδύνου που διαθέτουν 
οι αγρότες. Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι 
συμβουλές πρέπει επίσης να καλύπτουν τις 
προδιαγραφές ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας. Οι συμβουλές μπορούν επίσης 
να καλύπτουν θέματα που συνδέονται με 
τις οικονομικές, γεωργικές και 
περιβαλλοντικές επιδόσεις της 
εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης. Οι 
υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης και αντικατάστασης στην 
εκμετάλλευση πρέπει να βοηθούν τους 
γεωργούς να βελτιώσουν και να 
διευκολύνουν τη διαχείριση της 
εκμετάλλευσής τους.

Or. en

Τροπολογία 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις βοηθούν τους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις 
ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση της εκμετάλλευσης ή 
επιχείρησής τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενθαρρυνθούν τόσο η σύσταση τέτοιων 
υπηρεσιών, όσο και η χρήση των 
συμβουλών από τους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και 
η αποτελεσματικότητα των 
προσφερόμενων συμβουλών, πρέπει να 
προβλεφθούν τα ελάχιστα προσόντα και η 
τακτική επιμόρφωση των συμβούλων. Οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, όπως προβλέπεται στον 

(16) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις βοηθούν τους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις 
ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση της εκμετάλλευσης ή 
επιχείρησής τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενθαρρυνθούν τόσο η σύσταση τέτοιων 
υπηρεσιών, όσο και η χρήση των 
συμβουλών από τους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και 
η αποτελεσματικότητα των 
προσφερόμενων συμβουλών, πρέπει να 
προβλεφθούν τα ελάχιστα προσόντα και η 
τακτική επιμόρφωση των συμβούλων. Οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, όπως προβλέπεται στον 
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κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. HR/2012 
της […]14 πρέπει να βοηθήσουν τους 
γεωργούς να αξιολογούν την απόδοση της 
γεωργικής τους εκμετάλλευσης και να 
προσδιορίζουν τις αναγκαίες βελτιώσεις 
όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης, τις ορθές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες, τις γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον και καθορίζονται 
στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012 της […]15 , τις απαιτήσεις ή 
δράσεις που σχετίζονται με τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή, τη βιοποικιλότητα, την 
προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση 
ασθενειών των ζώων και την καινοτομία, 
τουλάχιστον όπως ορίζεται στο παράρτημα
Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012. 
Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι συμβουλές 
πρέπει επίσης να καλύπτουν τις 
προδιαγραφές ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας. Οι συμβουλές μπορούν επίσης 
να καλύπτουν θέματα που συνδέονται με 
τις οικονομικές, γεωργικές και 
περιβαλλοντικές επιδόσεις της 
εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης. Οι 
υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης και αντικατάστασης στην 
εκμετάλλευση πρέπει να βοηθούν τους 
γεωργούς να βελτιώσουν και να 
διευκολύνουν τη διαχείριση της 
εκμετάλλευσής τους.

κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. HR/2012 
της […]14 πρέπει να βοηθήσουν τους 
γεωργούς να αξιολογούν την απόδοση της 
γεωργικής τους εκμετάλλευσης και να 
προσδιορίζουν τις αναγκαίες βελτιώσεις 
όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης, τις ορθές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες, τις γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον και καθορίζονται 
στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012 της […]15, τις απαιτήσεις ή 
δράσεις που σχετίζονται με τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή, τη βιοποικιλότητα, την 
προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση 
ασθενειών των ζώων και την καινοτομία, 
τουλάχιστον όπως ορίζεται στο παράρτημα 
Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012. 
Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι συμβουλές 
πρέπει επίσης να καλύπτουν τις 
προδιαγραφές ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας. Οι συμβουλές μπορούν επίσης 
να καλύπτουν θέματα που συνδέονται με 
τις οικονομικές, γεωργικές και 
περιβαλλοντικές επιδόσεις της 
εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης. Οι 
υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης και αντικατάστασης στην 
εκμετάλλευση πρέπει να βοηθούν τους 
γεωργούς να βελτιώσουν και να 
διευκολύνουν τη διαχείριση της 
εκμετάλλευσής τους. Επιπλέον, λόγω της 
αύξησης του αριθμού των θανάτων και 
των ατυχημάτων σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες αγροκτήματος πρέπει να 
παρέχουν συμβουλές και κατευθυντήριες 
γραμμές για τη βελτίωση των μέτρων 
ασφαλείας στη γεωργική εκμετάλλευση 
και την ασφάλεια όσων εργάζονται και 
διαβιούν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αγροτική απασχόληση αποτελεί επικίνδυνη δραστηριότητα με υψηλό επίπεδο κινδύνου. Οι 
αγρότες έχουν 7 φορές περισσότερες πιθανότητες να χάσουν τη ζωή τους σε ατύχημα στον χώρο 
εργασίας σε σχέση με το λοιπό εργατικό δυναμικό. Κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 550 
θανατηφόρα ατυχήματα σε αγροτικές δραστηριότητες στην ΕΕ. Η αύξηση της ενημέρωσης και 
της συνειδητοποίησης σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στο αγρόκτημα θα βοηθήσουν τους 
αγρότες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθόσον η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν 
θεμελιώδεις απαιτήσεις για τη βιώσιμη αγροτική επιχείρηση και τη διαχείριση της γεωργικής 
εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις βοηθούν τους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις 
ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση της εκμετάλλευσης ή 
επιχείρησής τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενθαρρυνθούν τόσο η σύσταση τέτοιων 
υπηρεσιών, όσο και η χρήση των 
συμβουλών από τους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και 
η αποτελεσματικότητα των 
προσφερόμενων συμβουλών, πρέπει να 
προβλεφθούν τα ελάχιστα προσόντα και η 
τακτική επιμόρφωση των συμβούλων. Οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. HR/2012 
της […]14 πρέπει να βοηθήσουν τους 
γεωργούς να αξιολογούν την απόδοση της 
γεωργικής τους εκμετάλλευσης και να 
προσδιορίζουν τις αναγκαίες βελτιώσεις 
όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης, τις ορθές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες, τις γεωργικές 

(16) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις βοηθούν τους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις 
ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση της εκμετάλλευσης ή 
επιχείρησής τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενθαρρυνθούν τόσο η σύσταση τέτοιων 
υπηρεσιών, όσο και η χρήση των 
συμβουλών από τους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και 
η αποτελεσματικότητα των 
προσφερόμενων συμβουλών, πρέπει να 
προβλεφθούν τα ελάχιστα προσόντα και η 
τακτική επιμόρφωση των συμβούλων. Οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. HR/2012 
της […]14 πρέπει να βοηθήσουν τους 
γεωργούς να αξιολογούν την απόδοση της 
γεωργικής τους εκμετάλλευσης και να 
προσδιορίζουν τις αναγκαίες βελτιώσεις 
όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης, τις ορθές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες, τις γεωργικές 
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πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον και καθορίζονται 
στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012 της […]15, τις απαιτήσεις ή 
δράσεις που σχετίζονται με τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή, τη βιοποικιλότητα, την 
προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση 
ασθενειών των ζώων και την καινοτομία, 
τουλάχιστον όπως ορίζεται στο παράρτημα 
Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012. 
Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι συμβουλές 
πρέπει επίσης να καλύπτουν τις 
προδιαγραφές ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας. Οι συμβουλές μπορούν επίσης 
να καλύπτουν θέματα που συνδέονται με 
τις οικονομικές, γεωργικές και 
περιβαλλοντικές επιδόσεις της 
εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης. Οι 
υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης και αντικατάστασης στην 
εκμετάλλευση πρέπει να βοηθούν τους 
γεωργούς να βελτιώσουν και να 
διευκολύνουν τη διαχείριση της 
εκμετάλλευσής τους.

πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον και καθορίζονται 
στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012 της […]15, τις απαιτήσεις ή 
δράσεις που σχετίζονται με τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή, τη βιοποικιλότητα, την 
προστασία των υδάτων και του εδάφους, 
την παροχή συμβουλών για την 
ολοκληρωμένη καταπολέμηση των 
επιβλαβών οργανισμών και τη χρήση μη 
χημικών εναλλακτικών λύσεων, την
κοινοποίηση ασθενειών των ζώων και την 
καινοτομία, τουλάχιστον όπως ορίζεται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012. Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι 
συμβουλές πρέπει επίσης να καλύπτουν τις 
προδιαγραφές ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας. Οι συμβουλές μπορούν επίσης 
να καλύπτουν θέματα που συνδέονται με 
τις οικονομικές, γεωργικές και 
περιβαλλοντικές επιδόσεις της 
εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης. Οι 
υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης και αντικατάστασης στην 
εκμετάλλευση πρέπει να βοηθούν τους 
γεωργούς να βελτιώσουν και να 
διευκολύνουν τη διαχείριση της 
εκμετάλλευσής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 14.2 της οδηγίας 2009/128/EΚ για την αειφόρο χρήση ζιζανιοκτόνων τα 
κράτη μέλη θεσπίζουν ή διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών (IPM). Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε οι επαγγελματίες χρήστες να έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες και μέσα για 
την παρακολούθηση των επιβλαβών οργανισμών και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και 
πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών.

Τροπολογία 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις βοηθούν τους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις 
ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση της εκμετάλλευσης ή 
επιχείρησής τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενθαρρυνθούν τόσο η σύσταση τέτοιων 
υπηρεσιών, όσο και η χρήση των 
συμβουλών από τους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και 
η αποτελεσματικότητα των 
προσφερόμενων συμβουλών, πρέπει να 
προβλεφθούν τα ελάχιστα προσόντα και η 
τακτική επιμόρφωση των συμβούλων. Οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. HR/2012 
της […]14 πρέπει να βοηθήσουν τους 
γεωργούς να αξιολογούν την απόδοση της 
γεωργικής τους εκμετάλλευσης και να 
προσδιορίζουν τις αναγκαίες βελτιώσεις 
όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης, τις ορθές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες, τις γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον και καθορίζονται 
στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012 της […]15, τις απαιτήσεις ή 
δράσεις που σχετίζονται με τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή, τη βιοποικιλότητα, την 
προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση 
ασθενειών των ζώων και την καινοτομία, 
τουλάχιστον όπως ορίζεται στο παράρτημα 
Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012. 
Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι συμβουλές 
πρέπει επίσης να καλύπτουν τις 
προδιαγραφές ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας. Οι συμβουλές μπορούν επίσης 

(16) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις βοηθούν τους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις 
ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση της εκμετάλλευσης ή 
επιχείρησής τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενθαρρυνθούν τόσο η σύσταση τέτοιων 
υπηρεσιών, όσο και η χρήση των 
συμβουλών από τους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και 
η αποτελεσματικότητα των 
προσφερόμενων συμβουλών, πρέπει να 
προβλεφθούν τα ελάχιστα προσόντα και η 
τακτική επιμόρφωση των συμβούλων. Οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. HR/2012 
της […]14 πρέπει να βοηθήσουν τους 
γεωργούς να αξιολογούν την απόδοση της 
γεωργικής τους εκμετάλλευσης και να 
προσδιορίζουν τις αναγκαίες βελτιώσεις 
όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης, τις ορθές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες, τις γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον και καθορίζονται 
στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012 της […]15, τις απαιτήσεις ή 
δράσεις που σχετίζονται με τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή, τη βιοποικιλότητα, την 
προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση 
ασθενειών των ζώων και την καινοτομία, 
τουλάχιστον όπως ορίζεται στο παράρτημα 
Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012. 
Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι συμβουλές 
πρέπει επίσης να καλύπτουν τις 
προδιαγραφές ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας. Οι συμβουλές μπορούν επίσης 
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να καλύπτουν θέματα που συνδέονται με 
τις οικονομικές, γεωργικές και 
περιβαλλοντικές επιδόσεις της 
εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης. Οι 
υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης και αντικατάστασης στην 
εκμετάλλευση πρέπει να βοηθούν τους 
γεωργούς να βελτιώσουν και να 
διευκολύνουν τη διαχείριση της 
εκμετάλλευσής τους.

να καλύπτουν θέματα που συνδέονται με 
τις οικονομικές επιδόσεις και τις 
επιδόσεις όσον αφορά την ευζωία των 
ζώων, γεωργικές και περιβαλλοντικές 
επιδόσεις της εκμετάλλευσης ή της 
επιχείρησης. Οι υπηρεσίες διαχείρισης 
γεωργικής εκμετάλλευσης και 
αντικατάστασης στην εκμετάλλευση 
πρέπει να βοηθούν τους γεωργούς να 
βελτιώσουν και να διευκολύνουν τη 
διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

Or. en

Τροπολογία 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα ενωσιακά ή τα εθνικά συστήματα 
ποιότητας γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων παρέχουν εγγυήσεις στους 
καταναλωτές για την ποιότητα και τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος ή τη 
χρησιμοποιούμενη μέθοδο παραγωγής, 
συνεπεία της συμμετοχής των γεωργών σε 
τέτοια συστήματα, επιτυγχάνουν 
προστιθέμενη αξία για τα εν λόγω 
προϊόντα και αυξάνουν τις ευκαιρίες τους 
στην αγορά. Συνεπώς, οι γεωργοί πρέπει 
να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε αυτά 
τα συστήματα. Δεδομένου ότι κατά τη 
στιγμή εισόδου σε αυτά τα συστήματα 
και κατά τα πρώτα χρόνια της 
συμμετοχής τους επιβάλλονται στους 
γεωργούς πρόσθετες δαπάνες και 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα της 
συμμετοχής τους, οι οποίες δεν 
αμείβονται πλήρως από την αγορά, η 
στήριξη πρέπει να περιορίζεται στους 
νεοεισερχόμενους και να καλύπτει 

(18) Τα ενωσιακά ή τα εθνικά συστήματα 
ποιότητας γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων παρέχουν εγγυήσεις στους 
καταναλωτές για την ποιότητα και τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος ή τη 
χρησιμοποιούμενη μέθοδο παραγωγής, 
συνεπεία της συμμετοχής των γεωργών σε 
τέτοια συστήματα, επιτυγχάνουν 
προστιθέμενη αξία για τα εν λόγω 
προϊόντα και αυξάνουν τις ευκαιρίες τους 
στην αγορά. Συνεπώς, οι γεωργοί πρέπει 
να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε αυτά 
τα συστήματα. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βάμβακος 
ως γεωργικού προϊόντος, πρέπει επίσης να 
καλύπτονται τα συστήματα ποιότητας για 
το βαμβάκι. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση 
των δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τα 
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περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του βάμβακος ως 
γεωργικού προϊόντος, πρέπει επίσης να 
καλύπτονται τα συστήματα ποιότητας για 
το βαμβάκι. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση 
των δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τα 
συστήματα ποιότητας της Ένωσης που 
μπορούν να καλυφθούν από αυτό το μέτρο.

συστήματα ποιότητας της Ένωσης που 
μπορούν να καλυφθούν από αυτό το μέτρο.

Or. it

Τροπολογία 115
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να βελτιωθούν οι 
οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
αγροτικών επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα των τομέων εμπορίας και 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, να 
παρασχεθεί η απαιτούμενη υποδομή για 
την ανάπτυξη της γεωργίας και τη στήριξη 
μη κερδοφόρων επενδύσεων που είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, πρέπει να 
παρασχεθεί στήριξη για επενδύσεις σε 
ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που 
συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των 
στόχων. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, μια ποικιλία 
μέτρων κάλυψε διαφορετικούς τομείς 
παρέμβασης. Για λόγους απλούστευσης, 
αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στους 
δικαιούχους να εκπονήσουν και να 
υλοποιήσουν ολοκληρωμένα έργα με 
αυξημένη προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο 

(19) Προκειμένου να βελτιωθούν οι 
οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
αγροτικών επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα των τομέων εμπορίας και 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, να 
παρασχεθεί η απαιτούμενη υποδομή για 
την ανάπτυξη της γεωργίας και τη στήριξη 
μη κερδοφόρων επενδύσεων που είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, πρέπει να 
παρασχεθεί στήριξη για επενδύσεις σε 
ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που 
συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των 
στόχων. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, μια ποικιλία 
μέτρων κάλυψε διαφορετικούς τομείς 
παρέμβασης. Για λόγους απλούστευσης, 
αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στους 
δικαιούχους να εκπονήσουν και να 
υλοποιήσουν ολοκληρωμένα έργα με 
αυξημένη προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο 
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μέτρο πρέπει να καλύπτει όλους τους 
τύπους επενδύσεων σε ενσώματα 
περιουσιακά στοιχεία. Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να καθορίσουν ένα όριο για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι 
επιλέξιμες για ενίσχυση με σκοπό την 
πραγματοποίηση επενδύσεων που 
σχετίζονται με τη στήριξη της 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων με βάση τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης των 
πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των 
ευκαιριών και των απειλών («ΠΑΕΑ») ως 
μέσου για την καλύτερη στόχευση των 
ενισχύσεων.

μέτρο πρέπει να καλύπτει όλους τους 
τύπους επενδύσεων σε ενσώματα 
περιουσιακά στοιχεία.

Or. en

Τροπολογία 116
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να βελτιωθούν οι 
οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
αγροτικών επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα των τομέων εμπορίας και 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, να 
παρασχεθεί η απαιτούμενη υποδομή για 
την ανάπτυξη της γεωργίας και τη στήριξη 
μη κερδοφόρων επενδύσεων που είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, πρέπει να 
παρασχεθεί στήριξη για επενδύσεις σε 
ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που 
συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των 
στόχων. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, μια ποικιλία 
μέτρων κάλυψε διαφορετικούς τομείς 
παρέμβασης. Για λόγους απλούστευσης, 
αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στους 
δικαιούχους να εκπονήσουν και να 

(19) Προκειμένου να βελτιωθούν οι 
οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
αγροτικών επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα των τομέων εμπορίας και 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, να 
παρασχεθεί η απαιτούμενη υποδομή για 
την ανάπτυξη της γεωργίας και τη στήριξη 
μη κερδοφόρων επενδύσεων που είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, πρέπει να 
παρασχεθεί στήριξη για επενδύσεις σε 
ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που 
συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των 
στόχων. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, μια ποικιλία 
μέτρων κάλυψε διαφορετικούς τομείς 
παρέμβασης. Για λόγους απλούστευσης, 
αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στους 
δικαιούχους να εκπονήσουν και να 
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υλοποιήσουν ολοκληρωμένα έργα με 
αυξημένη προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο 
μέτρο πρέπει να καλύπτει όλους τους 
τύπους επενδύσεων σε ενσώματα 
περιουσιακά στοιχεία. Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να καθορίσουν ένα όριο για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι 
επιλέξιμες για ενίσχυση με σκοπό την 
πραγματοποίηση επενδύσεων που 
σχετίζονται με τη στήριξη της 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων με βάση τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης των 
πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των 
ευκαιριών και των απειλών («ΠΑΕΑ») ως 
μέσου για την καλύτερη στόχευση των 
ενισχύσεων.

υλοποιήσουν ολοκληρωμένα έργα με 
αυξημένη προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο 
μέτρο πρέπει να καλύπτει όλους τους 
τύπους επενδύσεων σε ενσώματα 
περιουσιακά στοιχεία. Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να καθορίσουν, προβάλλοντας 
τους λόγους, ένα όριο για τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που είναι επιλέξιμες για 
ενίσχυση με σκοπό την πραγματοποίηση 
επενδύσεων που σχετίζονται με τη στήριξη 
της.

Or. pt

Τροπολογία 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να βελτιωθούν οι 
οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
αγροτικών επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα των τομέων εμπορίας και 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, να 
παρασχεθεί η απαιτούμενη υποδομή για 
την ανάπτυξη της γεωργίας και τη στήριξη 
μη κερδοφόρων επενδύσεων που είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, πρέπει να 
παρασχεθεί στήριξη για επενδύσεις σε 
ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που 
συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των 
στόχων. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, μια ποικιλία 
μέτρων κάλυψε διαφορετικούς τομείς 
παρέμβασης. Για λόγους απλούστευσης, 

(19) Προκειμένου να βελτιωθούν οι 
οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
αγροτικών επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα των τομέων εμπορίας και 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, να 
παρασχεθεί η απαιτούμενη υποδομή για 
την ανάπτυξη της γεωργίας και τη στήριξη 
μη κερδοφόρων επενδύσεων που είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, πρέπει να 
παρασχεθεί στήριξη για επενδύσεις σε 
ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που 
συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των 
στόχων όπου περιλαμβάνεται και η χρήση 
μέτρων βιολογικού ελέγχου ως μέσου 
μείωσης ή άμβλυνσης των ζιζανίων και 
των επιπτώσεών τους, όπως η χρήση 
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αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στους 
δικαιούχους να εκπονήσουν και να 
υλοποιήσουν ολοκληρωμένα έργα με 
αυξημένη προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο 
μέτρο πρέπει να καλύπτει όλους τους 
τύπους επενδύσεων σε ενσώματα 
περιουσιακά στοιχεία. Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να καθορίσουν ένα όριο για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι 
επιλέξιμες για ενίσχυση με σκοπό την 
πραγματοποίηση επενδύσεων που 
σχετίζονται με τη στήριξη της 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων με βάση τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης των 
πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των 
ευκαιριών και των απειλών («ΠΑΕΑ») ως 
μέσου για την καλύτερη στόχευση των 
ενισχύσεων.

φυσικών εχθρών και φυσικών 
ενισχυτικών φυτών, σε περίπτωση που τα 
μέτρα αυτά είναι πιο κοστοβόρα, σε 
ετήσια βάση, σε σχέση με τα χημικά 
ισοδύναμά τους. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, μια ποικιλία 
μέτρων κάλυψε διαφορετικούς τομείς 
παρέμβασης. Για λόγους απλούστευσης, 
αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στους 
δικαιούχους να εκπονήσουν και να 
υλοποιήσουν ολοκληρωμένα έργα με 
αυξημένη προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο 
μέτρο πρέπει να καλύπτει όλους τους 
τύπους επενδύσεων σε ενσώματα 
περιουσιακά στοιχεία. Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να καθορίσουν ένα όριο για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι 
επιλέξιμες για ενίσχυση με σκοπό την 
πραγματοποίηση επενδύσεων που 
σχετίζονται με τη στήριξη της 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων με βάση τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης των 
πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των 
ευκαιριών και των απειλών («ΠΑΕΑ») ως 
μέσου για την καλύτερη στόχευση των 
ενισχύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η στήριξη του βιολογικού ελέγχου αποτελεί ήδη επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο του 
αγροτοπεριβαλλοντικού προγράμματος, μολονότι, όπως αναφέρεται ρητά στο ΕΙΡ ως 
δυνατότητα αύξησης της παραγωγικότητας, και είναι καιρός να αυξηθεί η ορατότητα των 
εναλλακτικών μεθόδων έναντι των χημικών εισροών.

Τροπολογία 118
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να βελτιωθούν οι (19) Προκειμένου να βελτιωθούν οι 
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οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
αγροτικών επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα των τομέων εμπορίας και 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, να 
παρασχεθεί η απαιτούμενη υποδομή για 
την ανάπτυξη της γεωργίας και τη στήριξη 
μη κερδοφόρων επενδύσεων που είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, πρέπει να 
παρασχεθεί στήριξη για επενδύσεις σε 
ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που 
συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των 
στόχων. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, μια ποικιλία 
μέτρων κάλυψε διαφορετικούς τομείς 
παρέμβασης. Για λόγους απλούστευσης, 
αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στους 
δικαιούχους να εκπονήσουν και να 
υλοποιήσουν ολοκληρωμένα έργα με 
αυξημένη προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο 
μέτρο πρέπει να καλύπτει όλους τους 
τύπους επενδύσεων σε ενσώματα 
περιουσιακά στοιχεία. Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να καθορίσουν ένα όριο για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι 
επιλέξιμες για ενίσχυση με σκοπό την 
πραγματοποίηση επενδύσεων που 
σχετίζονται με τη στήριξη της 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων με βάση τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης των 
πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των 
ευκαιριών και των απειλών («ΠΑΕΑ») ως 
μέσου για την καλύτερη στόχευση των 
ενισχύσεων.

οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
αγροτικών επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα των τομέων εμπορίας και 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, να 
παρασχεθεί η απαιτούμενη υποδομή για 
την ανάπτυξη της γεωργίας και τη στήριξη
κερδοφόρων και μη κερδοφόρων 
επενδύσεων που είναι αναγκαίες για την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, 
πρέπει να παρασχεθεί στήριξη για 
επενδύσεις σε ενσώματα περιουσιακά 
στοιχεία που συμβάλλουν στην επίτευξη 
αυτών των στόχων. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, μια ποικιλία 
μέτρων κάλυψε διαφορετικούς τομείς 
παρέμβασης. Για λόγους απλούστευσης, 
αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στους 
δικαιούχους να εκπονήσουν και να 
υλοποιήσουν ολοκληρωμένα έργα με 
αυξημένη προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο 
μέτρο πρέπει να καλύπτει όλους τους 
τύπους επενδύσεων σε ενσώματα 
περιουσιακά στοιχεία. Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να καθορίσουν ένα όριο για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι 
επιλέξιμες για ενίσχυση με σκοπό την 
πραγματοποίηση επενδύσεων που 
σχετίζονται με τη στήριξη της 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων με βάση τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης των 
πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των 
ευκαιριών και των απειλών («ΠΑΕΑ») ως 
μέσου για την καλύτερη στόχευση των 
ενισχύσεων.

Or. de

Τροπολογία 119
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να βελτιωθούν οι 
οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
αγροτικών επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα των τομέων εμπορίας και 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, να 
παρασχεθεί η απαιτούμενη υποδομή για 
την ανάπτυξη της γεωργίας και τη στήριξη 
μη κερδοφόρων επενδύσεων που είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, πρέπει να 
παρασχεθεί στήριξη για επενδύσεις σε 
ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που 
συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των 
στόχων. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, μια ποικιλία 
μέτρων κάλυψε διαφορετικούς τομείς 
παρέμβασης. Για λόγους απλούστευσης, 
αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στους 
δικαιούχους να εκπονήσουν και να 
υλοποιήσουν ολοκληρωμένα έργα με 
αυξημένη προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο 
μέτρο πρέπει να καλύπτει όλους τους 
τύπους επενδύσεων σε ενσώματα 
περιουσιακά στοιχεία. Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να καθορίσουν ένα όριο για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι 
επιλέξιμες για ενίσχυση με σκοπό την 
πραγματοποίηση επενδύσεων που 
σχετίζονται με τη στήριξη της 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων με βάση τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης των 
πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των 
ευκαιριών και των απειλών («ΠΑΕΑ») ως 
μέσου για την καλύτερη στόχευση των 
ενισχύσεων.

(19) Προκειμένου να βελτιωθούν οι 
οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, της 
δασοκομίας και των αγροτικών 
επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα των τομέων εμπορίας και 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, να 
παρασχεθεί η απαιτούμενη υποδομή για 
την ανάπτυξη της γεωργίας και τη στήριξη 
μη κερδοφόρων επενδύσεων που είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, πρέπει να 
παρασχεθεί στήριξη για επενδύσεις σε 
ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που 
συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των 
στόχων. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, μια ποικιλία 
μέτρων κάλυψε διαφορετικούς τομείς 
παρέμβασης. Για λόγους απλούστευσης, 
αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στους 
δικαιούχους να εκπονήσουν και να 
υλοποιήσουν ολοκληρωμένα έργα με 
αυξημένη προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο 
μέτρο πρέπει να καλύπτει όλους τους 
τύπους επενδύσεων σε ενσώματα 
περιουσιακά στοιχεία. Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να καθορίσουν ένα όριο για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι 
επιλέξιμες για ενίσχυση με σκοπό την 
πραγματοποίηση επενδύσεων που 
σχετίζονται με τη στήριξη της 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων με βάση τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης των 
πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των 
ευκαιριών και των απειλών («ΠΑΕΑ») ως 
μέσου για την καλύτερη στόχευση των 
ενισχύσεων.

Or. en

Τροπολογία 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο τομέας της γεωργίας υφίσταται 
περισσότερο από άλλους τομείς ζημίες 
που αφορούν το παραγωγικό δυναμικό 
του, οι οποίες οφείλονται σε φυσικές 
καταστροφές. Για να βοηθηθεί η 
βιωσιμότητα των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και η 
ανταγωνιστικότητα έναντι τέτοιων 
καταστροφών πρέπει να παρέχεται 
στήριξη ώστε να βοηθηθούν οι γεωργοί 
να αποκαταστήσουν το γεωργικό 
δυναμικό που υπέστη ζημίες. Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι 
δεν πραγματοποιείται καμία 
υπεραντιστάθμιση των ζημιών ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού των 
ενωσιακών (ιδίως του μέτρου διαχείρισης 
κινδύνου), των εθνικών και των 
ιδιωτικών καθεστώτων αποζημίωσης. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποδοτική και αποτελεσματική χρήση 
των δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά 
τον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών 
στο πλαίσιο αυτού του μέτρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας (21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
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οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 
διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 
σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει 
επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνοται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία.
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό μορφή 
ετήσιων ενισχύσεων στους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς 
μικρών εκμεταλλεύσεων που θεσπίστηκε 
από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσμεύονται να 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 
οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω 
καθεστώς.

οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων
τομέων δραστηριοτήτων, νέων
επιχειρήσεων συνδεόμενων με τη γεωργία
ή τη δασοκομία ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες και στην 
κοινωνική γεωργία είναι απαραίτητες για 
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
των αγροτικών περιοχών. Ένα μέτρο 
ανάπτυξης των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων 
πρέπει να διευκολύνει την αρχική 
εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 
διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 
σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει 
επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που συνδέονται με τη 
γεωργία και τη δασοκομία και είναι εν 
δυνάμει οικονομικά βιώσιμες.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα των νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων που λαμβάνουν στήριξη 
στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου, η 
στήριξη πρέπει να εξαρτάται από την 
υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Η 
στήριξη για σύσταση επιχείρησης πρέπει 
να καλύπτει μόνο την αρχική περίοδο ζωής 
της επιχείρησης και να μην καταστεί 
ενίσχυση λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν 
τα κράτη μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν 
ενίσχυση σε δόσεις, αυτές πρέπει να
εκτείνονται σε περίοδο που δεν υπερβαίνει 
την πενταετία. Επιπλέον, προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η αναδιάρθρωση του τομέα 
της γεωργίας, πρέπει να παρέχεται στήριξη 
υπό μορφή ετήσιων ενισχύσεων στους 
γεωργούς που συμμετέχουν στο καθεστώς 
για γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
θεσπίστηκε από τον τίτλο V του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012, οι οποίοι 
δεσμεύονται να μεταβιβάσουν ολόκληρη 
την εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 
οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω 
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καθεστώς.

Or. de

Τροπολογία 122
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 
διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 
σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει 
επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνονται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. 
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και τη 
βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών. 
Ένα μέτρο ανάπτυξης των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων 
πρέπει να διευκολύνει την αρχική 
εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 
διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 
σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει 
επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνονται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. 
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
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αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό μορφή 
ετήσιων ενισχύσεων στους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς 
μικρών εκμεταλλεύσεων που θεσπίστηκε 
από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσμεύονται να 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 
οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω 
καθεστώς.

αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό μορφή 
ετήσιων ενισχύσεων στους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς 
μικρών εκμεταλλεύσεων που θεσπίστηκε 
από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσμεύονται να 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 
οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω 
καθεστώς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή γεωργία δεν σταμάτησε να προσαρμόζεται και να κερδίζει σε παραγωγικότητα και 
ποιότητα, χωρίς όμως να εξασφαλίζει ή να εξασφαλίζει ελάχιστα την ευημερία των γεωργών, 
ανδρών και γυναικών και των κτηνοτρόφων. . Η έννοια "ανταγωνιστικότητα" σημαίνει επίσης 
το να ευνοούνται οι πλέον παραγωγικές περιοχές, συχνά πε πτώχυνση του εδάφους, σε βάρος 
περιοχών που θεωρούνται φτωχότερες και λιγότερο προσβάσιμες. Η γεωργία όμως πρέπει να 
συνδέεται με το έδαφος και τα εδάφη και χρειαζόμαστε όλες τις μορφές της ευρωπαϊκής 
γεωργίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η επισιτιστική μας επάρκεια. Για το λόγο αυτό, η έννοια 
της βιωσιμότητας επιβάλλεται δεδομένου ότι καλύπτει την οικονομική, την κοινωνική και την 
περιβαλλοντική διάσταση.

Τροπολογία 123
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 
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διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 
σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει 
επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνονται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. 
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας,
πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό μορφή 
ετήσιων ενισχύσεων στους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς 
μικρών εκμεταλλεύσεων που θεσπίστηκε 
από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσμεύονται να 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 
οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω 
καθεστώς.

διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 
σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει 
επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνονται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. 
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας,
μπορεί να παρέχεται στήριξη στους 
γεωργούς οι οποίοι δεσμεύονται να 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό.

Or. en

Τροπολογία 124
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 
διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 
σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει 
επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνοται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. 
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας,
πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό μορφή 
ετήσιων ενισχύσεων στους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς 
μικρών εκμεταλλεύσεων που θεσπίστηκε 
από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσμεύονται να 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 
οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω 

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 
διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 
σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει 
επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνοται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. 
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας,
μπορεί να παρέχεται στήριξη στους 
γεωργούς οι οποίοι δεσμεύονται να 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό.
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καθεστώς.

Or. en

Τροπολογία 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 
διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών
σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει 
επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνονται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία.
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 
διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση. Στο πλαίσιο του μέτρου αυτού,
πρέπει επίσης να παρασχεθεί βοήθεια 
στους γεωργούς και τα μέλη των 
οικογενειών τους για τη διαφοροποίηση σε 
μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Στόχος του 
μέτρου πρέπει να είναι η ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι 
οποίες είναι συχνά ελλιπείς στις αγροτικές 
περιοχές, ούτως ώστε να παρέχονται 
κίνητρα παραμονής στην περιοχή, ιδίως 
για τους νέους και τις γυναίκες. Πρέπει
επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
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αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό μορφή 
ετήσιων ενισχύσεων στους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς 
μικρών εκμεταλλεύσεων που θεσπίστηκε 
από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσμεύονται να 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 
οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω 
καθεστώς.

επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνονται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία.
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό μορφή 
ετήσιων ενισχύσεων στους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς 
μικρών εκμεταλλεύσεων που θεσπίστηκε 
από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσμεύονται να 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 
οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω 
καθεστώς.

Or. de

Τροπολογία 126
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 
διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και
γυναικών και τη διαρθρωτική προσαρμογή 
των εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 
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σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει 
επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνονται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. 
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό μορφή 
ετήσιων ενισχύσεων στους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς 
μικρών εκμεταλλεύσεων που θεσπίστηκε 
από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσμεύονται να 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 
οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω 
καθεστώς.

σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη νέων εμπορικών 
δραστηριοτήτων μη γεωργικών ΜΜΕ σε 
αγροτικές περιοχές. Πρέπει επίσης να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνονται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. 
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό μορφή 
ετήσιων ενισχύσεων στους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς 
μικρών εκμεταλλεύσεων που θεσπίστηκε 
από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσμεύονται να 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 
οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω 
καθεστώς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να μην περιορίζονται τα επιχειρηματικά σχήματα. 

Τροπολογία 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 
διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 
σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει 
επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνονται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία.
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό μορφή 
ετήσιων ενισχύσεων στους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς 
μικρών εκμεταλλεύσεων που θεσπίστηκε
από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσμεύονται να 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και
των γυναικών που ασχολούνται με τη
γεωργία καθώς και τη διαρθρωτική 
προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους 
μετά την αρχική σύσταση, τη 
διαφοροποίηση των γεωργών σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες και τη σύσταση 
και ανάπτυξη μη γεωργικών ΜΜΕ σε 
αγροτικές περιοχές. Πρέπει επίσης να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνονται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία.
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό μορφή 
ετήσιων ενισχύσεων στους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς 
μικρών εκμεταλλεύσεων που θεσπίστηκε 
από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσμεύονται να 
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δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 
οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω 
καθεστώς.

μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 
οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω 
καθεστώς.

Or. it

Τροπολογία 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 
διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 
σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει 
επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 
διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική
σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 
σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές, όπου 
περιλαμβάνονται και τα μικρής κλίμακας 
σφαγεία. Πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η 
ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων που
είναι εν δυνάμει οικονομικά βιώσιμες. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα των νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων που λαμβάνουν στήριξη 
στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου, η 
στήριξη πρέπει να εξαρτάται από την 
υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Η 
στήριξη για σύσταση επιχείρησης πρέπει 
να καλύπτει μόνο την αρχική περίοδο ζωής 
της επιχείρησης και να μην καταστεί 
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μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνονται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. 
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό μορφή 
ετήσιων ενισχύσεων στους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς 
μικρών εκμεταλλεύσεων που θεσπίστηκε 
από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσμεύονται να 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 
οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω 
καθεστώς.

ενίσχυση λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν 
τα κράτη μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν 
ενίσχυση σε δόσεις, αυτές πρέπει να 
εκτείνονται σε περίοδο που δεν υπερβαίνει 
την πενταετία. Επιπλέον, προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η αναδιάρθρωση του τομέα 
της γεωργίας, πρέπει να παρέχεται στήριξη 
υπό μορφή ετήσιων ενισχύσεων στους 
γεωργούς που συμμετέχουν στο καθεστώς 
για γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
θεσπίστηκε από τον τίτλο V του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012, οι οποίοι 
δεσμεύονται να μεταβιβάσουν ολόκληρη 
την εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 
οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω 
καθεστώς.

Or. en

Τροπολογία 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 
διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 
σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει 

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και
όσων έχουν ολοκληρώσει περιόδους 
μαθητείας και τη διαρθρωτική 
προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους 
μετά την αρχική σύσταση, τη 
διαφοροποίηση των γεωργών σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες και τη σύσταση 
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επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνονται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. 
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό μορφή 
ετήσιων ενισχύσεων στους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς 
μικρών εκμεταλλεύσεων που θεσπίστηκε 
από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσμεύονται να 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 
οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω 
καθεστώς.

και ανάπτυξη μη γεωργικών ΜΜΕ σε 
αγροτικές περιοχές. Πρέπει επίσης να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνονται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. 
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό μορφή 
ετήσιων ενισχύσεων στους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς 
μικρών εκμεταλλεύσεων που θεσπίστηκε 
από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσμεύονται να 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 
οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω 
καθεστώς.

Or. en

Τροπολογία 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της αγροτικής οικονομίας της Ένωσης. Η 
ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
μη γεωργικών επιχειρήσεων πρέπει να 

(22) Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της αγροτικής οικονομίας της Ένωσης. Η 
ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
μικρών μη γεωργικών επιχειρήσεων 
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αποσκοπεί στην προώθηση της 
απασχόλησης και στη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας στις αγροτικές 
περιοχές, στη διατήρηση των ήδη 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας, στη 
μείωση των διακυμάνσεων της 
απασχόλησης λόγω εποχικού χαρακτήρα,
στην ανάπτυξη μη γεωργικών τομέων
εκτός της γεωργίας και της μεταποίησης
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα την ενοποίηση 
των επιχειρήσεων και τους τοπικούς 
διατομεακούς δεσμούς. Πρέπει να 
ενθαρρυνθούν έργα στα οποία 
ενσωματώνονται ταυτόχρονα η γεωργία, ο 
αγροτουρισμός μέσω της προώθησης ενός 
βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού στις 
αγροτικές περιοχές, η φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και οι 
επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

πρέπει να αποσκοπεί στην προώθηση της 
απασχόλησης και στη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας στις αγροτικές 
περιοχές, στη διατήρηση των ήδη 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας, στη 
μείωση των διακυμάνσεων της 
απασχόλησης λόγω εποχικού χαρακτήρα,
στη σύνδεση μη γεωργικών τομέων με τη 
γεωργία και τη μεταποίηση γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων, ενισχύοντας 
ταυτόχρονα την ενοποίηση των 
επιχειρήσεων και τους τοπικούς 
διατομεακούς δεσμούς. Πρέπει να 
ενθαρρυνθούν έργα στα οποία 
ενσωματώνονται ταυτόχρονα η γεωργία, ο 
αγροτουρισμός μέσω της προώθησης ενός 
βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού στις 
αγροτικές περιοχές, η φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και οι 
επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Or. de

Τροπολογία 131
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της αγροτικής οικονομίας της Ένωσης. Η 
ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
μη γεωργικών επιχειρήσεων πρέπει να 
αποσκοπεί στην προώθηση της 
απασχόλησης και στη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας στις αγροτικές 
περιοχές, στη διατήρηση των ήδη 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας, στη 
μείωση των διακυμάνσεων της 
απασχόλησης λόγω εποχικού χαρακτήρα, 
στην ανάπτυξη μη γεωργικών τομέων 
εκτός της γεωργίας και της μεταποίησης 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, 

(22) Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της αγροτικής οικονομίας της Ένωσης. Η 
ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
μη γεωργικών επιχειρήσεων πρέπει να 
αποσκοπεί στην προώθηση της 
απασχόλησης και στη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας στις αγροτικές 
περιοχές, στη διατήρηση των ήδη 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας, στη 
μείωση των διακυμάνσεων της 
απασχόλησης λόγω εποχικού χαρακτήρα, 
στην ανάπτυξη μη γεωργικών τομέων 
εκτός της γεωργίας και της μεταποίησης 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, 
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ενισχύοντας ταυτόχρονα την ενοποίηση 
των επιχειρήσεων και τους τοπικούς 
διατομεακούς δεσμούς. Πρέπει να 
ενθαρρυνθούν έργα στα οποία 
ενσωματώνονται ταυτόχρονα η γεωργία, ο 
αγροτουρισμός μέσω της προώθησης ενός 
βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού στις 
αγροτικές περιοχές, η φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και οι 
επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

ενισχύοντας ταυτόχρονα την ενοποίηση 
των επιχειρήσεων και τους τοπικούς 
διατομεακούς δεσμούς. Πρέπει να 
ενθαρρυνθούν έργα στα οποία 
ενσωματώνονται ταυτόχρονα η γεωργία, ο 
αγροτουρισμός μέσω της προώθησης ενός 
βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού στις 
αγροτικές περιοχές, η φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και οι 
επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Σχετικά με τα ανωτέρω πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
προώθηση της πρόσβασης των γυναικών 
στις θέσεις απασχόλησης που θα 
μπορέσουν να δημιουργηθούν χάρη στις 
πρωτοβουλίες αυτές και στη δημιουργία 
ειδικών μορφών στήριξης της 
κατάρτισης και της πρόσβασης των 
γυναικών της υπαίθρου στην 
επιχειρηματικότητα. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Διάφορες μελέτες αποδεικνύουν ότι η ύπαρξη θέσεων και ευκαιριών απασχόλησης για τις 
γυναίκες είναι καθοριστική για τις δραστηριότητες και για τη διατήρηση του πληθυσμού στις 
αγροτικές ζώνες. 

Τροπολογία 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 α) τα κράτη μέλη συνεισφέρουν 
τουλάχιστον με το 5% του ετήσιου 
προϋπολογισμού που συγχρηματοδοτείται 
στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
για προγράμματα που αφορούν νέους σε 
ηλικία αγρότες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λόγω της ηλικιακής κρίσης στον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν το επίπεδο προσπαθειών για τους νέους σε ηλικία αγρότες στη νέα προγραμματική 
περίοδο.

Τροπολογία 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των 
δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, να 
δοθούν εγγυήσεις για την προστασία των 
δικαιωμάτων των δικαιούχων και να 
αποφευχθούν οι διακρίσεις μεταξύ τους, η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή σε σχέση με τον 
καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες τα νομικά πρόσωπα μπορούν να 
θεωρηθούν ως νέοι γεωργοί, τον 
καθορισμό της περιόδου χάριτος για την 
απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, το 
ελάχιστο περιεχόμενο των 
επιχειρηματικών σχεδίων και τα κριτήρια 
που πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη για τον ορισμό των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
ανωτάτων και κατωτάτων ορίων για τον 
καθορισμό της επιλεξιμότητας μιας δράσης 
στο πλαίσιο της στήριξης νέων γεωργών ή 
της ανάπτυξης μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων αντίστοιχα.

(23) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των 
δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, να 
δοθούν εγγυήσεις για την προστασία των 
δικαιωμάτων των δικαιούχων και να 
αποφευχθούν οι διακρίσεις μεταξύ τους, η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή σε σχέση με τον 
καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες τα νομικά πρόσωπα μπορούν να 
θεωρηθούν ως νέοι γεωργοί, τον 
καθορισμό της περιόδου χάριτος για την 
απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, το 
ελάχιστο περιεχόμενο των 
επιχειρηματικών σχεδίων και τα κριτήρια 
που πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη για τον ορισμό των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
ανωτάτων και κατωτάτων ορίων για τον 
καθορισμό της επιλεξιμότητας μιας δράσης 
στο πλαίσιο της στήριξης νέων γεωργών ή 
της ανάπτυξης μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων αντίστοιχα. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να διατηρήσουν το επίπεδο 
προσπαθειών που κατέβαλαν κατά την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013 ειδικά 
για την προώθηση των νέων γεωργών και 
των δραστηριοτήτων εγκατάστασης και 
σύστασης νέων εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων και πρέπει να διαθέσουν 
τουλάχιστον το 5% της συνολικής 
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συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε κάθε 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για 
μέτρα υποστήριξης των νέων γεωργών.

Or. de

Τροπολογία 134
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και 
τοπικών βασικών υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η ψυχαγωγία και ο 
πολιτισμός, η ανάπλαση χωριών και οι 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 
χωριών και των αγροτικών τοπίων είναι 
ουσιαστικό στοιχείο κάθε προσπάθειας 
αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναμικού 
και προώθησης της βιωσιμότητας των 
αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, πρέπει να 
δοθεί στήριξη σε δράσεις με αυτό το 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών και 
της ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Με γνώμονα 
αυτούς τους στόχους, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και 
υποδομών που οδηγούν στην κοινωνική 
ένταξη και την αντιστροφή των τάσεων 
κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης 
και απερήμωσης των αγροτικών περιοχών. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
στήριξης, οι καλυπτόμενες δράσεις πρέπει 
να υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια 
ανάπτυξης δήμων και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου υπάρχουν τέτοια 

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και 
τοπικών βασικών υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η ψυχαγωγία και ο 
πολιτισμός, η ανάπλαση χωριών και οι 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 
χωριών και των αγροτικών τοπίων είναι 
ουσιαστικό στοιχείο κάθε προσπάθειας 
αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναμικού 
και προώθησης της βιωσιμότητας των 
αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, πρέπει να 
δοθεί στήριξη σε δράσεις με αυτό το 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών και 
της ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Η στήριξη αυτή 
πρέπει να περιστρέφεται γύρω από την 
αρχή της κοινωνικής ιδιοκτησίας, με
επενδύσεις που θα εστιάζουν σε έργα τα 
οποία τελούν υπό ιδιοκτησία και 
διαχείριση διαφόρων μορφών 
δημοκρατικών οργάνων που 
αντιπροσωπεύουν τις ίδιες τις κοινότητες. 
Με γνώμονα αυτούς τους στόχους, πρέπει 
να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και 
υποδομών που οδηγούν στην κοινωνική 
ένταξη και την αντιστροφή των τάσεων 
κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης 
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σχέδια, τα οποία εκπονούνται από μία ή 
περισσότερες αγροτικές κοινότητες. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με 
τους στόχους της Ένωσης για την αλλαγή 
του κλίματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό των τύπων της 
υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που θα είναι επιλέξιμες για στήριξη.

και απερήμωσης των αγροτικών περιοχών. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
στήριξης, οι καλυπτόμενες δράσεις πρέπει 
να υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια 
ανάπτυξης δήμων και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου υπάρχουν τέτοια 
σχέδια, τα οποία εκπονούνται από μία ή 
περισσότερες αγροτικές κοινότητες. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με 
τους στόχους της Ένωσης για την αλλαγή 
του κλίματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό των τύπων της 
υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που θα είναι επιλέξιμες για στήριξη.

Or. en

Τροπολογία 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και 
τοπικών βασικών υπηρεσιών στις
αγροτικές περιοχές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η ψυχαγωγία και ο 
πολιτισμός, η ανάπλαση χωριών και οι 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 
χωριών και των αγροτικών τοπίων είναι 
ουσιαστικό στοιχείο κάθε προσπάθειας 
αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναμικού 
και προώθησης της βιωσιμότητας των 
αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, πρέπει να 
δοθεί στήριξη σε δράσεις με αυτό το 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών και 
της ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων 

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και 
τοπικών βασικών και κοινωνικών
υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η ψυχαγωγία και ο 
πολιτισμός, η ανάπλαση χωριών και οι 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 
χωριών και των αγροτικών τοπίων είναι 
ουσιαστικό στοιχείο κάθε προσπάθειας 
αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναμικού 
και προώθησης της βιωσιμότητας των 
αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, πρέπει να 
δοθεί στήριξη σε δράσεις με αυτό το 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών και 
της ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων 
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ευρυζωνικών συνδέσεων. Με γνώμονα 
αυτούς τους στόχους, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και 
υποδομών που οδηγούν στην κοινωνική 
ένταξη και την αντιστροφή των τάσεων 
κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης 
και απερήμωσης των αγροτικών περιοχών.
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
στήριξης, οι καλυπτόμενες δράσεις πρέπει 
να υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια 
ανάπτυξης δήμων και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου υπάρχουν τέτοια 
σχέδια, τα οποία εκπονούνται από μία ή 
περισσότερες αγροτικές κοινότητες.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με 
τους στόχους της Ένωσης για την αλλαγή 
του κλίματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό των τύπων της 
υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που θα είναι επιλέξιμες για στήριξη.

ευρυζωνικών συνδέσεων. Με γνώμονα 
αυτούς τους στόχους, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και 
υποδομών που οδηγούν στην κοινωνική 
ένταξη και την αντιστροφή των τάσεων 
κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης 
και απερήμωσης των αγροτικών περιοχών.
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει ιδίως να 
αντιμετωπιστεί η εγκατάλειψη της 
υπαίθρου, κυρίως από τις γυναίκες, μέσω 
των στοχευμένων δυνατοτήτων στήριξης 
που προβλέπει το άρθρο 20, προκειμένου 
να δημιουργηθούν μελλοντικές 
προοπτικές και, συνεπώς, κίνητρα 
παραμονής στις αγροτικές περιοχές. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
στήριξης, οι καλυπτόμενες δράσεις πρέπει 
να υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια 
ανάπτυξης δήμων και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου υπάρχουν τέτοια 
σχέδια, τα οποία εκπονούνται από μία ή 
περισσότερες αγροτικές κοινότητες.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με 
τους στόχους της Ένωσης για την αλλαγή 
του κλίματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό των τύπων της 
υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που θα είναι επιλέξιμες για στήριξη.

Or. de

Τροπολογία 136
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και 
τοπικών βασικών υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η ψυχαγωγία και ο 

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και 
τοπικών βασικών υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η ψυχαγωγία και ο 
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πολιτισμός, η ανάπλαση χωριών και οι 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 
χωριών και των αγροτικών τοπίων είναι 
ουσιαστικό στοιχείο κάθε προσπάθειας 
αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναμικού 
και προώθησης της βιωσιμότητας των 
αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, πρέπει να 
δοθεί στήριξη σε δράσεις με αυτό το 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών και 
της ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Με γνώμονα 
αυτούς τους στόχους, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και 
υποδομών που οδηγούν στην κοινωνική 
ένταξη και την αντιστροφή των τάσεων
κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης 
και απερήμωσης των αγροτικών περιοχών. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
στήριξης, οι καλυπτόμενες δράσεις πρέπει 
να υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια 
ανάπτυξης δήμων και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου υπάρχουν τέτοια 
σχέδια, τα οποία εκπονούνται από μία ή 
περισσότερες αγροτικές κοινότητες. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με 
τους στόχους της Ένωσης για την αλλαγή 
του κλίματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό των τύπων της 
υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που θα είναι επιλέξιμες για στήριξη.

πολιτισμός, η ανάπλαση χωριών και οι
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 
χωριών και των αγροτικών τοπίων είναι 
ουσιαστικό στοιχείο κάθε προσπάθειας 
αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναμικού 
και προώθησης της βιωσιμότητας των 
αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, πρέπει να 
δοθεί στήριξη σε δράσεις με αυτό το 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών και 
της ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Με γνώμονα 
αυτούς τους στόχους, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και 
υποδομών που οδηγούν στην κοινωνική 
ένταξη, που θέτουν τέρμα στις 
οικονομικές και εργασιακές διακρίσεις εις 
βάρος των γυναικών στην ύπαιθρο και 
που δύνανται να αντιστρέψουν τις τάσεις 
κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης 
και απερήμωσης των αγροτικών περιοχών. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
στήριξης, οι καλυπτόμενες δράσεις πρέπει 
να υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια 
ανάπτυξης δήμων και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου υπάρχουν τέτοια 
σχέδια, τα οποία εκπονούνται από μία ή 
περισσότερες αγροτικές κοινότητες. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με 
τους στόχους της Ένωσης για την αλλαγή 
του κλίματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό των τύπων της 
υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που θα είναι επιλέξιμες για στήριξη.

Or. es

Τροπολογία 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και 
τοπικών βασικών υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η ψυχαγωγία και ο 
πολιτισμός, η ανάπλαση χωριών και οι 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 
χωριών και των αγροτικών τοπίων είναι 
ουσιαστικό στοιχείο κάθε προσπάθειας 
αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναμικού 
και προώθησης της βιωσιμότητας των 
αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, πρέπει να 
δοθεί στήριξη σε δράσεις με αυτό το 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών και 
της ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Με γνώμονα 
αυτούς τους στόχους, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και 
υποδομών που οδηγούν στην κοινωνική 
ένταξη και την αντιστροφή των τάσεων 
κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης 
και απερήμωσης των αγροτικών περιοχών.
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
στήριξης, οι καλυπτόμενες δράσεις πρέπει 
να υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια 
ανάπτυξης δήμων και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου υπάρχουν τέτοια 
σχέδια, τα οποία εκπονούνται από μία ή 
περισσότερες αγροτικές κοινότητες.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με 
τους στόχους της Ένωσης για την αλλαγή 
του κλίματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό των τύπων της 
υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που θα είναι επιλέξιμες για στήριξη.

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και 
τοπικών βασικών υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η ψυχαγωγία και ο 
πολιτισμός, η ανάπλαση χωριών και οι 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 
χωριών και των αγροτικών τοπίων είναι 
ουσιαστικό στοιχείο κάθε προσπάθειας 
αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναμικού 
και προώθησης της βιωσιμότητας, της 
απόδοσης των πόρων και της ενεργειακής 
απόδοσης των αγροτικών περιοχών, 
καθώς και της περιφερειακής οικονομίας 
της ανακύκλωσης σε αυτές. Συνεπώς, 
πρέπει να δοθεί στήριξη σε δράσεις με 
αυτό το σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών και 
της ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Με γνώμονα 
αυτούς τους στόχους, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και 
υποδομών που οδηγούν στην κοινωνική 
ένταξη και την αντιστροφή των τάσεων 
κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης 
και απερήμωσης των αγροτικών περιοχών.
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
στήριξης, οι καλυπτόμενες δράσεις πρέπει 
να υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια 
ανάπτυξης δήμων και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου υπάρχουν τέτοια 
σχέδια, τα οποία εκπονούνται από μία ή 
περισσότερες αγροτικές κοινότητες.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με 
τους στόχους της Ένωσης για την αλλαγή 
του κλίματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό των τύπων της 
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υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που θα είναι επιλέξιμες για στήριξη.

Or. de

Τροπολογία 138
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και 
τοπικών βασικών υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η ψυχαγωγία και ο 
πολιτισμός, η ανάπλαση χωριών και οι 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 
χωριών και των αγροτικών τοπίων είναι 
ουσιαστικό στοιχείο κάθε προσπάθειας 
αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναμικού 
και προώθησης της βιωσιμότητας των 
αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, πρέπει να 
δοθεί στήριξη σε δράσεις με αυτό το 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών και 
της ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Με γνώμονα 
αυτούς τους στόχους, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και 
υποδομών που οδηγούν στην κοινωνική 
ένταξη και την αντιστροφή των τάσεων 
κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης 
και απερήμωσης των αγροτικών περιοχών. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
στήριξης, οι καλυπτόμενες δράσεις πρέπει 
να υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια 
ανάπτυξης δήμων και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου υπάρχουν τέτοια 
σχέδια, τα οποία εκπονούνται από μία ή 
περισσότερες αγροτικές κοινότητες. 

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και 
τοπικών βασικών υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα ιδρύματα 
σχολικής, προσχολικής και εξωσχολικής 
δραστηριότητας, τοπικές βιβλιοθήκες, 
κέντρα ψυχαγωγίας και αθλητισμού, η 
ανάπλαση χωριών και οι δραστηριότητες 
που αποσκοπούν στην αποκατάσταση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς των χωριών και των 
αγροτικών τοπίων είναι ουσιαστικό 
στοιχείο κάθε προσπάθειας αξιοποίησης 
του αναπτυξιακού δυναμικού και 
προώθησης της βιωσιμότητας των 
αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, πρέπει να 
δοθεί στήριξη σε δράσεις με αυτό το 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών και 
της ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Με γνώμονα 
αυτούς τους στόχους, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και 
υποδομών που οδηγούν στην κοινωνική 
ένταξη και την αντιστροφή των τάσεων 
κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης 
και απερήμωσης των αγροτικών περιοχών. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
στήριξης, οι καλυπτόμενες δράσεις πρέπει 
να υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια 
ανάπτυξης δήμων και των βασικών 
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Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με 
τους στόχους της Ένωσης για την αλλαγή 
του κλίματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό των τύπων της 
υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που θα είναι επιλέξιμες για στήριξη.

υπηρεσιών τους, όπου υπάρχουν τέτοια 
σχέδια, τα οποία εκπονούνται από μία ή 
περισσότερες αγροτικές κοινότητες. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με 
τους στόχους της Ένωσης για την αλλαγή 
του κλίματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό των τύπων της 
υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που θα είναι επιλέξιμες για στήριξη.

Or. pl

Τροπολογία 139
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και 
τοπικών βασικών υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η ψυχαγωγία και ο 
πολιτισμός, η ανάπλαση χωριών και οι 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 
χωριών και των αγροτικών τοπίων είναι 
ουσιαστικό στοιχείο κάθε προσπάθειας 
αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναμικού 
και προώθησης της βιωσιμότητας των 
αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, πρέπει να 
δοθεί στήριξη σε δράσεις με αυτό το 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών και 
της ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Με γνώμονα 
αυτούς τους στόχους, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και 
υποδομών που οδηγούν στην κοινωνική 
ένταξη και την αντιστροφή των τάσεων 
κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης 

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και 
τοπικών βασικών υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης και πρόληψης,
η ψυχαγωγία και ο πολιτισμός, η 
ανάπλαση χωριών και οι δραστηριότητες 
που αποσκοπούν στην αποκατάσταση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς των χωριών και των 
αγροτικών τοπίων είναι ουσιαστικό 
στοιχείο κάθε προσπάθειας αξιοποίησης 
του αναπτυξιακού δυναμικού και 
προώθησης της βιωσιμότητας των 
αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, πρέπει να 
δοθεί στήριξη σε δράσεις με αυτό το 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών και 
της ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Με γνώμονα 
αυτούς τους στόχους, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και 
υποδομών που οδηγούν στην κοινωνική 
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και απερήμωσης των αγροτικών περιοχών. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
στήριξης, οι καλυπτόμενες δράσεις πρέπει 
να υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια 
ανάπτυξης δήμων και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου υπάρχουν τέτοια 
σχέδια, τα οποία εκπονούνται από μία ή 
περισσότερες αγροτικές κοινότητες. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με 
τους στόχους της Ένωσης για την αλλαγή 
του κλίματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό των τύπων της 
υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που θα είναι επιλέξιμες για στήριξη.

ένταξη και την αντιστροφή των τάσεων 
κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης 
και απερήμωσης των αγροτικών περιοχών. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
στήριξης, οι καλυπτόμενες δράσεις πρέπει 
να υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια 
ανάπτυξης δήμων και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπως για παράδειγμα τα 
σχέδια ανάπτυξης ιδρυμάτων περίθαλψης 
και πρόληψης στον τομέα της υγείας, 
όπως οι εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης και πρόληψης, όπου 
υπάρχουν τέτοια σχέδια, τα οποία 
εκπονούνται από μία ή περισσότερες 
αγροτικές κοινότητες. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η συνοχή με τους στόχους 
της Ένωσης για την αλλαγή του κλίματος, 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
καθορισμό των τύπων της υποδομής 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα 
είναι επιλέξιμες για στήριξη.

Or. en

Τροπολογία 140
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24 α) επισημαίνει τη σημασία της 
συμπερίληψης της βιολογικής οικονομίας 
ως στόχου που πρέπει να στηριχθεί από 
την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης στο 
πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής· 
ζητεί την παροχή μεγαλύτερης στήριξης 
για τη δημιουργία και τη βελτιστοποίηση 
των υποδομών και των ικανοτήτων 
επιμελητείας για την αξιοποίηση 
βιομάζας με περιβαλλοντικά και 
οικονομικά βιώσιμο τρόπο, ιδίως με την 
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αξιοποίηση των γεωργικών αποβλήτων, 
των υπολειμμάτων, υλικών 
ξυλοκυτταρίνης και μη διατροφικών 
υλικών ξυλοκυτταρίνης· ως εκ τούτου, 
προτείνει τη θέσπιση αποκλειστικού 
μέτρου για τη στήριξη της βιώσιμης 
αξιοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων 
για τη μεταποίησή τους σε προϊόντα 
βιολογικής βάσης.

Or. en

Τροπολογία 141
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24 α) Για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί 
η βιοποικιλότητα στις αγροτικές 
περιοχές, είναι αναγκαίο να συμβάλει η 
αγροτική ανάπτυξη στη δέουσα εφαρμογή 
του δικτύου Natura 2000 με την 
επιστράτευση συγκεκριμένων εργαλείων 
για τον σχεδιασμό πρακτικών διαχείρισης 
και την υλοποίηση έργων, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών υποδομών 
(μη παραγωγικές επενδύσεις).

Or. en

Τροπολογία 142
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της αγροτικής ανάπτυξης και η 
στήριξη για βιώσιμη και φιλική στο 

(25) Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της αγροτικής ανάπτυξης και η 
στήριξη για βιώσιμη και φιλική στο 
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περιβάλλον χρήση της γης πρέπει να 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δασικών 
περιοχών και τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 μια πληθώρα 
μέτρων καλύπτουν διαφορετικούς τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Για λόγους 
απλούστευσης, αλλά και για να δοθεί η
δυνατότητα στους δικαιούχους να 
εκπονήσουν και να υλοποιήσουν 
ολοκληρωμένα έργα με αυξημένη 
προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο μέτρο 
πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Το μέτρο αυτό 
πρέπει να καλύπτει την επέκταση και τη 
βελτίωση των δασικών πόρων μέσω 
δάσωσης γαιών και δημιουργίας 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων τα 
οποία συνδυάζουν συστήματα εκτατικής 
γεωργίας και δασοκομίας, την 
αποκατάσταση των δασών που 
καταστράφηκαν από πυρκαγιές ή άλλες 
φυσικές καταστροφές και σχετικά μέτρα 
πρόληψης, τις επενδύσεις σε νέες 
δασοκομικές τεχνολογίες και στη 
μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση των 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των δασοκαλλιεργητών και 
των μη κερδοφόρων επενδύσεων οι 
οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα του 
οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα 
στην αλλαγή του κλίματος και την 
περιβαλλοντική αξία των δασικών 
οικοσυστημάτων. Η στήριξη πρέπει να 
αποφεύγει τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και να είναι ουδέτερη ως 
προς την αγορά. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
επιβληθούν περιορισμοί όσον αφορά το 
μέγεθος και το νομικό καθεστώς των 
δικαιούχων. Πρέπει να αναληφθούν 
προληπτικές δράσεις κατά των πυρκαγιών 
σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί από 
τα κράτη μέλη ως μέσου ή υψηλού 
κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι προληπτικές 
δράσεις πρέπει να αποτελούν μέρος ενός 

περιβάλλον χρήση της γης πρέπει να 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δασικών 
περιοχών και τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 μια πληθώρα 
μέτρων καλύπτουν διαφορετικούς τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Η στήριξη πρέπει 
να αποφεύγει τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, να είναι ουδέτερη ως προς 
την αγορά και συνεπής προς τους 
περιβαλλοντικούς στόχους. Τα 
προγράμματα διαχείρισης των δασών, 
συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων 
της βιοποικιλότητας, πρέπει να 
εφαρμόζονται σε όλα τα δάση που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Ως 
εκ τούτου, πρέπει να επιβληθούν 
περιορισμοί όσον αφορά το μέγεθος και το 
νομικό καθεστώς των δικαιούχων. Πρέπει 
να αναληφθούν προληπτικές δράσεις κατά 
των πυρκαγιών σε περιοχές που έχουν 
χαρακτηρισθεί από τα κράτη μέλη ως 
μέσου ή υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και 
δεν πρέπει να περιορίζονται στο οδικό 
δίκτυο και στις δεξαμενές νερού· σε αυτές 
πρέπει να συμπεριληφθούν 
εκσυγχρονισμένες παραδοσιακές 
πρακτικές. Όλες οι προληπτικές δράσεις 
πρέπει να αποτελούν υποχρεωτικό μέρος
κάθε προγράμματος διαχείρισης των 
δασών σύμφωνα με το κεφάλαιό του περί 
προστασίας. Η εκδήλωση μιας φυσικής 
καταστροφής στην περίπτωση δράσης για 
την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού 
που υπέστη ζημία πρέπει να υπόκειται 
στην επίσημη αναγνώριση από δημόσιο 
επιστημονικό οργανισμό. Το μέτρο για τη 
δασοκομία πρέπει να εγκριθεί υπό το 
πρίσμα των δεσμεύσεων που έχουν 
αναλάβει η Ένωση και τα κράτη μέλη σε 
διεθνές επίπεδο, και να βασίζεται στα 
προγράμματα για τα δάση των κρατών 
μελών σε εθνικό ή σε περιφερειακό/τοπικό 
επίπεδο, ή σε ισοδύναμα μέσα που πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη τις δεσμεύσεις που 
έχουν αναληφθεί στις υπουργικές 
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σχεδίου προστασίας των δασών. Η 
εκδήλωση μιας φυσικής καταστροφής στην 
περίπτωση δράσης για την αποκατάσταση 
του δασικού δυναμικού που υπέστη ζημία 
πρέπει να υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από δημόσιο επιστημονικό 
οργανισμό. Το μέτρο για τη δασοκομία 
πρέπει να εγκριθεί υπό το πρίσμα των 
δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει η Ένωση 
και τα κράτη μέλη σε διεθνές επίπεδο, και 
να βασίζεται στα προγράμματα για τα 
δάση των κρατών μελών σε εθνικό ή σε 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, ή σε 
ισοδύναμα μέσα που πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στις υπουργικές διασκέψεις για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη. 
Πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση της 
δασοκομικής στρατηγικής16 της Ένωσης. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
δάσωση γεωργικών γαιών είναι σύμφωνη 
με τους στόχους της περιβαλλοντικής 
πολιτικής, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό ορισμένων 
ελάχιστων περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

διασκέψεις για την προστασία των δασών 
στην Ευρώπη. Η στήριξη των μέτρων για 
τη δασοκομία πρέπει να εξαρτάται από τη 
συμμόρφωση με τις χρηστές δασοκομικές 
πρακτικές. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι η δάσωση γεωργικών γαιών είναι 
σύμφωνη με τους στόχους της 
περιβαλλοντικής πολιτικής, η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
καθορισμό ορισμένων ελάχιστων 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Σε αυτό το 
πλαίσιο πρέπει να διασφαλιστεί ότι κάθε 
πρώτη δάσωση πρέπει να προσαρμόζεται 
στις τοπικές συνθήκες, να εναρμονίζεται 
με το περιβάλλον, να ενισχύει τη 
βιοποικιλότητα και να απαγορεύεται όταν 
πρόκειται για δενδροφύτευση σε 
ημιφυσικές χορτολειβαδικές εκτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 143
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της αγροτικής ανάπτυξης και η 
στήριξη για βιώσιμη και φιλική στο 
περιβάλλον χρήση της γης πρέπει να 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δασικών 
περιοχών και τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 μια πληθώρα 

(25) Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της αγροτικής ανάπτυξης και η 
στήριξη για βιώσιμη και φιλική στο 
περιβάλλον χρήση της γης πρέπει να 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δασικών 
περιοχών και τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 μια πληθώρα 
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μέτρων καλύπτουν διαφορετικούς τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Για λόγους 
απλούστευσης, αλλά και για να δοθεί η 
δυνατότητα στους δικαιούχους να 
εκπονήσουν και να υλοποιήσουν 
ολοκληρωμένα έργα με αυξημένη 
προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο μέτρο 
πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Το μέτρο αυτό 
πρέπει να καλύπτει την επέκταση και τη 
βελτίωση των δασικών πόρων μέσω 
δάσωσης γαιών και δημιουργίας 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων τα οποία 
συνδυάζουν συστήματα εκτατικής 
γεωργίας και δασοκομίας, την 
αποκατάσταση των δασών που 
καταστράφηκαν από πυρκαγιές ή άλλες 
φυσικές καταστροφές και σχετικά μέτρα 
πρόληψης, τις επενδύσεις σε νέες 
δασοκομικές τεχνολογίες και στη 
μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση των 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των δασοκαλλιεργητών και των 
μη κερδοφόρων επενδύσεων οι οποίες 
βελτιώνουν την ανθεκτικότητα του 
οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα 
στην αλλαγή του κλίματος και την 
περιβαλλοντική αξία των δασικών 
οικοσυστημάτων. Η στήριξη πρέπει να 
αποφεύγει τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και να είναι ουδέτερη ως 
προς την αγορά. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
επιβληθούν περιορισμοί όσον αφορά το 
μέγεθος και το νομικό καθεστώς των 
δικαιούχων. Πρέπει να αναληφθούν 
προληπτικές δράσεις κατά των πυρκαγιών 
σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί από 
τα κράτη μέλη ως μέσου ή υψηλού 
κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι προληπτικές 
δράσεις πρέπει να αποτελούν μέρος ενός 
σχεδίου προστασίας των δασών. Η 
εκδήλωση μιας φυσικής καταστροφής στην 
περίπτωση δράσης για την αποκατάσταση 
του δασικού δυναμικού που υπέστη ζημία 
πρέπει να υπόκειται στην επίσημη 

μέτρων καλύπτουν διαφορετικούς τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Για λόγους 
απλούστευσης, αλλά και για να δοθεί η 
δυνατότητα στους δικαιούχους να 
εκπονήσουν και να υλοποιήσουν 
ολοκληρωμένα έργα με αυξημένη 
προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο μέτρο 
πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Το μέτρο αυτό 
πρέπει να καλύπτει την επέκταση και τη 
βελτίωση των δασικών πόρων μέσω 
δάσωσης γαιών και δημιουργίας 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων τα οποία 
συνδυάζουν συστήματα εκτατικής 
γεωργίας και δασοκομίας, την 
αποκατάσταση των δασών που 
καταστράφηκαν από πυρκαγιές ή άλλες 
φυσικές καταστροφές και σχετικά μέτρα 
πρόληψης, τις επενδύσεις σε νέες 
δασοκομικές τεχνολογίες και στη 
μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση των 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των δασοκαλλιεργητών και των 
μη κερδοφόρων επενδύσεων οι οποίες 
βελτιώνουν την ανθεκτικότητα του 
οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα 
στην αλλαγή του κλίματος και την 
περιβαλλοντική αξία των δασικών 
οικοσυστημάτων. Η στήριξη πρέπει να 
αποφεύγει τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και να είναι ουδέτερη ως 
προς την αγορά. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
επιβληθούν περιορισμοί όσον αφορά το 
μέγεθος και το νομικό καθεστώς των 
δικαιούχων. Επιπλέον, η στήριξη πρέπει 
να περιορίζεται στις δραστηριότητες που 
είναι και προς όφελος της 
βιοποικιλότητας και του κλίματος. Τα 
σχέδια διαχείρισης δασών που 
περιλαμβάνουν και πτυχές της 
βιοποικιλότητας ούτως ώστε να 
επιτυγχάνουν μετρήσιμη βελτίωση της 
κατάστασης διατήρησης των ειδών και 
των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται ή 
επηρεάζονται από τη δασοκομία, πρέπει 
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αναγνώριση από δημόσιο επιστημονικό 
οργανισμό. Το μέτρο για τη δασοκομία 
πρέπει να εγκριθεί υπό το πρίσμα των 
δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει η Ένωση 
και τα κράτη μέλη σε διεθνές επίπεδο, και 
να βασίζεται στα προγράμματα για τα 
δάση των κρατών μελών σε εθνικό ή σε 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, ή σε 
ισοδύναμα μέσα που πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στις υπουργικές διασκέψεις για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη. 
Πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση της 
δασοκομικής στρατηγικής16 της Ένωσης. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
δάσωση γεωργικών γαιών είναι σύμφωνη 
με τους στόχους της περιβαλλοντικής 
πολιτικής, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό ορισμένων 
ελάχιστων περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

να αποτελέσουν προϋπόθεση κάθε είδους 
χρηματοδότησης των δασών στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της στρατηγικής της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα. Πρέπει να αναληφθούν 
προληπτικές δράσεις κατά των πυρκαγιών 
σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί από 
τα κράτη μέλη ως μέσου ή υψηλού 
κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι προληπτικές 
δράσεις πρέπει να αποτελούν μέρος ενός 
σχεδίου προστασίας των δασών. Η 
εκδήλωση μιας φυσικής καταστροφής στην 
περίπτωση δράσης για την αποκατάσταση 
του δασικού δυναμικού που υπέστη ζημία 
πρέπει να υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από δημόσιο επιστημονικό 
οργανισμό. Το μέτρο για τη δασοκομία 
πρέπει να εγκριθεί υπό το πρίσμα των 
δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει η Ένωση 
και τα κράτη μέλη σε διεθνές επίπεδο, και 
να βασίζεται στα προγράμματα για τα 
δάση των κρατών μελών σε εθνικό ή σε 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, ή σε 
ισοδύναμα μέσα που πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στις υπουργικές διασκέψεις για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη. 
Πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση της 
δασοκομικής στρατηγικής16 της Ένωσης.
Κάθε στήριξη για μέτρα στον τομέα της 
δασοκομίας πρέπει να έχει ως 
προϋπόθεση τη συμμόρφωση στο 
πρότυπο των καλών δασοκομικών 
πρακτικών. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι η δάσωση γεωργικών γαιών είναι 
σύμφωνη με τους στόχους της 
περιβαλλοντικής πολιτικής, η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
καθορισμό ορισμένων ελάχιστων 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Όμως η 
αναδάσωση πρέπει να πραγματοποιείται 
εφόσον χρησιμοποιούνται τοπικά 
προσαρμοσμένα γηγενή είδη δέντρων. 
Επιπλέον, κάθε αναδάσωση δεν πρέπει να 
πραγματοποιείται σε μόνιμους 
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βοσκοτόπους και δεν πρέπει να πλήττει 
τη βιοποικιλότητα ή το περιβάλλον.
Κάθε στήριξη για τη χρήση και παραγωγή 
βιοενεργείας πρέπει να βασίζεται σε 
κριτήρια βιωσιμότητας. Σε περίπτωση 
που δεν έχουν θεσπισθεί σε επίπεδο ΕΕ 
νομικά δεσμευτικά κριτήρια 
βιωσιμότητας για την στερεά και αέρια 
βιομάζα, τα κράτη μέλη θα 
περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξής τους κριτήρια βιωσιμότητας 
για τη στερεά και αέρια βιομάζα.

Or. en

Τροπολογία 144
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της αγροτικής ανάπτυξης και η 
στήριξη για βιώσιμη και φιλική στο 
περιβάλλον χρήση της γης πρέπει να 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δασικών 
περιοχών και τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 μια πληθώρα 
μέτρων καλύπτουν διαφορετικούς τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Για λόγους 
απλούστευσης, αλλά και για να δοθεί η 
δυνατότητα στους δικαιούχους να 
εκπονήσουν και να υλοποιήσουν 
ολοκληρωμένα έργα με αυξημένη 
προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο μέτρο 
πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Το μέτρο αυτό 
πρέπει να καλύπτει την επέκταση και τη 
βελτίωση των δασικών πόρων μέσω 
δάσωσης γαιών και δημιουργίας 

(25) Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της αγροτικής ανάπτυξης και η 
στήριξη για βιώσιμη και φιλική στο 
περιβάλλον χρήση της γης πρέπει να 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δασικών 
περιοχών και τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών. Η συνεπής εφαρμογή της 
αειφόρου διαχείρισης δασών, η 
αξιοποίηση αχρησιμοποίητων δασικών 
πόρων και πόρων ξυλείας και η αυξημένη 
χρήση ξυλείας συμβάλλουν αποφασιστικά 
στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την 
αλλαγή του κλίματος και των συνολικών 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 μια πληθώρα 
μέτρων καλύπτουν διαφορετικούς τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Για λόγους 
απλούστευσης, αλλά και για να δοθεί η 
δυνατότητα στους δικαιούχους να 
εκπονήσουν και να υλοποιήσουν 
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γεωργοδασοκομικών συστημάτων τα οποία 
συνδυάζουν συστήματα εκτατικής 
γεωργίας και δασοκομίας, την 
αποκατάσταση των δασών που 
καταστράφηκαν από πυρκαγιές ή άλλες 
φυσικές καταστροφές και σχετικά μέτρα 
πρόληψης, τις επενδύσεις σε νέες 
δασοκομικές τεχνολογίες και στη 
μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση των 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των δασοκαλλιεργητών και των 
μη κερδοφόρων επενδύσεων οι οποίες 
βελτιώνουν την ανθεκτικότητα του 
οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα 
στην αλλαγή του κλίματος και την 
περιβαλλοντική αξία των δασικών 
οικοσυστημάτων. Η στήριξη πρέπει να 
αποφεύγει τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και να είναι ουδέτερη ως 
προς την αγορά. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
επιβληθούν περιορισμοί όσον αφορά το 
μέγεθος και το νομικό καθεστώς των 
δικαιούχων. Πρέπει να αναληφθούν 
προληπτικές δράσεις κατά των πυρκαγιών 
σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί από 
τα κράτη μέλη ως μέσου ή υψηλού 
κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι προληπτικές 
δράσεις πρέπει να αποτελούν μέρος ενός 
σχεδίου προστασίας των δασών. Η 
εκδήλωση μιας φυσικής καταστροφής στην 
περίπτωση δράσης για την αποκατάσταση 
του δασικού δυναμικού που υπέστη ζημία 
πρέπει να υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από δημόσιο επιστημονικό 
οργανισμό. Το μέτρο για τη δασοκομία 
πρέπει να εγκριθεί υπό το πρίσμα των 
δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει η Ένωση 
και τα κράτη μέλη σε διεθνές επίπεδο, και 
να βασίζεται στα προγράμματα για τα 
δάση των κρατών μελών σε εθνικό ή σε 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, ή σε 
ισοδύναμα μέσα που πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στις υπουργικές διασκέψεις για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη.
Πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση της 
δασοκομικής στρατηγικής της Ένωσης16.

ολοκληρωμένα έργα με αυξημένη 
προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο μέτρο 
πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Το μέτρο αυτό 
πρέπει να καλύπτει την επέκταση και τη 
βελτίωση των δασικών πόρων μέσω 
δάσωσης γαιών και δημιουργίας 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων τα οποία 
συνδυάζουν συστήματα εκτατικής 
γεωργίας και δασοκομίας, την 
αποκατάσταση των δασών που 
καταστράφηκαν από πυρκαγιές ή άλλες 
φυσικές καταστροφές και σχετικά μέτρα 
πρόληψης, τις επενδύσεις σε νέες 
δασοκομικές τεχνολογίες και στη 
μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση των 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των δασοκαλλιεργητών και των 
μη κερδοφόρων επενδύσεων οι οποίες 
βελτιώνουν την ανθεκτικότητα του 
οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα 
στην αλλαγή του κλίματος και την 
περιβαλλοντική αξία των δασικών 
οικοσυστημάτων. Η στήριξη πρέπει να 
αποφεύγει τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και να είναι ουδέτερη ως 
προς την αγορά. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
επιβληθούν περιορισμοί όσον αφορά το 
μέγεθος και το νομικό καθεστώς των 
δικαιούχων. Πρέπει να αναληφθούν 
προληπτικές δράσεις κατά των πυρκαγιών 
σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί από 
τα κράτη μέλη ως μέσου ή υψηλού 
κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι προληπτικές 
δράσεις πρέπει να αποτελούν μέρος ενός 
σχεδίου προστασίας των δασών. Η 
εκδήλωση μιας φυσικής καταστροφής στην 
περίπτωση δράσης για την αποκατάσταση 
του δασικού δυναμικού που υπέστη ζημία 
πρέπει να υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από δημόσιο επιστημονικό 
οργανισμό. Το μέτρο για τη δασοκομία 
πρέπει να εγκριθεί υπό το πρίσμα των 
δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει η Ένωση 
και τα κράτη μέλη σε διεθνές επίπεδο, και 
να βασίζεται στα προγράμματα για τα 
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Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
δάσωση γεωργικών γαιών είναι σύμφωνη 
με τους στόχους της περιβαλλοντικής 
πολιτικής, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό ορισμένων 
ελάχιστων περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

δάση των κρατών μελών σε εθνικό ή σε 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, ή σε 
ισοδύναμα μέσα που πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στις υπουργικές διασκέψεις για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη.
Πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση της 
δασοκομικής στρατηγικής της Ένωσης16.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
δάσωση γεωργικών γαιών είναι σύμφωνη 
με τους στόχους της περιβαλλοντικής 
πολιτικής, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό ορισμένων 
ελάχιστων περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Or. de

Τροπολογία 145
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της αγροτικής ανάπτυξης και η 
στήριξη για βιώσιμη και φιλική στο 
περιβάλλον χρήση της γης πρέπει να 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δασικών 
περιοχών και τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 μια πληθώρα 
μέτρων καλύπτουν διαφορετικούς τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Για λόγους 
απλούστευσης, αλλά και για να δοθεί η 
δυνατότητα στους δικαιούχους να 
εκπονήσουν και να υλοποιήσουν 
ολοκληρωμένα έργα με αυξημένη 
προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο μέτρο 
πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Το μέτρο αυτό 

(25) Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της αγροτικής ανάπτυξης και η 
στήριξη για βιώσιμη και φιλική στο 
περιβάλλον χρήση της γης πρέπει να 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δασικών 
περιοχών και τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 μια πληθώρα 
μέτρων καλύπτουν διαφορετικούς τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Για λόγους 
απλούστευσης, αλλά και για να δοθεί η 
δυνατότητα στους δικαιούχους να 
εκπονήσουν και να υλοποιήσουν 
ολοκληρωμένα έργα με αυξημένη 
προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο μέτρο 
πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Το μέτρο αυτό 
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πρέπει να καλύπτει την επέκταση και τη 
βελτίωση των δασικών πόρων μέσω 
δάσωσης γαιών και δημιουργίας 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων τα οποία 
συνδυάζουν συστήματα εκτατικής 
γεωργίας και δασοκομίας, την 
αποκατάσταση των δασών που 
καταστράφηκαν από πυρκαγιές ή άλλες 
φυσικές καταστροφές και σχετικά μέτρα 
πρόληψης, τις επενδύσεις σε νέες 
δασοκομικές τεχνολογίες και στη 
μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση των 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των δασοκαλλιεργητών και των 
μη κερδοφόρων επενδύσεων οι οποίες 
βελτιώνουν την ανθεκτικότητα του 
οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα 
στην αλλαγή του κλίματος και την 
περιβαλλοντική αξία των δασικών 
οικοσυστημάτων. Η στήριξη πρέπει να 
αποφεύγει τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και να είναι ουδέτερη ως 
προς την αγορά. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
επιβληθούν περιορισμοί όσον αφορά το 
μέγεθος και το νομικό καθεστώς των 
δικαιούχων. Πρέπει να αναληφθούν 
προληπτικές δράσεις κατά των πυρκαγιών 
σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί από 
τα κράτη μέλη ως μέσου ή υψηλού 
κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι προληπτικές 
δράσεις πρέπει να αποτελούν μέρος ενός 
σχεδίου προστασίας των δασών. Η 
εκδήλωση μιας φυσικής καταστροφής στην 
περίπτωση δράσης για την αποκατάσταση 
του δασικού δυναμικού που υπέστη ζημία 
πρέπει να υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από δημόσιο επιστημονικό 
οργανισμό. Το μέτρο για τη δασοκομία 
πρέπει να εγκριθεί υπό το πρίσμα των 
δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει η Ένωση 
και τα κράτη μέλη σε διεθνές επίπεδο, και 
να βασίζεται στα προγράμματα για τα 
δάση των κρατών μελών σε εθνικό ή σε 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, ή σε 
ισοδύναμα μέσα που πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στις υπουργικές διασκέψεις για 

πρέπει να καλύπτει την επέκταση και τη 
βελτίωση των δασικών πόρων μέσω 
δάσωσης γαιών και δημιουργίας 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων τα οποία 
συνδυάζουν συστήματα εκτατικής 
γεωργίας και δασοκομίας, την 
αποκατάσταση των δασών που 
καταστράφηκαν από πυρκαγιές ή άλλες 
φυσικές καταστροφές και σχετικά μέτρα 
πρόληψης, τις επενδύσεις σε νέες 
δασοκομικές τεχνολογίες και στη 
μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση των 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των δασοκαλλιεργητών και των
εργαζομένων στον δασικό τομέα και των
μη κερδοφόρων επενδύσεων οι οποίες 
βελτιώνουν την ανθεκτικότητα του 
οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα 
στην αλλαγή του κλίματος και την 
περιβαλλοντική αξία των δασικών 
οικοσυστημάτων. Η στήριξη πρέπει να
αποφεύγει τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και να είναι ουδέτερη ως 
προς την αγορά. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
επιβληθούν περιορισμοί όσον αφορά το 
μέγεθος και το νομικό καθεστώς των 
δικαιούχων. Οι περιορισμοί αυτοί δεν
πρέπει να εφαρμόζονται στα μη ξυλώδη 
δασοκομικά προϊόντα ή τις δασικές 
επενδύσεις για περιβαλλοντικούς λόγους. 
Πρέπει να αναληφθούν προληπτικές 
δράσεις κατά των πυρκαγιών σε περιοχές 
που έχουν χαρακτηρισθεί από τα κράτη 
μέλη ως μέσου ή υψηλού κινδύνου 
πυρκαγιάς. Όλες οι προληπτικές δράσεις 
πρέπει να αποτελούν μέρος ενός σχεδίου 
προστασίας των δασών. Η εκδήλωση μιας 
φυσικής καταστροφής στην περίπτωση 
δράσης για την αποκατάσταση του 
δασικού δυναμικού που υπέστη ζημία 
πρέπει να υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από δημόσιο επιστημονικό 
οργανισμό. Το μέτρο για τη δασοκομία 
πρέπει να εγκριθεί υπό το πρίσμα των 
δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει η Ένωση 
και τα κράτη μέλη σε διεθνές επίπεδο, και 
να βασίζεται στα προγράμματα για τα 
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την προστασία των δασών στην Ευρώπη. 
Πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση της 
δασοκομικής στρατηγικής16 της Ένωσης. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
δάσωση γεωργικών γαιών είναι σύμφωνη 
με τους στόχους της περιβαλλοντικής 
πολιτικής, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό ορισμένων 
ελάχιστων περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

δάση των κρατών μελών σε εθνικό ή σε 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, ή σε 
ισοδύναμα μέσα που πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στις υπουργικές διασκέψεις για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη. 
Πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση της 
δασοκομικής στρατηγικής της Ένωσης. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
δάσωση γεωργικών γαιών είναι σύμφωνη 
με τους στόχους της περιβαλλοντικής 
πολιτικής, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό ορισμένων 
ελάχιστων περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Or. en

Τροπολογία 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της αγροτικής ανάπτυξης και η 
στήριξη για βιώσιμη και φιλική στο 
περιβάλλον χρήση της γης πρέπει να 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δασικών 
περιοχών και τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 μια πληθώρα 
μέτρων καλύπτουν διαφορετικούς τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Για λόγους 
απλούστευσης, αλλά και για να δοθεί η 
δυνατότητα στους δικαιούχους να 
εκπονήσουν και να υλοποιήσουν 
ολοκληρωμένα έργα με αυξημένη 
προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο μέτρο 
πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Το μέτρο αυτό 

(25) Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της αγροτικής ανάπτυξης και η 
στήριξη για βιώσιμη και φιλική στο 
περιβάλλον χρήση της γης πρέπει να 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δασικών 
περιοχών και τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 μια πληθώρα 
μέτρων καλύπτουν διαφορετικούς τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Για λόγους 
απλούστευσης, αλλά και για να δοθεί η 
δυνατότητα στους δικαιούχους να 
εκπονήσουν και να υλοποιήσουν 
ολοκληρωμένα έργα με αυξημένη 
προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο μέτρο 
πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Το μέτρο αυτό 
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πρέπει να καλύπτει την επέκταση και τη 
βελτίωση των δασικών πόρων μέσω 
δάσωσης γαιών και δημιουργίας 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων τα οποία 
συνδυάζουν συστήματα εκτατικής 
γεωργίας και δασοκομίας, την 
αποκατάσταση των δασών που 
καταστράφηκαν από πυρκαγιές ή άλλες 
φυσικές καταστροφές και σχετικά μέτρα 
πρόληψης, τις επενδύσεις σε νέες 
δασοκομικές τεχνολογίες και στη 
μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση των 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των δασοκαλλιεργητών και των 
μη κερδοφόρων επενδύσεων οι οποίες 
βελτιώνουν την ανθεκτικότητα του 
οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα 
στην αλλαγή του κλίματος και την 
περιβαλλοντική αξία των δασικών 
οικοσυστημάτων. Η στήριξη πρέπει να 
αποφεύγει τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και να είναι ουδέτερη ως 
προς την αγορά. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
επιβληθούν περιορισμοί όσον αφορά το 
μέγεθος και το νομικό καθεστώς των 
δικαιούχων. Πρέπει να αναληφθούν 
προληπτικές δράσεις κατά των πυρκαγιών 
σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί από 
τα κράτη μέλη ως μέσου ή υψηλού 
κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι προληπτικές 
δράσεις πρέπει να αποτελούν μέρος ενός 
σχεδίου προστασίας των δασών. Η 
εκδήλωση μιας φυσικής καταστροφής στην 
περίπτωση δράσης για την αποκατάσταση 
του δασικού δυναμικού που υπέστη ζημία 
πρέπει να υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από δημόσιο επιστημονικό 
οργανισμό. Το μέτρο για τη δασοκομία 
πρέπει να εγκριθεί υπό το πρίσμα των 
δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει η Ένωση 
και τα κράτη μέλη σε διεθνές επίπεδο, και 
να βασίζεται στα προγράμματα για τα 
δάση των κρατών μελών σε εθνικό ή σε 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, ή σε 
ισοδύναμα μέσα που πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στις υπουργικές διασκέψεις για 

πρέπει να καλύπτει την επέκταση και τη 
βελτίωση των δασικών πόρων μέσω 
δάσωσης γαιών και δημιουργίας 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων τα οποία 
συνδυάζουν συστήματα εκτατικής 
γεωργίας και δασοκομίας, την 
αποκατάσταση των δασών που 
καταστράφηκαν από πυρκαγιές ή άλλες 
φυσικές καταστροφές και σχετικά μέτρα 
πρόληψης, τις επενδύσεις σε νέες 
δασοκομικές τεχνολογίες και στη 
μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων, τις επενδύσεις στην 
προετοιμασία και αποθήκευση της 
δασικής βιομάζας, τη δημιουργία 
εκτάσεων με πολυετείς ενεργειακές 
καλλιέργειες, με σκοπό τη βελτίωση των 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων και των επιδόσεων στην 
καινοτομία των δασοκαλλιεργητών και 
των μη κερδοφόρων επενδύσεων οι οποίες 
βελτιώνουν την ανθεκτικότητα του 
οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα 
στην αλλαγή του κλίματος και την 
περιβαλλοντική αξία των δασικών 
οικοσυστημάτων. Η στήριξη πρέπει να 
αποφεύγει τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και να είναι ουδέτερη ως 
προς την αγορά. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
επιβληθούν περιορισμοί όσον αφορά το 
μέγεθος και το νομικό καθεστώς των 
δικαιούχων. Πρέπει να αναληφθούν 
προληπτικές δράσεις κατά των πυρκαγιών 
σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί από 
τα κράτη μέλη ως μέσου ή υψηλού 
κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι προληπτικές 
δράσεις πρέπει να αποτελούν μέρος ενός 
σχεδίου προστασίας των δασών. Η 
εκδήλωση μιας φυσικής καταστροφής στην 
περίπτωση δράσης για την αποκατάσταση 
του δασικού δυναμικού που υπέστη ζημία 
πρέπει να υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από δημόσιο επιστημονικό 
οργανισμό. Το μέτρο για τη δασοκομία 
πρέπει να εγκριθεί υπό το πρίσμα των 
δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει η Ένωση 
και τα κράτη μέλη σε διεθνές επίπεδο, και 
να βασίζεται στα προγράμματα για τα 
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την προστασία των δασών στην Ευρώπη.
Πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση της 
δασοκομικής στρατηγικής της Ένωσης16.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
δάσωση γεωργικών γαιών είναι σύμφωνη 
με τους στόχους της περιβαλλοντικής 
πολιτικής, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό ορισμένων 
ελάχιστων περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

δάση των κρατών μελών σε εθνικό ή σε 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, ή σε 
ισοδύναμα μέσα που πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στις υπουργικές διασκέψεις για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη.
Πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση της 
δασοκομικής στρατηγικής της Ένωσης16.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
δάσωση γεωργικών γαιών είναι σύμφωνη 
με τους στόχους της περιβαλλοντικής 
πολιτικής, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό ορισμένων 
ελάχιστων περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Or. de

Τροπολογία 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι ομάδες παραγωγών βοηθούν τους 
γεωργούς να αντιμετωπίσουν από κοινού 
τις προκλήσεις που θέτουν η αύξηση του 
ανταγωνισμού και η παγίωση των κατάντη 
αγορών σε σχέση με την εμπορία των 
προϊόντων τους, συμπεριλαμβανομένων 
των τοπικών αγορών. Συνεπώς, πρέπει να
ενθαρρυνθεί η σύσταση ομάδων 
παραγωγών. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η καλύτερη χρήση των 
περιορισμένων οικονομικών πόρων, μόνο 
οι ομάδες παραγωγών που μπορούν να 
θεωρηθούν ως ΜΜΕ πρέπει να
λαμβάνουν στήριξη. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι μια ομάδα παραγωγών
καθίσταται βιώσιμη οντότητα πρέπει να 
υποβληθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο ως 
προϋπόθεση για την αναγνώριση της 
ομάδας παραγωγών από τα κράτη μέλη. 

(27) Οι ομάδες παραγωγών βοηθούν τους 
γεωργούς να αντιμετωπίσουν από κοινού 
τις προκλήσεις που θέτουν η αύξηση του 
ανταγωνισμού και η παγίωση των κατάντη 
αγορών σε σχέση με την εμπορία των 
προϊόντων τους, συμπεριλαμβανομένων 
των τοπικών αγορών. Συνεπώς, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η σύσταση ομάδων 
παραγωγών, ενώσεων των ομάδων αυτών, 
διεπαγγελματικών οργανώσεων, 
συνεταιρισμών σε ανώτερο επίπεδο και 
συνεταιριστικών οντοτήτων άλλου τύπου.
Επίσης για να ενθαρρυνθεί η 
συγκέντρωση της προσφοράς, πρέπει να
καθιερωθούν σχήματα στήριξης που θα 
συμπληρώνουν τα προβλεπόμενα για τη 
δημιουργία των ως άνω οντοτήτων. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια 
ομάδα παραγωγών ή άλλοι τύποι 
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Για να αποφευχθεί η χορήγηση ενίσχυσης 
λειτουργίας και να διατηρηθεί ο ρόλος της 
στήριξης ως κινήτρου, η μέγιστη διάρκειά 
της πρέπει να περιορίζεται σε πέντε έτη.

οντοτήτων περί ων γίνεται λόγος 
ανωτέρω καθίστανται βιώσιμες, πρέπει 
να υποβληθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο 
ως προϋπόθεση για την αναγνώριση της 
ομάδας παραγωγών ή ενός προγράμματος 
δράσης από τα κράτη μέλη. Για να 
αποφευχθεί η χορήγηση ενίσχυσης 
λειτουργίας και να διατηρηθεί ο ρόλος της 
στήριξης ως κινήτρου, η μέγιστη διάρκειά 
της πρέπει να περιορίζεται σε πέντε έτη.

Or. es

Τροπολογία 148
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι ομάδες παραγωγών βοηθούν τους 
γεωργούς να αντιμετωπίσουν από κοινού 
τις προκλήσεις που θέτουν η αύξηση του 
ανταγωνισμού και η παγίωση των κατάντη 
αγορών σε σχέση με την εμπορία των 
προϊόντων τους, συμπεριλαμβανομένων 
των τοπικών αγορών. Συνεπώς, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η σύσταση ομάδων 
παραγωγών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η καλύτερη χρήση των περιορισμένων 
οικονομικών πόρων, μόνο οι ομάδες 
παραγωγών που μπορούν να θεωρηθούν ως 
ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνουν στήριξη. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια 
ομάδα παραγωγών καθίσταται βιώσιμη 
οντότητα πρέπει να υποβληθεί ένα 
επιχειρηματικό σχέδιο ως προϋπόθεση για 
την αναγνώριση της ομάδας παραγωγών 
από τα κράτη μέλη. Για να αποφευχθεί η 
χορήγηση ενίσχυσης λειτουργίας και να 
διατηρηθεί ο ρόλος της στήριξης ως 
κινήτρου, η μέγιστη διάρκειά της πρέπει να 
περιορίζεται σε πέντε έτη.

(27) Οι ομάδες παραγωγών βοηθούν τους 
γεωργούς να αντιμετωπίσουν από κοινού 
τις προκλήσεις που θέτουν η αύξηση του 
ανταγωνισμού και η παγίωση των κατάντη 
αγορών σε σχέση με την εμπορία των 
προϊόντων τους, συμπεριλαμβανομένων 
των τοπικών αγορών. Συνεπώς, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η σύσταση ομάδων 
παραγωγών με σαφή σκοπό την παροχή 
βοήθειας στους αγρότες για να 
βελτιώσουν τη διαπραγματευτική τους 
ισχύ στη διατροφική αλυσίδα. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη 
χρήση των περιορισμένων οικονομικών 
πόρων, μόνο οι ομάδες παραγωγών που 
μπορούν να θεωρηθούν ως ΜΜΕ πρέπει 
να λαμβάνουν στήριξη. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι μια ομάδα παραγωγών 
καθίσταται βιώσιμη οντότητα πρέπει να 
υποβληθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο ως 
προϋπόθεση για την αναγνώριση της 
ομάδας παραγωγών από τα κράτη μέλη. 
Για να αποφευχθεί η χορήγηση ενίσχυσης 
λειτουργίας και να διατηρηθεί ο ρόλος της 
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στήριξης ως κινήτρου, η μέγιστη διάρκειά 
της πρέπει να περιορίζεται σε πέντε έτη.

Or. en

Τροπολογία 149
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι ομάδες παραγωγών βοηθούν τους 
γεωργούς να αντιμετωπίσουν από κοινού 
τις προκλήσεις που θέτουν η αύξηση του 
ανταγωνισμού και η παγίωση των κατάντη 
αγορών σε σχέση με την εμπορία των 
προϊόντων τους, συμπεριλαμβανομένων 
των τοπικών αγορών. Συνεπώς, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η σύσταση ομάδων 
παραγωγών. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η καλύτερη χρήση των 
περιορισμένων οικονομικών πόρων, μόνο 
οι ομάδες παραγωγών που μπορούν να 
θεωρηθούν ως ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνουν 
στήριξη. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
μια ομάδα παραγωγών καθίσταται 
βιώσιμη οντότητα πρέπει να υποβληθεί 
ένα επιχειρηματικό σχέδιο ως προϋπόθεση 
για την αναγνώριση της ομάδας
παραγωγών από τα κράτη μέλη. Για να 
αποφευχθεί η χορήγηση ενίσχυσης 
λειτουργίας και να διατηρηθεί ο ρόλος της 
στήριξης ως κινήτρου, η μέγιστη διάρκειά 
της πρέπει να περιορίζεται σε πέντε έτη.

(27) Οι ομάδες παραγωγών βοηθούν τους 
γεωργούς να αντιμετωπίσουν από κοινού 
τις προκλήσεις που θέτουν η αύξηση του 
ανταγωνισμού και η παγίωση των κατάντη 
αγορών σε σχέση με την εμπορία των 
προϊόντων τους, συμπεριλαμβανομένων 
των τοπικών αγορών. Συνεπώς, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η σύσταση και o 
ανασχηματισμός οργανώσεων 
παραγωγών μέσω συγχωνεύσεων, 
αύξησης του αριθμού των  
συνεταιριζομένων ή διαφοροποίησης. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη 
χρήση των περιορισμένων οικονομικών 
πόρων, μόνον οι οργανώσεις παραγωγών 
που μπορούν να θεωρηθούν ως ΜΜΕ 
πρέπει να λαμβάνουν στήριξη. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
οργανώσεις παραγωγών καθίστανται 
βιώσιμες οντότητες πρέπει να υποβληθεί 
ένα επιχειρηματικό σχέδιο ως προϋπόθεση 
για την αναγνώριση των οργανώσεων 
παραγωγών από τα κράτη μέλη. Για να 
αποφευχθεί η χορήγηση ενίσχυσης 
λειτουργίας και να διατηρηθεί ο ρόλος της 
στήριξης ως κινήτρου, η μέγιστη διάρκειά 
της πρέπει να περιορίζεται σε πέντε έτη.

Or. pt
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Τροπολογία 150
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι ομάδες παραγωγών βοηθούν τους 
γεωργούς να αντιμετωπίσουν από κοινού 
τις προκλήσεις που θέτουν η αύξηση του 
ανταγωνισμού και η παγίωση των κατάντη 
αγορών σε σχέση με την εμπορία των 
προϊόντων τους, συμπεριλαμβανομένων 
των τοπικών αγορών. Συνεπώς, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η σύσταση ομάδων
παραγωγών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η καλύτερη χρήση των περιορισμένων 
οικονομικών πόρων, μόνο οι ομάδες
παραγωγών που μπορούν να θεωρηθούν ως 
ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνουν στήριξη. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια 
ομάδα παραγωγών καθίσταται βιώσιμη 
οντότητα πρέπει να υποβληθεί ένα 
επιχειρηματικό σχέδιο ως προϋπόθεση για 
την αναγνώριση της ομάδας παραγωγών 
από τα κράτη μέλη. Για να αποφευχθεί η 
χορήγηση ενίσχυσης λειτουργίας και να 
διατηρηθεί ο ρόλος της στήριξης ως 
κινήτρου, η μέγιστη διάρκειά της πρέπει να 
περιορίζεται σε πέντε έτη.

(27) Οι οργανώσεις παραγωγών βοηθούν 
τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν από 
κοινού τις προκλήσεις που θέτουν η 
αύξηση του ανταγωνισμού και η παγίωση 
των κατάντη αγορών σε σχέση με την 
εμπορία των προϊόντων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
αγορών. Συνεπώς, πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
σύσταση ή η αύξηση του μεγέθους των 
οργανώσεων παραγωγών. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η καλύτερη χρήση των 
περιορισμένων οικονομικών πόρων, μόνο 
οι οργανώσεις παραγωγών που μπορούν 
να θεωρηθούν ως ΜΜΕ πρέπει να 
λαμβάνουν στήριξη. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι μια ομάδα παραγωγών 
καθίσταται βιώσιμη οντότητα πρέπει να 
υποβληθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο ως 
προϋπόθεση για την αναγνώριση της 
οργάνωσης παραγωγών από τα κράτη 
μέλη. Για να αποφευχθεί η χορήγηση 
ενίσχυσης λειτουργίας και να διατηρηθεί ο 
ρόλος της στήριξης ως κινήτρου, η μέγιστη 
διάρκειά της πρέπει να περιορίζεται σε 
πέντε έτη.

Or. en

Τροπολογία 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και (28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
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κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα.
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι 
σε θέση να εφαρμόσουν σωστά τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, τα κράτη 
μέλη πρέπει να προσπαθήσουν να τους 
παράσχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες 
και γνώσεις. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν το επίπεδο προσπαθειών που 
κατέβαλαν κατά την προγραμματική 

κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει
πρωτίστως να ενθαρρύνουν τους 
γεωργούς να υπηρετούν την κοινωνία ως 
σύνολο, εισάγοντας ή εξακολουθώντας να 
εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές που 
συμβάλλουν στον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος και στην προσαρμογή, και 
είναι συμβατές με την προστασία και τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου 
και των χαρακτηριστικών του, των 
φυσικών πόρων, του εδάφους και της 
γενετικής ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 
διατήρηση των γενετικών πόρων στη 
γεωργία και στις πρόσθετες ανάγκες των 
συστημάτων γεωργικής εκμετάλλευσης με 
υψηλή φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει 
να συμβάλλουν στην κάλυψη των 
πρόσθετων δαπανών και της απώλειας 
εισοδήματος που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν. Οι 
επιδόσεις αναγνωρισμένων 
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων θα 
πρέπει να υπολογίζονται όσον αφορά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
οικολογικοποίησης (greening) στο 
πλαίσιο του συστήματος των άμεσων 
πληρωμών. Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα.
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί είναι σε θέση να εφαρμόσουν 
σωστά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, 
τα κράτη μέλη πρέπει να προσπαθήσουν να 
τους παράσχουν τις απαιτούμενες 
δεξιότητες και γνώσεις. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να διατηρήσουν το επίπεδο 
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περίοδο 2007-2013 και οφείλουν να 
διαθέσουν τουλάχιστον το 25 % της 
συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε 
κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για 
τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, 
την προσαρμογή και τη διαχείριση γης, 
μέσω των γεωργοπεριβαλλοντικών και 
κλιματικών ενισχύσεων, των ενισχύσεων 
στη βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων 
σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

προσπαθειών που κατέβαλαν κατά την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν υποχρεωτικά
τουλάχιστον το 25 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε κάθε 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, την 
προσαρμογή και τη διαχείριση γης, μέσω 
των γεωργοπεριβαλλοντικών και 
κλιματικών ενισχύσεων, των ενισχύσεων 
στη βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων 
σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα. Αυτό το μέτρο 
θα πρέπει να αφορά κατά προτεραιότητα 
τους διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων.

Or. de

Τροπολογία 152
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
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δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν 
κατά την προγραμματική περίοδο 2007-
2013 και οφείλουν να διαθέσουν 
τουλάχιστον το 25 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε κάθε 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, την 
προσαρμογή και τη διαχείριση γης, μέσω 
των γεωργοπεριβαλλοντικών και 
κλιματικών ενισχύσεων, των ενισχύσεων 
στη βιολογική γεωργία και των 
ενισχύσεων σε περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα.

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να οριστεί ένα ελάχιστο ποσοστό της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στις δράσεις αυτές 
για όλα τα κράτη μέλη ή περιοχές της ΕΕ και ακόμα λιγότερο ένα ποσοστό τόσο υψηλό. Τούτο 
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μπορεί να περιορίσει το πεδίο δραστηριοτήτων ενώ οι καταστάσεις είναι ποικίλες και να αποβεί 
εις βάρος άλλων προτεραιοτήτων στον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου, πολλώ μάλλον 
δεδομένου ότι ο πρώτος πυλώνας εισάγει νέες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις σε σχέση με τις 
άμεσες ενισχύσεις.

Τροπολογία 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
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σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα.
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013
και οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον 
το 25 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της 
αλλαγής του κλίματος, την προσαρμογή 
και τη διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα.
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Or. it

Τροπολογία 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
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ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν 
κατά την προγραμματική περίοδο 2007-
2013 και οφείλουν να διαθέσουν 
τουλάχιστον το 25 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε κάθε 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, την 

ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν τις 
οικολογικές απαιτήσεις, μέσω μέτρων 
που θα συνδέονται με μέτρα δασοκομίας, 
το πρόγραμμα Natura 2000 και τις 
πληρωμές μέσω της οδηγίας πλαίσιο για 
τα ύδατα, και των ενισχύσεων σε περιοχές 
που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
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προσαρμογή και τη διαχείριση γης, μέσω 
των γεωργοπεριβαλλοντικών και 
κλιματικών ενισχύσεων, των ενισχύσεων 
στη βιολογική γεωργία και των 
ενισχύσεων σε περιοχές που
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα.

μειονεκτήματα.

Or. en

Τροπολογία 155
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
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ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν 
κατά την προγραμματική περίοδο 2007-
2013 και οφείλουν να διαθέσουν 
τουλάχιστον το 25 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε κάθε 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, την 
προσαρμογή και τη διαχείριση γης, μέσω 
των γεωργοπεριβαλλοντικών και 
κλιματικών ενισχύσεων, των ενισχύσεων 
στη βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων 
σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Η 
καθιέρωση μέρους της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε κάθε 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης
εναπόκειται στην αρμοδιότητα του 
κράτους μέλους και αποσκοπεί στον
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, την 
προσαρμογή και τη διαχείριση γης, μέσω 
των γεωργοπεριβαλλοντικών και 
κλιματικών ενισχύσεων, των ενισχύσεων 
στη βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων 
σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

Or. lt

Τροπολογία 156
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
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εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25 % της συνολικής συνεισφοράς του 

εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν ενδεικτικά το 25 % 
της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 
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ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
για τον μετριασμό της αλλαγής του 
κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία, των ενισχύσεων στο 
πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα  και των 
ενισχύσεων σε περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα, καθώς και των 
επενδύσεων σε  πρακτικές ή συστήματα 
παραγωγής για τα οποία τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποδείξουν ότι συντελούν 
στον μετριασμό και την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές.

Or. pt

Τροπολογία 157
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στην 
προώθηση μιας μετάβασης της γεωργίας 
προς την κατεύθυνση των προηγμένων 
βιώσιμων συστημάτων καλλιέργειας και 
να ανταποκρίνονται στις 
αγροτοπεριβαλλοντικές προκλήσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, επί παραδείγματι, 
μέσω της διαχείρισης των υδάτων, της 
βιοποικιλότητας, της ανακύκλωσης των 
τροφίμων και της διατήρησης του 
οικοσυστήματος. Πρέπει επιπλέον να 
ενθαρρύνουν τους γεωργούς και άλλους 
διαχειριστές γης να υπηρετούν την 
κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
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χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και 
στις πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
την αειφόρο χρήση και ανάπτυξη της 
γενετικής ποικιλίας στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να
αποζημιώνουν τους δικαιούχους για 
επενδύσεις στον τομέα της βελτίωσης του 
περιβάλλοντος και των κλιματικών 
επιδόσεων των επιχειρήσεών τους, με την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 
βιοποικιλότητα και η διαχείριση των 
υδάτων και του εδάφους. Σε πολλές 
περιπτώσεις οι συνέργειες που προκύπτουν 
από τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από 
κοινού από ομάδα γεωργών 
πολλαπλασιάζει τα οφέλη για το 
περιβάλλον και το κλίμα. Ωστόσο, η κοινή 
δράση επιφέρει πρόσθετο κόστος 
συναλλαγής για το οποίο πρέπει να δοθεί 
κατάλληλη αποζημίωση. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί και άλλοι 
διαχειριστές γης είναι σε θέση να 
εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις που 
έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει να 
προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
30 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στο 
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πρόγραμμα Natura 2000 και την οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα. Τα κράτη μέλη θα 
αναλάβουν την υποχρέωση να 
προσφέρουν μέτρα για την στήριξη της 
εναλλαγής των καλλιεργειών.

Or. en

Τροπολογία 158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει να 
περιλάβουν μέτρα που θα ενθαρρύνουν τη 
θετική διαχείριση των υποχρεώσεων που 
θεσπίζονται στο πλαίσιο του άρθρου 32, 
κεφάλαιο 2 του Τίτλου ΙΙΙ του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. DP/2012 για την 
περαιτέρω παρότρυνση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεών τους. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
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υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25% της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
50% της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των μέτρων που 
εντάσσονται στις προτεραιότητες 4 και 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα έχουν αποδείξει την αξία τους και παραμένουν ο 
καλύτερος μηχανισμός επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων, ιδίως λόγω της υποχρέωσης για 
συγχρηματοδότηση και, ως εκ τούτου, πρέπει να ενισχυθούν. Επιπλέον, για να ενθαρρυνθούν 
ακόμη περισσότερο οι υποχρεώσεις περιβαλλοντικών επιδόσεων σε περιοχές οικολογικής 
εστίασης, στο πλαίσιο των βιολογικών ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα, πρέπει να ενθαρρυνθεί 
η θετική διαχείριση μέσω των αγροτοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων.
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Τροπολογία 159
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για περιβαλλοντικά 
δημόσια αγαθά και περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες. Πρέπει επιπλέον να 
ενθαρρύνουν τους γεωργούς και άλλους 
διαχειριστές γης να υπηρετούν την 
κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της οφειλόμενης στις χρήσεις 
γης αλλαγής του κλίματος και στην 
προσαρμογή, και είναι συμβατές με την 
προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους, της βιοποικιλότητας
και της γενετικής ποικιλομορφίας. Εν 
προκειμένω, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη διατήρηση των γενετικών 
πόρων στη γεωργία και στις πρόσθετες 
ανάγκες των συστημάτων γεωργικής 
εκμετάλλευσης με υψηλή φυσική αξία. Οι 
ενισχύσεις πρέπει να συμβάλλουν στην 
κάλυψη των πρόσθετων δαπανών και της 
απώλειας εισοδήματος που προκύπτουν 
από τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν και 
να καλύπτουν μόνο δεσμεύσεις που 
υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά 
πρότυπα και απαιτήσεις, σύμφωνα με την 
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Σε πολλές 
περιπτώσεις οι συνέργειες που προκύπτουν 
από τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από 
κοινού από ομάδα γεωργών 
πολλαπλασιάζει τα οφέλη για το 
περιβάλλον και το κλίμα. Ωστόσο, η κοινή 
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Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25% της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

δράση επιφέρει πρόσθετο κόστος 
συναλλαγής για το οποίο πρέπει να δοθεί 
κατάλληλη αποζημίωση. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί και άλλοι 
διαχειριστές γης είναι σε θέση να 
εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις που 
έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει να 
προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
40% της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων και μέτρων 
στη βιολογική γεωργία σε περιοχές που 
καλύπτονται από την εφαρμογή της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας, της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών ή της 
οδηγίας 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. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στη μετάβαση 
από τις σημερινές προς τις μελλοντικές 
γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές 
δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν αγρότες 
και διαχειριστές γαιών, λαμβανομένης 
υπόψη της αλλαγής στο πλαίσιο 
αναφοράς.

Or. en
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Τροπολογία 160
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για περιβαλλοντικά 
δημόσια αγαθά και περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες. Πρέπει επιπλέον να 
ενθαρρύνουν τους γεωργούς και άλλους 
διαχειριστές γης να υπηρετούν την 
κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της οφειλόμενης στις χρήσεις 
γης αλλαγής του κλίματος και στην 
προσαρμογή, και είναι συμβατές με την 
προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
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Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
35 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα, των 
πιστώσεων στο πλαίσιο του Natura 2000 
και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, 
των επενδύσεων που βελτιώνουν την 
αντοχή και την περιβαλλοντική αξία των 
δασικών οικοσυστημάτων, των δασικών-
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
υπηρεσιών και της διατήρησης των 
δασών.

Or. en

Τροπολογία 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
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στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το
25 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 

στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις,
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το
30 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 



AM\903101EL.doc 111/189 PE489.640v01-00

EL

του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά 
ειδικά και φυσικά μειονεκτήματα που 
απορρέουν ιδιαίτερα από την ξηρασία, 
την υγρασία, την ποιότητα και τη 
μορφολιγία του εδάφους.

Or. fr

Τροπολογία 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
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συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία, των μέτρων για τον 
δασικό τομέα, των ενισχύσεων στο 
πλαίσιο του Natura 2000, και των 
ενισχύσεων σε περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα  καθώς και αυτών που 
προορίζονται για τις ζώνες που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας  
92/43/EΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης

Μαΐου 1992, σχετικά με τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας, της 
Οδηγίας 2009/147/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών
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 ή της Οδηγίας 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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθούν όλα τα μέτρα που, σύμφωνα με το παράρτημα V της πρότασης του 
κανονισμού του ΕΤΤΠΑ έχουν σχέση με τις προτεραιότητες της αγροτικής ανάπτυξης της 
Ένωσης. Πρόκειται για τα μέτρα για τον δασικό τομέα (άρθρα 22, 23, 24 και 35) και τις 
ενισχύσεις στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 και της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, δηλαδή 
για τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον νυν άξονα 2. 

Τροπολογία 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
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των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών ή από ομάδα άλλων 
διαχειριστών γης πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων και των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της Οδηγίας  92/43/EΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, 
σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας, της Οδηγίας 2009/147/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 
περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών
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 ή της Οδηγίας 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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ζώνες  που καλύπτονται από την οδηγία για τα πτηνά και άλλες 
ζώνες.

Τροπολογία 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
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συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία, των ενισχύσεων για 
τον δασικό τομέα, των ενισχύσεων στο 
πλαίσιο του ΝΑΤURA 2000 και της 
οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα καθώς και
των ενισχύσεων σε περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθούν όλα τα μέτρα που, σύμφωνα με το παράρτημα V της πρότασης του 
κανονισμού του ΕΤΤΠΑ, έχουν σχέση με τις προτεραιότητες της αγροτικής ανάπτυξης της 
Ένωσης και αποσκοπούν στην ενίσχυση των οικοσυστημάτων και της διαχείρισης των φυσικών 
πόρων και συντελούν στη μετάβαση προς μία οικονομία χωρίς μεγάλη κατανάλωση άνθρακα.
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Τροπολογία 165
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
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κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
μπορούν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

Or. bg

Τροπολογία 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Η αρχή της καθιέρωσης 
συμβατικής υποχρέωσης που θα ισχύει 
για όλα τα κράτη μέλη πρέπει να 
βασίζεται στην καθιέρωση ενός 
ελάχιστου ποσοστού μετά την εγγραφή 
των κονδυλίων που αφορούν την 
αγροτική ανάπτυξη. Η ικανότητα 
απορρόφησης των περιβαλλοντικών 
μέτρων πρέπει να καθορίζεται με βάση 
τις μορφές των επιλέξιμων δαπανών 
καθώς και της εμπειρίας που έχει 
αποκτηθεί όσον αφορά την εφαρμογή των 
μέτρων κατά την τρέχουσα 
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προγραμματική περίοδο. Η συνολική 
συνδρομή του ΕΤΠΑΑ για την 
προσαρμογή στις κλιματικές συνθήκες 
πρέπει να παραμείνει στο 25%, καθόσον 
οι κλιματικές συνθήκες δεν μπορούν να 
θεωρηθούν ότι προσφέρουν ρεαλιστικό 
σενάριο όσον αφορά την απορρόφηση της 
χρηματοδότησης και των ειδικών 
επενδυτικών αναγκών των κρατών 
μελών. Σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
περιορισμούς όσον αφορά την φυσική και 
οργανική καλλιέργεια, πρέπει να 
χορηγηθεί στήριξη για τη διεύρυνση του 
πεδίου των μέτρων που συνδέονται με το 
περιβάλλον, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 
υπόψη μέτρα όπως αυτά του 
προγράμματος Natura 2000, της οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα, της πρώτης 
αναδάσωσης καθώς και τους τομείς των 
μη αποδοτικών επενδύσεων, του δασικού 
περιβάλλοντος και της δημιουργίας 
αγροτοδασικών συστημάτων, καθώς και 
περιβαλλοντικών μέτρων στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER.

Or. ro

Τροπολογία 167
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι ενισχύσεις για τη μεταστροφή στη 
βιολογική γεωργία ή τη διατήρησή της 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους αγρότες να 
συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα, 
αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
αυξανόμενη ζήτηση της κοινωνίας για 
χρήση φιλικών προς το περιβάλλον 
γεωργικών πρακτικών και για υψηλά 
πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων.
Προκειμένου να αυξηθεί η συνέργεια όσον 
αφορά τα οφέλη βιοποικιλότητας που 

(30) Οι ενισχύσεις για τη μεταστροφή στη 
βιολογική γεωργία ή τη διατήρησή της 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους αγρότες να 
συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα, 
αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
αυξανόμενη ζήτηση της κοινωνίας για 
χρήση φιλικών προς το περιβάλλον 
γεωργικών πρακτικών και για υψηλά 
πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων.
Προκειμένου να αυξηθεί η συνέργεια όσον 
αφορά τα οφέλη βιοποικιλότητας που 
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παράγει το μέτρο, πρέπει να 
ενθαρρύνονται οι συλλογικές συμβάσεις ή 
η συνεργασία μεταξύ γεωργών ώστε να 
καλύπτονται ευρύτερες παρακείμενες 
περιοχές. Προκειμένου να αποφευχθεί η 
μεγάλης κλίμακας επιστροφή των 
γεωργών στη συμβατική γεωργία, πρέπει 
να λάβουν στήριξη τόσο τα μέτρα 
μεταστροφής όσο και τα μέτρα 
διατήρησης. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και 
της απώλειας εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα της δέσμευσης που ανελήφθη 
και να καλύπτουν μόνο τις δεσμεύσεις 
που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά 
πρότυπα και απαιτήσεις.

παράγει το μέτρο, πρέπει να 
ενθαρρύνονται οι συλλογικές συμβάσεις ή 
η συνεργασία μεταξύ γεωργών ώστε να 
καλύπτονται ευρύτερες παρακείμενες 
περιοχές.

Or. de

Τροπολογία 168
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των 
ορεινών περιοχών ή άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα πρέπει να συμβάλλουν, 
μέσω της ενθάρρυνσης της συνεχούς 
χρήσης των γεωργικών γαιών, στη 
διατήρηση της υπαίθρου, καθώς και στη 
διατήρηση και προώθηση βιώσιμων 
γεωργικών συστημάτων. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα της εν 
λόγω στήριξης, οι ενισχύσεις πρέπει να 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για την 
απώλεια εισοδήματος και τις πρόσθετες 
δαπάνες που συνδέονται με το 
μειονέκτημα της συγκεκριμένης περιοχής.

(32) Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των 
ορεινών περιοχών, των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών ή άλλων 
περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα πρέπει να 
συμβάλλουν, μέσω της ενθάρρυνσης της 
συνεχούς χρήσης των γεωργικών γαιών, 
στη διατήρηση της υπαίθρου, καθώς και 
στη διατήρηση και προώθηση βιώσιμων 
γεωργικών συστημάτων. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα της εν 
λόγω στήριξης, οι ενισχύσεις πρέπει να 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για την 
απώλεια εισοδήματος και τις πρόσθετες 
δαπάνες που συνδέονται με το 
μειονέκτημα της συγκεκριμένης περιοχής.

Or. pt
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Τροπολογία 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
Ένωσης και η ίση μεταχείριση των 
γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, οι 
ορεινές περιοχές και οι περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα πρέπει να ορίζονται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων. Στην 
περίπτωση περιοχών που αντιμετωπίζουν 
φυσικά μειονεκτήματα, τα κριτήρια αυτά 
πρέπει να είναι βιοφυσικά κριτήρια 
υποστηριζόμενα από ισχυρές 
επιστημονικές αποδείξεις. Πρέπει να
θεσπισθούν μεταβατικές ρυθμίσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή 
κατάργηση των ενισχύσεων σε περιοχές 
που δεν θα θεωρούνται πλέον ως περιοχές 
με φυσικά μειονεκτήματα λόγω της 
εφαρμογής των εν λόγω κριτηρίων.

(33) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
Ένωσης και η ίση μεταχείριση των 
γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, οι 
ορεινές περιοχές και οι περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα πρέπει να ορίζονται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων. Στην 
περίπτωση περιοχών που αντιμετωπίζουν 
φυσικά μειονεκτήματα, τα κριτήρια αυτά 
πρέπει να είναι κριτήρια υποστηριζόμενα 
από ισχυρές επιστημονικές αποδείξεις, που 
να λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τους στόχους 
ανάπτυξης των συναφών περιοχών, και 
τα οποία να έχουν προσαρμοστεί 
κατάλληλα στην κλίμακα των εγγενών 
φυσικών μειονεκτημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι εν λόγω περιοχές και 
στο είδος της παραγωγής και/ή της 
οικονομικής διάρθρωσης των 
εκμεταλλεύσεων. Η Επιτροπή πρέπει να
υποβάλει νέα πρόταση για τα κριτήρια 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 με βάση το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 5ης Μαΐου 2015 (2009/2156(INI)).

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα της έκθεσης της Επιτροπής για τον καλύτερο προσανατολισμό της στήριξης 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε περιοχές με εγγενή μειονεκτήματα δεν είναι ικανοποιητικά. 
Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι 
εκμεταλλεύσεις με διαφορετικό είδος παραγωγής σε διαφορετικές περιοχές αντιμετωπίζουν 
διαφορετικά κόστη και δαπάνες. Μέχρι την υποβολή της πρότασης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόζουν τα συστήματα όπως πριν. 
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Τροπολογία 170
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
Ένωσης και η ίση μεταχείριση των 
γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, οι 
ορεινές περιοχές και οι περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα πρέπει να ορίζονται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων. Στην 
περίπτωση περιοχών που αντιμετωπίζουν 
φυσικά μειονεκτήματα, τα κριτήρια αυτά 
πρέπει να είναι βιοφυσικά κριτήρια 
υποστηριζόμενα από ισχυρές 
επιστημονικές αποδείξεις. Πρέπει να 
θεσπισθούν μεταβατικές ρυθμίσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή 
κατάργηση των ενισχύσεων σε περιοχές 
που δεν θα θεωρούνται πλέον ως περιοχές 
με φυσικά μειονεκτήματα λόγω της 
εφαρμογής των εν λόγω κριτηρίων.

(33) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
Ένωσης και η ίση μεταχείριση των 
γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, οι 
ορεινές περιοχές και οι περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα πρέπει να ορίζονται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων. Στην 
περίπτωση περιοχών που αντιμετωπίζουν 
φυσικά μειονεκτήματα, τα κριτήρια αυτά 
πρέπει να είναι βιοφυσικά κριτήρια 
υποστηριζόμενα από ισχυρές 
επιστημονικές αποδείξεις. Το αργότερο 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η 
Επιτροπή οφείλει να υποβάλει αφενός 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τα 
υποχρεωτικά βιοφυσικά κριτήρια και τις 
αντίστοιχες οριακές τιμές που θα 
εφαρμοστούν για την μελλοντική 
οριοθέτηση και, αφετέρου, κατάλληλους 
κανόνες περί συντονισμού ακριβείας και 
μεταβατικών διευθετήσεων.

Or. en

Τροπολογία 171
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
Ένωσης και η ίση μεταχείριση των 

(33) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
Ένωσης και η ίση μεταχείριση των 
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γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, οι 
ορεινές περιοχές και οι περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα πρέπει να ορίζονται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων. Στην 
περίπτωση περιοχών που αντιμετωπίζουν 
φυσικά μειονεκτήματα, τα κριτήρια αυτά 
πρέπει να είναι βιοφυσικά κριτήρια 
υποστηριζόμενα από ισχυρές 
επιστημονικές αποδείξεις. Πρέπει να 
θεσπισθούν μεταβατικές ρυθμίσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή 
κατάργηση των ενισχύσεων σε περιοχές 
που δεν θα θεωρούνται πλέον ως περιοχές 
με φυσικά μειονεκτήματα λόγω της 
εφαρμογής των εν λόγω κριτηρίων.

γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, οι 
ορεινές περιοχές και οι περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα πρέπει να ορίζονται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων. Στην 
περίπτωση περιοχών που αντιμετωπίζουν 
φυσικά μειονεκτήματα, τα κριτήρια αυτά 
πρέπει να είναι βιοφυσικά κριτήρια 
υποστηριζόμενα από ισχυρές 
επιστημονικές αποδείξεις. Το αργότερο 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η 
Επιτροπή οφείλει να υποβάλει αφενός 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τα 
υποχρεωτικά βιοφυσικά κριτήρια και τις 
αντίστοιχες οριακές τιμές που θα 
εφαρμοστούν για την μελλοντική 
οριοθέτηση και, αφετέρου, κατάλληλους 
κανόνες περί συντονισμού ακριβείας και 
μεταβατικών διευθετήσεων.

Or. en

Τροπολογία 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
Ένωσης και η ίση μεταχείριση των 
γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, οι 
ορεινές περιοχές και οι περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα πρέπει να ορίζονται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων. Στην 
περίπτωση περιοχών που αντιμετωπίζουν 
φυσικά μειονεκτήματα, τα κριτήρια αυτά 
πρέπει να είναι βιοφυσικά κριτήρια 
υποστηριζόμενα από ισχυρές 
επιστημονικές αποδείξεις. Πρέπει να 
θεσπισθούν μεταβατικές ρυθμίσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή 
κατάργηση των ενισχύσεων σε περιοχές 

(33) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
Ένωσης και η ίση μεταχείριση των 
γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, οι 
ορεινές περιοχές και οι περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα πρέπει να ορίζονται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων. Στην 
περίπτωση περιοχών που αντιμετωπίζουν 
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, τα 
κριτήρια αυτά πρέπει να είναι 
κοινωνικοοικονομικά και βιοφυσικά. 
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που δεν θα θεωρούνται πλέον ως περιοχές 
με φυσικά μειονεκτήματα λόγω της 
εφαρμογής των εν λόγω κριτηρίων.

Or. pt

Τροπολογία 173
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
Ένωσης και η ίση μεταχείριση των 
γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, οι 
ορεινές περιοχές και οι περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα πρέπει να ορίζονται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων. Στην 
περίπτωση περιοχών που αντιμετωπίζουν 
φυσικά μειονεκτήματα, τα κριτήρια αυτά 
πρέπει να είναι βιοφυσικά κριτήρια 
υποστηριζόμενα από ισχυρές 
επιστημονικές αποδείξεις. Πρέπει να 
θεσπισθούν μεταβατικές ρυθμίσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή 
κατάργηση των ενισχύσεων σε περιοχές 
που δεν θα θεωρούνται πλέον ως περιοχές 
με φυσικά μειονεκτήματα λόγω της 
εφαρμογής των εν λόγω κριτηρίων.

(33) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
Ένωσης και η ίση μεταχείριση των 
γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, οι 
ορεινές περιοχές, οι ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιφέρειες και οι 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα πρέπει να 
ορίζονται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. 
Στην περίπτωση περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα, τα 
κριτήρια αυτά πρέπει να είναι βιοφυσικά 
κριτήρια υποστηριζόμενα από ισχυρές 
επιστημονικές αποδείξεις. Πρέπει να 
θεσπισθούν μεταβατικές ρυθμίσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή 
κατάργηση των ενισχύσεων σε περιοχές 
που δεν θα θεωρούνται πλέον ως περιοχές 
με φυσικά μειονεκτήματα λόγω της 
εφαρμογής των εν λόγω κριτηρίων.

Or. pt

Τροπολογία 174
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Οι ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χορηγούνται σε 
δασοκαλλιεργητές που παρέχουν φιλικές 
προς το περιβάλλον ή το κλίμα υπηρεσίες 
διατήρησης δασών, αναλαμβάνοντας 
δεσμεύσεις για την ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας, τη διαφύλαξη των 
δασικών οικοσυστημάτων υψηλής αξίας, 
τη βελτίωση του δυναμικού τους όσον 
αφορά τον μετριασμό και την προσαρμογή, 
και την ενίσχυση της προστατευτικής αξίας 
των δασών σε σχέση με τη διάβρωση του 
εδάφους, τη διατήρηση των υδάτινων 
πόρων και τους φυσικούς κινδύνους. Σε 
αυτό το πλαίσιο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη διατήρηση και προώθηση 
των δασικών γενετικών πόρων. Οι 
ενισχύσεις χορηγούνται για δασικές 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις οι οποίες 
υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά 
πρότυπα που έχει θεσπίσει η εθνική 
νομοθεσία. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση 
των δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά 
τους τύπους δράσεων που είναι επιλέξιμες 
για στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου.

(35) Οι ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χορηγούνται σε 
δασοκαλλιεργητές που παρέχουν φιλικές 
προς το περιβάλλον ή το κλίμα υπηρεσίες 
διατήρησης δασών, αναλαμβάνοντας 
δεσμεύσεις για την διατήρηση και 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας, τη 
διαφύλαξη των δασικών οικοσυστημάτων 
υψηλής αξίας, τη βελτίωση του δυναμικού 
τους όσον αφορά τον μετριασμό και την 
προσαρμογή, και την ενίσχυση της 
προστατευτικής αξίας των δασών σε σχέση 
με τη διατήρηση των δασών και τη
διάβρωση του εδάφους, τη διατήρηση των 
υδάτινων πόρων και τους φυσικούς 
κινδύνους. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
και προώθηση των δασικών γενετικών 
πόρων. Οι ενισχύσεις χορηγούνται για το 
πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται και τα 
έσοδα που προκύπτουν από δασικές 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις οι οποίες 
υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά 
πρότυπα που έχει θεσπίσει η εθνική 
νομοθεσία. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση 
των δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά 
τους τύπους δράσεων που είναι επιλέξιμες 
για στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου.

Or. bg

Τροπολογία 175
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Κατά την περίοδο προγραμματισμού 
2007-2013 μόνο ένα είδος συνεργασίας 
έλαβε σαφή στήριξη στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης: η 
συνεργασία για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών 
στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων 
και της δασοκομίας. Η στήριξη σε αυτό 
το είδος συνεργασίας εξακολουθεί να 
είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει να 
προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις απαιτήσεις της οικονομίας 
της γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει 
να προβλέπεται, δυνάμει αυτού του 
μέτρου, η δυνατότητα χρηματοδότησης 
έργων που εκτελούνται από έναν μόνο 
επιχειρηματία, υπό τον όρο διάδοσης των 
αποτελεσμάτων που προκύπτουν, 
επιτυγχάνοντας έτσι το σκοπό της 
διάδοσης νέων πρακτικών, διαδικασιών ή 
προϊόντων. Επιπλέον, κατέστη σαφές ότι 
η στήριξη ενός πολύ ευρύτερου φάσματος 
ειδών συνεργασίας, με ένα ευρύτερο
φάσμα δικαιούχων που περιλαμβάνει 
μικρούς και μεγάλους επιχειρηματίες, 
μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης, βοηθώντας τους φορείς στις 
αγροτικές περιοχές να ξεπεράσουν τα 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και άλλα 
μειονεκτήματα του κατακερματισμού. Ως 
εκ τούτου, το μέτρο πρέπει να διευρυνθεί.
Η στήριξη μικρών επιχειρηματιών να 
οργανώσουν κοινές μεθόδους εργασίας και 
να χρησιμοποιήσουν από κοινού 
εγκαταστάσεις και πόρους πρέπει να τους 
βοηθήσει να καταστούν οικονομικά 
βιώσιμοι παρά το μικρό μέγεθός τους. Η 
στήριξη της οριζόντιας και κάθετης 
συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού, καθώς και των 
δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό 
πλαίσιο, πρέπει να δράσει ως καταλύτης 
για μια οικονομικά ορθολογική ανάπτυξη 
των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, των 

(36) Το μέλλον της γεωργίας και της 
βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών 
περιοχών εξαρτάται εν πολλοίς στην 
ικανότητα συνεργασίας των αγροτών (και 
ιδίως τον μικρών και νέων στην ηλικία 
αγροτών), των ΜΜΕ και των δικτύων 
αγροτικής ανάπτυξης, από κοινού σε 
κοινά έργα και επενδύσεις, προκειμένου 
να επιτύχουν κοινά προϊόντα που θα είναι 
προς όφελος όλων των φορέων: σε 
αντίθεση με την καταστροφική λογική 
«του προς τα κάτω ανταγωνισμού», στη 
λογική της «ανταγωνιστικότητας». Είναι
σαφές ότι η στήριξη ενός ευρέος φάσματος 
ειδών συνεργασίας, με ένα ευρύ φάσμα 
δικαιούχων, μπορεί να συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης, βοηθώντας τους 
φορείς στις αγροτικές περιοχές να 
ξεπεράσουν τα οικονομικά, 
περιβαλλοντικά και άλλα μειονεκτήματα 
του κατακερματισμού. Η στήριξη μικρών 
επιχειρηματιών να οργανώσουν κοινές 
μεθόδους εργασίας και να 
χρησιμοποιήσουν από κοινού 
εγκαταστάσεις και πόρους πρέπει να τους 
βοηθήσει να καταστούν περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά επιτυχείς και οικονομικά 
βιώσιμοι παρά το μικρό μέγεθός τους. Η 
στήριξη της οριζόντιας και κάθετης 
συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού, καθώς και των 
δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό 
πλαίσιο, πρέπει να δράσει ως καταλύτης 
για μια οικονομικά ορθολογική ανάπτυξη 
των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, των 
τοπικών αγορών και των τοπικών 
αλυσίδων τροφίμων. Η στήριξη 
συλλογικών προσεγγίσεων των 
περιβαλλοντικών έργων και πρακτικών 
πρέπει να βοηθήσει να παραχθούν 
μεγαλύτερα και συνεκτικότερα 
περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη από 
αυτά που μπορούν να παραχθούν από 
μεμονωμένους επιχειρηματίες που 
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τοπικών αγορών και των τοπικών 
αλυσίδων τροφίμων. Η στήριξη 
συλλογικών προσεγγίσεων των 
περιβαλλοντικών έργων και πρακτικών 
πρέπει να βοηθήσει να παραχθούν 
μεγαλύτερα και συνεκτικότερα 
περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη από 
αυτά που μπορούν να παραχθούν από 
μεμονωμένους επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται χωρίς να 
αλληλεπιδρούν με άλλους (για 
παράδειγμα, μέσω πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε μεγαλύτερες συνεχόμενες 
εκτάσεις γης). Η στήριξη στις διάφορες 
αυτές περιοχές πρέπει να παρέχεται με 
διάφορες μορφές. Οι συσπειρώσεις και τα 
δίκτυα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 
ανταλλαγή εμπειρογνωσίας, καθώς και την 
ανάπτυξη νέας και εξειδικευμένης 
εμπειρογνωσίας και νέων και 
εξειδικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων. 
Τα πιλοτικά έργα είναι σημαντικά 
εργαλεία για τον έλεγχο της εμπορικής 
εφαρμοσιμότητας των τεχνολογιών, των 
τεχνικών και των πρακτικών σε διάφορα 
περιβάλλοντα, και την προσαρμογή τους, 
όπου χρειάζεται. Οι επιχειρησιακές ομάδες 
αποτελούν κεντρικό στοιχείο των 
Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας 
(εφεξής «ΕΣΚ») για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. Ένα 
άλλο σημαντικό εργαλείο αποτελούν οι 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που 
αναπτύσσονται εκτός του πλαισίου τοπικής 
ανάπτυξης του LEADER - μεταξύ 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων από 
αγροτικές και αστικές περιοχές. Αντίθετα 
με την προσέγγιση του Leader, οι εν λόγω 
συμπράξεις και στρατηγικές μπορούν να 
περιοριστούν σε έναν τομέα ή/και σε 
σχετικά ειδικούς στόχους ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προαναφερόμενων. Μια διεπαγγελματική 
οργάνωση πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμη 
για στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου. 
Η στήριξη πρέπει να περιορίζεται σε επτά 
έτη, εκτός εάν πρόκειται για συλλογική 
δράση για το περιβάλλον και το κλίμα σε 

δραστηριοποιούνται χωρίς να 
αλληλεπιδρούν με άλλους (για 
παράδειγμα, μέσω πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε μεγαλύτερες συνεχόμενες 
εκτάσεις γης). Κατά συνέπεια, το μέτρο 
πρέπει να διευρυνθεί και να προωθηθεί 
μέχρι του επιπέδου συγχρηματοδότησης 
80%. Η στήριξη στις διάφορες αυτές
περιοχές πρέπει να παρέχεται με διάφορες 
μορφές. Οι συσπειρώσεις και τα δίκτυα 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 
ανταλλαγή εμπειρογνωσίας, καθώς και την 
ανάπτυξη νέας και εξειδικευμένης 
εμπειρογνωσίας και νέων και 
εξειδικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων. 
Τα πιλοτικά έργα είναι σημαντικά 
εργαλεία για τον έλεγχο της εμπορικής 
εφαρμοσιμότητας των τεχνολογιών, των 
τεχνικών και των πρακτικών σε διάφορα 
περιβάλλοντα, και την προσαρμογή τους, 
όπου χρειάζεται. Οι επιχειρησιακές ομάδες 
αποτελούν κεντρικό στοιχείο των 
Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας 
(εφεξής «ΕΣΚ») για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. Ένα 
άλλο σημαντικό εργαλείο αποτελούν οι 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που 
αναπτύσσονται εκτός του πλαισίου τοπικής 
ανάπτυξης του LEADER - μεταξύ 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων από 
αγροτικές και αστικές περιοχές. Αντίθετα 
με την προσέγγιση του Leader, οι εν λόγω 
συμπράξεις και στρατηγικές μπορούν να 
περιοριστούν σε έναν τομέα ή/και σε 
σχετικά ειδικούς στόχους ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προαναφερόμενων. Μια διεπαγγελματική 
οργάνωση πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμη 
για στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου. 
Η στήριξη πρέπει να περιορίζεται σε επτά 
έτη, εκτός εάν πρόκειται για συλλογική 
δράση για το περιβάλλον και το κλίμα σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.
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δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Or. en

Τροπολογία 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι γεωργοί είναι σήμερα εκτεθειμένοι 
σε αυξανόμενους οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους, ως συνέπεια 
της αλλαγής του κλίματος και της 
αυξανόμενης αστάθειας των τιμών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων έχει αυξημένη 
σημασία για τους γεωργούς. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα μέτρο 
διαχείρισης κινδύνου ώστε να βοηθηθούν 
οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τους πλέον 
κοινούς κινδύνους που παρουσιάζονται. 
Αυτό το μέτρο πρέπει συνεπώς να παρέχει 
στήριξη στους γεωργούς για την κάλυψη 
των ασφαλίστρων που καταβάλλουν για 
την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών, καθώς και την κάλυψη της 
δημιουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας και 
της αποζημίωσης που καταβάλλουν τα εν 
λόγω ταμεία στους γεωργούς για 
απώλειες τις οποίες υπέστησαν λόγω 
κρουσμάτων ζωικών ή φυτικών 
ασθενειών ή περιβαλλοντικών 
συμβάντων. Πρέπει επίσης να καλύπτει 
ένα εργαλείο σταθεροποίησης του 
εισοδήματος υπό μορφή ταμείου 
αλληλοβοήθειας για τη στήριξη των 
γεωργών που αντιμετωπίζουν σοβαρή 
μείωση του εισοδήματός τους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη 
την Ένωση, η αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού και η τήρηση των διεθνών 
δεσμεύσεων της Ένωσης, πρέπει να 

διαγράφεται
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δημιουργηθούν ειδικές συνθήκες για την 
παροχή στήριξης δυνάμει αυτών των 
μέτρων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών 
πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό της 
ελάχιστης και της μέγιστης διάρκειας 
των εμπορικών δανείων στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας.

Or. en

Τροπολογία 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι γεωργοί είναι σήμερα εκτεθειμένοι 
σε αυξανόμενους οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους, ως συνέπεια 
της αλλαγής του κλίματος και της 
αυξανόμενης αστάθειας των τιμών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων έχει αυξημένη 
σημασία για τους γεωργούς. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα μέτρο 
διαχείρισης κινδύνου ώστε να βοηθηθούν 
οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τους πλέον 
κοινούς κινδύνους που παρουσιάζονται. 
Αυτό το μέτρο πρέπει συνεπώς να παρέχει 
στήριξη στους γεωργούς για την κάλυψη 
των ασφαλίστρων που καταβάλλουν για
την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών, καθώς και την κάλυψη της 
δημιουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας και 
της αποζημίωσης που καταβάλλουν τα εν 
λόγω ταμεία στους γεωργούς για 
απώλειες τις οποίες υπέστησαν λόγω 
κρουσμάτων ζωικών ή φυτικών 
ασθενειών ή περιβαλλοντικών 
συμβάντων. Πρέπει επίσης να καλύπτει 

διαγράφεται
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ένα εργαλείο σταθεροποίησης του 
εισοδήματος υπό μορφή ταμείου 
αλληλοβοήθειας για τη στήριξη των 
γεωργών που αντιμετωπίζουν σοβαρή 
μείωση του εισοδήματός τους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη 
την Ένωση, η αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού και η τήρηση των διεθνών 
δεσμεύσεων της Ένωσης, πρέπει να 
δημιουργηθούν ειδικές συνθήκες για την 
παροχή στήριξης δυνάμει αυτών των 
μέτρων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών 
πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό της 
ελάχιστης και της μέγιστης διάρκειας 
των εμπορικών δανείων στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας.

Or. pt

Τροπολογία 178
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι γεωργοί είναι σήμερα εκτεθειμένοι 
σε αυξανόμενους οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους, ως συνέπεια 
της αλλαγής του κλίματος και της 
αυξανόμενης αστάθειας των τιμών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων έχει αυξημένη 
σημασία για τους γεωργούς. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα μέτρο 
διαχείρισης κινδύνου ώστε να βοηθηθούν 
οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τους πλέον 
κοινούς κινδύνους που παρουσιάζονται. 
Αυτό το μέτρο πρέπει συνεπώς να παρέχει 
στήριξη στους γεωργούς για την κάλυψη 

διαγράφεται
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των ασφαλίστρων που καταβάλλουν για 
την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών, καθώς και την κάλυψη της 
δημιουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας και 
της αποζημίωσης που καταβάλλουν τα εν 
λόγω ταμεία στους γεωργούς για 
απώλειες τις οποίες υπέστησαν λόγω 
κρουσμάτων ζωικών ή φυτικών 
ασθενειών ή περιβαλλοντικών 
συμβάντων. Πρέπει επίσης να καλύπτει 
ένα εργαλείο σταθεροποίησης του 
εισοδήματος υπό μορφή ταμείου 
αλληλοβοήθειας για τη στήριξη των 
γεωργών που αντιμετωπίζουν σοβαρή
μείωση του εισοδήματός τους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη 
την Ένωση, η αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού και η τήρηση των διεθνών 
δεσμεύσεων της Ένωσης, πρέπει να 
δημιουργηθούν ειδικές συνθήκες για την 
παροχή στήριξης δυνάμει αυτών των 
μέτρων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών 
πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό της 
ελάχιστης και της μέγιστης διάρκειας 
των εμπορικών δανείων στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας.

Or. it

Τροπολογία 179
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι γεωργοί είναι σήμερα εκτεθειμένοι 
σε αυξανόμενους οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους, ως συνέπεια 

(37) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να στηρίζουν το κόστος 
έναρξης και λειτουργίας ταμείων 
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της αλλαγής του κλίματος και της 
αυξανόμενης αστάθειας των τιμών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων έχει αυξημένη 
σημασία για τους γεωργούς. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα μέτρο 
διαχείρισης κινδύνου ώστε να βοηθηθούν 
οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τους πλέον 
κοινούς κινδύνους που παρουσιάζονται. 
Αυτό το μέτρο πρέπει συνεπώς να παρέχει 
στήριξη στους γεωργούς για την κάλυψη 
των ασφαλίστρων που καταβάλλουν για 
την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών, καθώς και την κάλυψη της 
δημιουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας και 
της αποζημίωσης που καταβάλλουν τα εν 
λόγω ταμεία στους γεωργούς για 
απώλειες τις οποίες υπέστησαν λόγω 
κρουσμάτων ζωικών ή φυτικών 
ασθενειών ή περιβαλλοντικών συμβάντων. 
Πρέπει επίσης να καλύπτει ένα εργαλείο 
σταθεροποίησης του εισοδήματος υπό 
μορφή ταμείου αλληλοβοήθειας για τη 
στήριξη των γεωργών που 
αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός τους. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των 
γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, η 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού 
και η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων 
της Ένωσης, πρέπει να δημιουργηθούν 
ειδικές συνθήκες για την παροχή 
στήριξης δυνάμει αυτών των μέτρων.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών 
πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό της 
ελάχιστης και της μέγιστης διάρκειας 
των εμπορικών δανείων στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας.

αλληλοβοήθειας για την προστασία των 
αγροτών από τις επιπτώσεις των 
ζωονόσων και φυτασθενειών καθώς και 
περιβαλλοντικών συμβάντων. Ωστόσο, σε 
καμία περίπτωση δημόσιο χρήμα δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται για την
επιδότηση αποζημιώσεων αγροτών: το 
δημόσιο χρήμα αξιοποιείται καλύτερα 
όταν επενδύεται σε προληπτικά μέτρα 
κατ’ αρχάς για την αποτροπή 
καταστροφών. Επιπλέον, αποζημίωση θα 
χορηγείται μόνο σε αγρότες που έχουν 
λάβει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για 
την αντιμετώπιση ζωονόσων και 
φυτασθενειών, την περιβαλλοντική 
προστασία και την αντιμετώπιση 
συμβάντων που αφορούν την κλιματική 
αλλαγή. Όλα τα άλλα μέσα που αφορούν 
τη διαχείριση κινδύνου αντιμετωπίζονται 
στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ. 

Or. en



AM\903101EL.doc 133/189 PE489.640v01-00

EL

Τροπολογία 180
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι γεωργοί είναι σήμερα εκτεθειμένοι 
σε αυξανόμενους οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους, ως συνέπεια 
της αλλαγής του κλίματος και της 
αυξανόμενης αστάθειας των τιμών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων έχει αυξημένη 
σημασία για τους γεωργούς. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα μέτρο 
διαχείρισης κινδύνου ώστε να βοηθηθούν 
οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τους πλέον 
κοινούς κινδύνους που παρουσιάζονται.
Αυτό το μέτρο πρέπει συνεπώς να παρέχει 
στήριξη στους γεωργούς για την κάλυψη 
των ασφαλίστρων που καταβάλλουν για 
την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών, καθώς και την κάλυψη της 
δημιουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας και 
της αποζημίωσης που καταβάλλουν τα εν 
λόγω ταμεία στους γεωργούς για απώλειες 
τις οποίες υπέστησαν λόγω κρουσμάτων 
ζωικών ή φυτικών ασθενειών ή 
περιβαλλοντικών συμβάντων. Πρέπει 
επίσης να καλύπτει ένα εργαλείο 
σταθεροποίησης του εισοδήματος υπό 
μορφή ταμείου αλληλοβοήθειας για τη 
στήριξη των γεωργών που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη 
την Ένωση, η αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού και η τήρηση των διεθνών 
δεσμεύσεων της Ένωσης, πρέπει να 
δημιουργηθούν ειδικές συνθήκες για την 
παροχή στήριξης δυνάμει αυτών των 
μέτρων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών 
πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 

(37) Οι γεωργοί είναι σήμερα εκτεθειμένοι 
σε αυξανόμενους οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους, ως συνέπεια 
της αλλαγής του κλίματος και της 
αυξανόμενης αστάθειας των τιμών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων έχει αυξημένη 
σημασία για τους γεωργούς. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα μέτρο 
διαχείρισης κινδύνου ώστε να βοηθηθούν 
οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τους πλέον 
κοινούς κινδύνους που παρουσιάζονται.
Αυτό το μέτρο πρέπει συνεπώς να παρέχει 
στήριξη στους γεωργούς για την κάλυψη 
των ασφαλίστρων που καταβάλλουν για 
την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών, καθώς και την κάλυψη της 
δημιουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας και 
της αποζημίωσης που καταβάλλουν τα εν 
λόγω ταμεία στους γεωργούς για απώλειες 
τις οποίες υπέστησαν λόγω κρουσμάτων 
ζωικών ή φυτικών ασθενειών ή δυσμενών 
καιρικών ή περιβαλλοντικών συμβάντων.
Πρέπει επίσης να καλύπτει ένα εργαλείο 
σταθεροποίησης του εισοδήματος υπό 
μορφή ταμείου αλληλοβοήθειας ή 
ενίσχυσης για την κάλυψη των δαπανών 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που συνάπτει 
το ταμείο αλληλοβοήθειας για τη στήριξη 
των γεωργών που αντιμετωπίζουν σοβαρή 
μείωση του εισοδήματός τους
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη 
την Ένωση, η αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού και η τήρηση των διεθνών 
δεσμεύσεων της Ένωσης, πρέπει να 
δημιουργηθούν ειδικές συνθήκες για την 
παροχή στήριξης δυνάμει αυτών των 
μέτρων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών 
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Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό της 
ελάχιστης και της μέγιστης διάρκειας των 
εμπορικών δανείων στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας.

πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό της 
ελάχιστης και της μέγιστης διάρκειας των 
εμπορικών δανείων στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας.

Or. it

Τροπολογία 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι γεωργοί είναι σήμερα εκτεθειμένοι 
σε αυξανόμενους οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους, ως συνέπεια 
της αλλαγής του κλίματος και της 
αυξανόμενης αστάθειας των τιμών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων έχει αυξημένη 
σημασία για τους γεωργούς. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα μέτρο 
διαχείρισης κινδύνου ώστε να βοηθηθούν 
οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τους πλέον 
κοινούς κινδύνους που παρουσιάζονται.
Αυτό το μέτρο πρέπει συνεπώς να παρέχει 
στήριξη στους γεωργούς για την κάλυψη 
των ασφαλίστρων που καταβάλλουν για 
την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών, καθώς και την κάλυψη της 
δημιουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας και 
της αποζημίωσης που καταβάλλουν τα εν 
λόγω ταμεία στους γεωργούς για απώλειες 
τις οποίες υπέστησαν λόγω κρουσμάτων 
ζωικών ή φυτικών ασθενειών ή 
περιβαλλοντικών συμβάντων. Πρέπει 
επίσης να καλύπτει ένα εργαλείο 
σταθεροποίησης του εισοδήματος υπό 
μορφή ταμείου αλληλοβοήθειας για τη 

(37) Οι γεωργοί είναι σήμερα εκτεθειμένοι 
σε αυξανόμενους οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους, ως συνέπεια 
της αλλαγής του κλίματος και της 
αυξανόμενης αστάθειας των τιμών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων έχει αυξημένη 
σημασία για τους γεωργούς. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα μέτρο 
διαχείρισης κινδύνου ώστε να βοηθηθούν 
οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τους πλέον 
κοινούς κινδύνους που παρουσιάζονται.
Αυτό το μέτρο πρέπει συνεπώς να παρέχει 
στήριξη στους γεωργούς για την κάλυψη 
των ασφαλίστρων που καταβάλλουν για 
την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών, καθώς και την κάλυψη της 
δημιουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας και 
της αποζημίωσης που καταβάλλουν τα εν 
λόγω ταμεία στους γεωργούς για απώλειες 
τις οποίες υπέστησαν λόγω κρουσμάτων 
ζωικών ή φυτικών ασθενειών ή δυσμενών 
καιρικών ή περιβαλλοντικών συμβάντων.
Πρέπει επίσης να καλύπτει ένα εργαλείο 
σταθεροποίησης του εισοδήματος υπό 
μορφή ταμείου αλληλοβοήθειας για τη 
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στήριξη των γεωργών που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη 
την Ένωση, η αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού και η τήρηση των διεθνών 
δεσμεύσεων της Ένωσης, πρέπει να 
δημιουργηθούν ειδικές συνθήκες για την 
παροχή στήριξης δυνάμει αυτών των 
μέτρων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών 
πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό της 
ελάχιστης και της μέγιστης διάρκειας των 
εμπορικών δανείων στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας.

στήριξη των γεωργών που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη 
την Ένωση, η αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού και η τήρηση των διεθνών 
δεσμεύσεων της Ένωσης, πρέπει να 
δημιουργηθούν ειδικές συνθήκες για την 
παροχή στήριξης δυνάμει αυτών των 
μέτρων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών 
πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό της 
ελάχιστης και της μέγιστης διάρκειας των 
εμπορικών δανείων στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας.

Or. it

Τροπολογία 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι γεωργοί είναι σήμερα εκτεθειμένοι 
σε αυξανόμενους οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους, ως συνέπεια 
της αλλαγής του κλίματος και της 
αυξανόμενης αστάθειας των τιμών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων έχει αυξημένη 
σημασία για τους γεωργούς. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα μέτρο 
διαχείρισης κινδύνου ώστε να βοηθηθούν 
οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τους πλέον 
κοινούς κινδύνους που παρουσιάζονται. 
Αυτό το μέτρο πρέπει συνεπώς να παρέχει 
στήριξη στους γεωργούς για την κάλυψη 
των ασφαλίστρων που καταβάλλουν για 
την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών, καθώς και την κάλυψη της 

(37) Οι γεωργοί είναι σήμερα εκτεθειμένοι 
σε αυξανόμενους οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους, ως συνέπεια 
της αλλαγής του κλίματος και της 
αυξανόμενης αστάθειας των τιμών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων έχει αυξημένη 
σημασία για τους γεωργούς. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα μέτρο 
διαχείρισης κινδύνου ώστε να βοηθηθούν 
οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τους πλέον 
κοινούς κινδύνους που παρουσιάζονται. 
Αυτό το μέτρο πρέπει συνεπώς να παρέχει 
στήριξη στους γεωργούς και σε ομάδες 
γεωργών για την κάλυψη των 
ασφαλίστρων που καταβάλλουν για την 
ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών, 
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δημιουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας και 
της αποζημίωσης που καταβάλλουν τα εν 
λόγω ταμεία στους γεωργούς για απώλειες 
τις οποίες υπέστησαν λόγω κρουσμάτων 
ζωικών ή φυτικών ασθενειών ή 
περιβαλλοντικών συμβάντων. Πρέπει 
επίσης να καλύπτει ένα εργαλείο 
σταθεροποίησης του εισοδήματος υπό 
μορφή ταμείου αλληλοβοήθειας για τη 
στήριξη των γεωργών που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη 
την Ένωση, η αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού και η τήρηση των διεθνών 
δεσμεύσεων της Ένωσης, πρέπει να 
δημιουργηθούν ειδικές συνθήκες για την 
παροχή στήριξης δυνάμει αυτών των 
μέτρων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών 
πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό της 
ελάχιστης και της μέγιστης διάρκειας των 
εμπορικών δανείων στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας.

καθώς και την κάλυψη της δημιουργίας 
ταμείων αλληλοβοήθειας και της 
αποζημίωσης που καταβάλλουν τα εν λόγω 
ταμεία στους γεωργούς για απώλειες τις 
οποίες υπέστησαν λόγω κρουσμάτων 
ζωικών ή φυτικών ασθενειών ή 
περιβαλλοντικών συμβάντων ή αντίξοων 
κλιματικών καταστάσεων. Πρέπει επίσης 
να καλύπτει ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
του εισοδήματος υπό μορφή ταμείου 
αλληλοβοήθειας ή ασφαλιστικής 
σύμβασης για τη στήριξη των γεωργών 
που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός τους. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των 
γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, η 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού 
και η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της 
Ένωσης, πρέπει να δημιουργηθούν ειδικές 
συνθήκες για την παροχή στήριξης δυνάμει 
αυτών των μέτρων. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των 
δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
καθορισμό της ελάχιστης και της μέγιστης 
διάρκειας των εμπορικών δανείων στα 
ταμεία αλληλοβοήθειας.

Or. en

Τροπολογία 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37 α) Το βασικό πρόβλημα που απειλεί 
τους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους στις 
μεσογειακές περιοχές είναι ο κίνδυνος 
πυρκαγιάς των δασών. Για τον λόγο αυτό 
η σωστή αγροτική ανάπτυξη στις ζώνες 
αυτές πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα 
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επαγρύπνησης και πρόληψης, μεταξύ των 
οποίων η εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, τόσο 
στις αγροτικές ζώνες όσο και των 
ατόμων που για διάφορους λόγους τις 
επισκέπτονται. 

Or. es

Τροπολογία 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η προσέγγιση LEADER για την
τοπική ανάπτυξη έχει, επί σειρά ετών, 
αποδείξει τη χρησιμότητά της στην 
προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών 
περιοχών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις 
πολυτομεακές ανάγκες της ενδογενούς 
αγροτικής ανάπτυξης μέσω της 
προσέγγισης από τη βάση προς την 
κορυφή. Επομένως, η προσέγγιση 
LEADER πρέπει να συνεχιστεί στο μέλλον 
και η εφαρμογή της να παραμείνει 
υποχρεωτική για όλα τα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης.

(38) Η προσέγγιση LEADER για την 
τοπική ανάπτυξη έχει, επί σειρά ετών, 
αποδείξει τη χρησιμότητά της στην 
προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών 
περιοχών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις 
πολυτομεακές ανάγκες της ενδογενούς 
αγροτικής ανάπτυξης μέσω της 
προσέγγισης από τη βάση προς την 
κορυφή. Επομένως, η προσέγγιση 
LEADER πρέπει να συνεχιστεί στο μέλλον 
και η εφαρμογή της να παραμείνει 
υποχρεωτική για όλα τα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης. Η προστιθέμενη 
αξία της προσέγγισης LEADER δεν 
περιορίζεται στα έργα που έχουν 
αναληφθεί και τα φυσικά αποτελέσματα, 
αλλά και σε μια προσέγγιση «εκ των κάτω 
προς τα άνω» μιας ανεξάρτητης τοπικής 
ομάδας δράσης που μπορεί να 
συνεισφέρει σημαντική προστιθέμενη 
αξία, όπως η «οικοδόμηση ικανοτήτων» 
και η «προικοδότηση της τοπικής 
κοινότητας» που δεν μπορεί να επιτευχθεί 
όταν η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
τελεί υπό τις τοπικές αρχές.1

__________________
1 όπως επισημαίνεται στην ειδική έκθεση 
αριθ. 5 του 2010, του Ευρωπαϊκού 



PE489.640v01-00 138/189 AM\903101EL.doc

EL

Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εφαρμογή 
της προσέγγισης LEADER για την 
αγροτική ανάπτυξη 

Or. en

Τροπολογία 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ της τοπικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο του LEADER 
πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και της 
λειτουργίας των ομάδων τοπικής δράσης, 
καθώς και τη συνεργασία μεταξύ περιοχών 
και ομάδων που υλοποιούν την τοπική 
ανάπτυξη με μια προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή με την καθοδήγηση 
συνεταιριστικών ενώσεων. Προκειμένου 
να δοθεί η δυνατότητα στους εταίρους στις 
αγροτικές περιοχές οι οποίοι δεν 
υλοποιούν ακόμη το LEADER να 
δοκιμάσουν και να προετοιμάσουν την 
εκπόνηση και την εκτέλεση μιας 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, πρέπει 
επίσης να χρηματοδοτηθεί ένα «σύνολο 
εργαλείων εκκίνησης LEADER». 
Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποδοτική 
και αποτελεσματική χρήση των 
δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το 
λεπτομερή καθορισμό των επιλέξιμων 
δαπανών εμψύχωσης οι οποίες αφορούν 
ομάδες τοπικής δράσης.

(40) Η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ της τοπικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο του LEADER 
πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και της 
λειτουργίας των ομάδων τοπικής δράσης, 
όπου η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
είναι σε επίπεδο κοινότητας και σε 
συνεργασία με άλλους σχετικούς φορείς,
καθώς και τη συνεργασία μεταξύ περιοχών 
και ομάδων που υλοποιούν την τοπική 
ανάπτυξη με μια προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή με την καθοδήγηση 
συνεταιριστικών ενώσεων. Προκειμένου 
να δοθεί η δυνατότητα στους εταίρους στις 
αγροτικές περιοχές οι οποίοι δεν 
υλοποιούν ακόμη το LEADER να 
δοκιμάσουν και να προετοιμάσουν την 
εκπόνηση και την εκτέλεση μιας 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, πρέπει 
επίσης να χρηματοδοτηθεί ένα «σύνολο 
εργαλείων εκκίνησης LEADER». 
Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποδοτική 
και αποτελεσματική χρήση των 
δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, και 
εφαρμογής της προσέγγισης LEADER, η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το 
λεπτομερή καθορισμό των επιλέξιμων 
δαπανών εμψύχωσης οι οποίες αφορούν 
ομάδες τοπικής δράσης και με σκοπό την 
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υιοθέτηση κανόνων που διασφαλίζουν ότι 
τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πλήρως την 
προσέγγιση με βάση την κοινότητα.

Or. en

Τροπολογία 186
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Οι επενδύσεις είναι κοινές σε πολλά 
από τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
μπορούν να σχετίζονται με δράσεις πολύ 
διαφορετικής φύσης. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί η σαφήνεια στην υλοποίηση 
των εν λόγω δράσεων, πρέπει να 
καθοριστούν ορισμένοι κοινοί κανόνες για 
όλες τις επενδύσεις. Οι εν λόγω κοινοί 
κανόνες πρέπει να καθορίζουν τα είδη των 
δαπανών που μπορούν να θεωρηθούν ως 
επενδυτικές δαπάνες και να διασφαλίζουν 
ότι λαμβάνουν στήριξη μόνο οι επενδύσεις 
εκείνες που δημιουργούν νέα αξία για τη 
γεωργία. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
οι ιδιαιτερότητες που αφορούν ιδιαίτερα 
είδη επενδύσεων, όπως η αγορά 
μεταχειρισμένου εξοπλισμού και οι απλές 
επενδύσεις αντικατάστασης, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποδοτική 
χρήση των πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
καθορισμό προϋποθέσεων υπό τις οποίες 
ορισμένα είδη επενδύσεων μπορούν να 
θεωρηθούν ως επιλέξιμες δαπάνες. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
πραγματοποίηση επενδυτικών έργων 
πρέπει να είναι δυνατόν τα κράτη μέλη να 
καταβάλλουν προκαταβολές. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η 

(41) Οι επενδύσεις είναι κοινές σε πολλά 
από τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
μπορούν να σχετίζονται με δράσεις πολύ 
διαφορετικής φύσης. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί η σαφήνεια στην υλοποίηση 
των εν λόγω δράσεων, πρέπει να 
καθοριστούν ορισμένοι κοινοί κανόνες για 
όλες τις επενδύσεις. Οι εν λόγω κοινοί 
κανόνες πρέπει να καθορίζουν τα είδη των 
δαπανών που μπορούν να θεωρηθούν ως 
επενδυτικές δαπάνες και να διασφαλίζουν 
ότι λαμβάνουν στήριξη μόνο οι επενδύσεις 
εκείνες που δημιουργούν νέα αξία για τη 
γεωργία. Στην περίπτωση της άρδευσης , 
οι νέες επενδύσεις περιλαμβανομένων 
εκείνων για τον εκσυγχρονισμό των 
υφισταμένων συστημάτων με σκοπό την 
ορθολογικότερη χρήση του ύδατος, 
θεωρούνται παραδεκτές δαπάνες στο 
βαθμό που διασφαλίζουν τη μη 
εξάντληση του αγαθού αυτού, την 
αποφυγή της υποβάθμισης του 
υδροφόρου ορίζοντα και το σεβασμό της 
καλής κατάστασης των υδατίνων μαζών 
από οικολογικής πλευράς. Προκειμένου 
να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες που 
αφορούν ιδιαίτερα είδη επενδύσεων, όπως 
η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού και 
οι απλές επενδύσεις αντικατάστασης, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποδοτική 
χρήση των πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία 
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δικαιοσύνη και ο βιώσιμος αντίκτυπος της 
συνδρομής του ΕΓΤΑΑ, πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες για να διασφαλισθεί 
ότι οι επενδύσεις που αφορούν δράσεις 
είναι μακροχρόνιες και ότι η στήριξη του 
ΕΓΤΑΑ δεν χρησιμοποιείται για να 
στρεβλώσει τον ανταγωνισμό.

έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
καθορισμό προϋποθέσεων υπό τις οποίες 
ορισμένα είδη επενδύσεων μπορούν να 
θεωρηθούν ως επιλέξιμες δαπάνες. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
πραγματοποίηση επενδυτικών έργων 
πρέπει να είναι δυνατόν τα κράτη μέλη να 
καταβάλλουν προκαταβολές. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η 
δικαιοσύνη και ο βιώσιμος αντίκτυπος της 
συνδρομής του ΕΓΤΑΑ, πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες για να διασφαλισθεί 
ότι οι επενδύσεις που αφορούν δράσεις 
είναι μακροχρόνιες και ότι η στήριξη του 
ΕΓΤΑΑ δεν χρησιμοποιείται για να 
στρεβλώσει τον ανταγωνισμό.

Or. fr

Τροπολογία 187
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
χρηματοδοτικοί πόροι για την αγροτική 
ανάπτυξη χρησιμοποιούνται με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο και οι στόχοι των 
μέτρων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης να είναι σύμφωνοι με 
τις προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη, αλλά και να 
διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των 
αιτούντων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν κριτήρια επιλογής για την 
επιλογή των έργων. Εξαίρεση στον κανόνα 
αυτό πρέπει να γίνεται μόνο για τα μέτρα 
εκείνα για τα οποία η στήριξη συνίσταται 
σε ενισχύσεις για παροχή 
γεωργοπεριβαλλοντικών υπηρεσιών ή 
υπηρεσιών για την καλή διαβίωση των 

(44) Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
χρηματοδοτικοί πόροι για την αγροτική 
ανάπτυξη χρησιμοποιούνται με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο και οι στόχοι των 
μέτρων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης να είναι σύμφωνοι με 
τις προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη, αλλά και να 
διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των 
αιτούντων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν κριτήρια επιλογής για την 
επιλογή των έργων. Εξαίρεση στον κανόνα 
αυτό πρέπει να γίνεται μόνο για τα μέτρα 
εκείνα για τα οποία η στήριξη συνίσταται 
σε ενισχύσεις για παροχή 
γεωργοπεριβαλλοντικών υπηρεσιών ή 
υπηρεσιών για την καλή διαβίωση των 
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ζώων. Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων 
επιλογής πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρχή 
της αναλογικότητας σε ό,τι αφορά τις 
μικρές επιχορηγήσεις.

ζώων. Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων 
επιλογής πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρχή 
της αναλογικότητας σε ό,τι αφορά τις 
μικρές επιχορηγήσεις και να εκτιμάται η 
συμβολή των πρωτοβουλιών για την 
προώθηση της ισότητας ευκαιριών για 
τις γυναίκες της υπαίθρου.

Or. es

Τροπολογία 188
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Προκειμένου να συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας, πρέπει να συσταθεί ένα δίκτυο 
ΕΣΚ προκειμένου να δικτυωθούν οι 
επιχειρησιακές ομάδες, οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και οι ερευνητές που 
εμπλέκονται στην υλοποίηση δράσεων που 
στοχεύουν στην καινοτομία στον τομέα 
της γεωργίας. Πρέπει να χρηματοδοτηθεί 
στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας σε 
επίπεδο Ένωσης.

(47) Προκειμένου να συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας, πρέπει να συσταθεί ένα δίκτυο 
ΕΣΚ προκειμένου να δικτυωθούν οι 
επιχειρησιακές ομάδες, οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, ΜΚΟ και οι ερευνητές που 
εμπλέκονται στην υλοποίηση δράσεων που 
στοχεύουν στην καινοτομία στον τομέα 
της γεωργίας. Πρέπει να χρηματοδοτηθεί 
στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας σε 
επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Προκειμένου να συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 

(47) Προκειμένου να συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
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γεωργίας, πρέπει να συσταθεί ένα δίκτυο 
ΕΣΚ προκειμένου να δικτυωθούν οι 
επιχειρησιακές ομάδες, οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και οι ερευνητές που 
εμπλέκονται στην υλοποίηση δράσεων που 
στοχεύουν στην καινοτομία στον τομέα 
της γεωργίας. Πρέπει να χρηματοδοτηθεί 
στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας σε 
επίπεδο Ένωσης.

γεωργίας, πρέπει να συσταθεί ένα δίκτυο 
ΕΣΚ προκειμένου να δικτυωθούν οι 
επιχειρησιακές ομάδες, οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, ΜΚΟ και οι ερευνητές που 
εμπλέκονται στην υλοποίηση δράσεων που 
στοχεύουν στην καινοτομία στον τομέα 
της γεωργίας. Πρέπει να χρηματοδοτηθεί 
στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας σε 
επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να λειτουργήσει η εν λόγω Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας, οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις έχουν ισότιμη πρόσβαση και συμβολή στο δίκτυο. Δεν υπάρχει 
επομένως λόγος να μην αναφέρονται σαφώς ήδη στο κείμενο.

Τροπολογία 190
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Κατά την περίοδο προγραμματισμού 
2007-2013, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη 
λειτούργησε ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων 
αξιολόγησης. Προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι ειδικές ανάγκες της αξιολόγησης, 
πρέπει να συσταθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 
αξιολόγησης για την αγροτική ανάπτυξη 
για την περίοδο προγραμματισμού 2014-
2020, με σκοπό να φέρει σε επαφή όλους 
τους εμπλεκόμενους σε δραστηριότητες 
αξιολόγησης για τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής εμπειρογνωσίας στον τομέα. 
Πρέπει να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της 
τεχνικής βοήθειας.

(48) Κατά την περίοδο προγραμματισμού 
2007-2013, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη 
λειτούργησε ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων 
αξιολόγησης. Προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι ειδικές ανάγκες της αξιολόγησης, 
πρέπει να συσταθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 
αξιολόγησης για την αγροτική ανάπτυξη 
για την περίοδο προγραμματισμού 2014-
2020, με σκοπό να φέρει σε επαφή όλους 
τους εμπλεκόμενους σε δραστηριότητες 
αξιολόγησης για τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής εμπειρογνωσίας στον τομέα.
Το δίκτυο θa αφιερώνει ιδιαίτερη 
προσοχή στην πρόοδο που παρατηρείται 
όσον αφορά την πρόσβαση των γυναικών 
στη συνιδιοκτησία των εκμεταλλεύσεων, 
στα προγράμματα στήριξης της 
επιχειρηματικότητας και σε όσες 
πρωτοβουλίες στοχεύουν στην ενίσχυση 
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της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών 
και γυναικών στην ύπαιθρο.  Πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της τεχνικής 
βοήθειας.

Or. es

Τροπολογία 191
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Το ΕΓΤΑΑ πρέπει να σηματοδοτεί 
την αναγνώριση από την Ένωση του 
τρόπου με τον οποίο οι προσεγγίσεις της 
τοπικής ανάπτυξης και η διακρατική 
διάσταση μπορούν να αλληλοενισχύονται, 
ειδικά όταν χαρακτηρίζονται από 
καινοτόμο πνεύμα. Αυτό πρέπει να γίνει 
με την απονομή βραβείων σε 
περιορισμένο αριθμό έργων τα οποία
ενσαρκώνουν αυτά τα χαρακτηριστικά. 
Τα βραβεία πρέπει να συμπληρώνουν 
άλλες πηγές χρηματοδότησης που 
διατίθενται μέσω της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης παρέχοντας 
αναγνώριση σε κάθε πρωτοπόρο 
κατάλληλο έργο, ανεξάρτητα εάν το εν 
λόγω έργω είχε επίσης χρηματοδοτηθεί 
μέσω ενός προγράμματος αγροτικής 
ανάπτυξης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 192
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Το ΕΓΤΑΑ πρέπει να σηματοδοτεί 
την αναγνώριση από την Ένωση του 
τρόπου με τον οποίο οι προσεγγίσεις της 
τοπικής ανάπτυξης και η διακρατική 
διάσταση μπορούν να αλληλοενισχύονται, 
ειδικά όταν χαρακτηρίζονται από 
καινοτόμο πνεύμα. Αυτό πρέπει να γίνει 
με την απονομή βραβείων σε 
περιορισμένο αριθμό έργων τα οποία 
ενσαρκώνουν αυτά τα χαρακτηριστικά. 
Τα βραβεία πρέπει να συμπληρώνουν 
άλλες πηγές χρηματοδότησης που 
διατίθενται μέσω της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης παρέχοντας 
αναγνώριση σε κάθε πρωτοπόρο 
κατάλληλο έργο, ανεξάρτητα εάν το εν 
λόγω έργω είχε επίσης χρηματοδοτηθεί 
μέσω ενός προγράμματος αγροτικής 
ανάπτυξης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 193
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Τα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να προβλέπουν 
καινοτόμες δράσεις που προάγουν έναν 
γεωργικό τομέα με αποδοτική χρήση των 
πόρων, παραγωγικό και με χαμηλές 
εκπομπές, με στήριξη των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας. Οι ΕΣΚ πρέπει να αποσκοπούν 
στην προώθηση της ταχύτερης και 
ευρύτερης μεταφοράς καινοτόμων λύσεων 
στην πράξη. Οι ΕΣΚ πρέπει να παράγουν 
προστιθέμενη αξία ενισχύοντας τη χρήση 
και την αποτελεσματικότητα των σχετικών 

(51) Τα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να προβλέπουν 
καινοτόμες δράσεις που προάγουν έναν 
γεωργικό τομέα με αποδοτική χρήση των 
πόρων, γεωργο-οικολογικό και με χαμηλές 
εκπομπές, με στήριξη των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας όπου περιλαμβάνεται και η 
κοινωνική καινοτομία και πρόοδος. Οι 
ΕΣΚ πρέπει να αποσκοπούν στην 
προώθηση της ταχύτερης και ευρύτερης 
μεταφοράς καινοτόμων λύσεων στην 
πράξη. Οι ΕΣΚ πρέπει να παράγουν 
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με την καινοτομία μέσων, καθώς και τις 
συνέργειες μεταξύ τους. Οι ΕΣΚ πρέπει να 
γεφυρώνουν το χάσμα συνδέοντας 
καλύτερα την έρευνα και την πρακτική 
γεωργία.

προστιθέμενη αξία, ισότιμη δυνατότητα 
πρόσβασης, ενισχύοντας τη χρήση και την 
αποτελεσματικότητα των σχετικών με την 
καινοτομία μέσων καθώς και τις 
συνέργειες μεταξύ τους. Οι ΕΣΚ πρέπει να 
γεφυρώνουν το χάσμα συνδέοντας 
καλύτερα την έρευνα και την πρακτική 
γεωργία για την κάλυψη της ζήτησης των 
πολιτών για ασφαλή, υγιεινή και θρεπτική 
τροφή, καθώς και ευρύτερες πτυχές της 
αγροτικής ανάπτυξης όπως η αγροτική 
στέγαση, οι υποδομές και οι υπηρεσίες. Η 
εστίαση πρέπει να επικεντρωθεί στην 
γεωργο-οικολογική πτυχή και στις 
χαμηλών εισροών αγροτικές πρακτικές, 
για την έρευνα και την καινοτομία με 
βάση τις ανάγκες των αγροτών και την 
κοινωνική καινοτομία στην ανάπτυξη της 
υπαίθρου.

Or. en

Τροπολογία 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Τα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να προβλέπουν 
καινοτόμες δράσεις που προάγουν έναν 
γεωργικό τομέα με αποδοτική χρήση των 
πόρων, παραγωγικό και με χαμηλές 
εκπομπές, με στήριξη των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας. Οι ΕΣΚ πρέπει να αποσκοπούν 
στην προώθηση της ταχύτερης και 
ευρύτερης μεταφοράς καινοτόμων λύσεων 
στην πράξη. Οι ΕΣΚ πρέπει να παράγουν 
προστιθέμενη αξία ενισχύοντας τη χρήση 
και την αποτελεσματικότητα των σχετικών 
με την καινοτομία μέσων, καθώς και τις 
συνέργειες μεταξύ τους. Οι ΕΣΚ πρέπει να 
γεφυρώνουν το χάσμα συνδέοντας 

(51) Τα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να προβλέπουν 
καινοτόμες δράσεις που προάγουν έναν 
γεωργικό τομέα με αποδοτική χρήση των 
πόρων, παραγωγικό, βιώσιμο και με 
χαμηλές εκπομπές, με στήριξη των ΕΣΚ 
για την παραγωγικότητα και τη 
βιωσιμότητα της γεωργίας. Οι ΕΣΚ πρέπει 
να αποσκοπούν στην προώθηση της 
ταχύτερης και ευρύτερης μεταφοράς 
καινοτόμων λύσεων στην πράξη. Οι ΕΣΚ 
πρέπει να παράγουν προστιθέμενη αξία 
ενισχύοντας τη χρήση και την 
αποτελεσματικότητα των σχετικών με την 
καινοτομία μέσων, καθώς και τις 
συνέργειες μεταξύ τους. Οι ΕΣΚ πρέπει να 
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καλύτερα την έρευνα και την πρακτική 
γεωργία.

γεφυρώνουν το χάσμα συνδέοντας 
καλύτερα την έρευνα και την πρακτική 
γεωργία και πρέπει να ενθαρρύνουν μια 
γεωργία εντάσεως γνώσης.

Or. en

Τροπολογία 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Τα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να προβλέπουν 
καινοτόμες δράσεις που προάγουν έναν 
γεωργικό τομέα με αποδοτική χρήση των 
πόρων, παραγωγικό και με χαμηλές 
εκπομπές, με στήριξη των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας. Οι ΕΣΚ πρέπει να αποσκοπούν 
στην προώθηση της ταχύτερης και 
ευρύτερης μεταφοράς καινοτόμων λύσεων 
στην πράξη. Οι ΕΣΚ πρέπει να παράγουν 
προστιθέμενη αξία ενισχύοντας τη χρήση 
και την αποτελεσματικότητα των σχετικών 
με την καινοτομία μέσων, καθώς και τις 
συνέργειες μεταξύ τους. Οι ΕΣΚ πρέπει να 
γεφυρώνουν το χάσμα συνδέοντας 
καλύτερα την έρευνα και την πρακτική 
γεωργία.

(51) Τα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να προβλέπουν 
καινοτόμες δράσεις που προάγουν έναν 
γεωργικό τομέα με αποδοτική χρήση των 
πόρων, παραγωγικό και με χαμηλές 
εκπομπές, με στήριξη των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας. Οι ΕΣΚ πρέπει να αποσκοπούν 
στην προώθηση της ταχύτερης και 
ευρύτερης μεταφοράς καινοτόμων λύσεων 
στην πράξη. Οι ΕΣΚ πρέπει να παράγουν 
προστιθέμενη αξία ενισχύοντας τη χρήση 
και την αποτελεσματικότητα των σχετικών 
με την καινοτομία μέσων, καθώς και τις 
συνέργειες μεταξύ τους. Οι ΕΣΚ πρέπει να 
γεφυρώνουν το χάσμα συνδέοντας 
καλύτερα την έρευνα και την πρακτική 
γεωργία, διευκολύνοντας τον διάλογο.

Or. en

Τροπολογία 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Η υλοποίηση καινοτόμων έργων στο 
πλαίσιο των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας πρέπει να 
αναληφθεί από επιχειρησιακές ομάδες στις 
οποίες συμμετέχουν γεωργοί, ερευνητές, 
σύμβουλοι, επιχειρήσεις και άλλοι φορείς 
που ενδιαφέρονται για την καινοτομία 
στον τομέα της γεωργίας. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι τα αποτελέσματα των εν 
λόγω έργων ωφελούν τον τομέα στο 
σύνολό του, τα εν λόγω αποτελέσματα 
πρέπει να διαδίδονται.

(52) Η υλοποίηση καινοτόμων έργων στο 
πλαίσιο των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας πρέπει να 
αναληφθεί από επιχειρησιακές ομάδες στις 
οποίες συμμετέχουν γεωργοί, ερευνητές, 
σύμβουλοι, ΜΚΟ, επιχειρήσεις και άλλοι 
φορείς που ενδιαφέρονται για την 
καινοτομία στον τομέα της γεωργίας. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα 
αποτελέσματα των εν λόγω έργων 
ωφελούν τον τομέα στο σύνολό του, τα εν 
λόγω αποτελέσματα πρέπει να διαδίδονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα από τα κομβικά στοιχεία του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη είναι η καινοτομία. 
Ως καινοτόμο σύστημα ορίζεται από την παγκόσμια τράπεζα ένα δίκτυο οργανώσεων, 
επιχειρήσεων και ατόμων που εστιάζει στην προώθηση νέων προϊόντων, νέων διαδικασιών και 
νέων μορφών οργάνωσης για οικονομική χρήση, σε συνδυασμό με θεσμικά όργανα και 
πολιτικές που επηρεάζουν την συμπεριφορά και την απόδοσή τους. Είναι σημαντικό να 
επισημανθούν οι ΜΚΟ, καθόσον αποτελούν έναν από τους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν 
στο μέλλον τους αγρότες να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά.

Τροπολογία 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Πρέπει να προβλεφθεί ο καθορισμός 
του συνολικού ποσού της στήριξης της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την 
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 
Δεκεμβρίου 2020, η ετήσια κατανομή του 
και το ελάχιστο ποσό που πρέπει να 
συγκεντρωθεί στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες σύμφωνα με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 

(53) Πρέπει να προβλεφθεί ο καθορισμός 
του συνολικού ποσού της στήριξης της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την 
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 
Δεκεμβρίου 2020, η ετήσια κατανομή του 
και το ελάχιστο ποσό που πρέπει να 
συγκεντρωθεί στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες και στις περιφέρειες 
μετάβασης, οι οποίες κατά την περίοδο 
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2014 - 2020 και τη διοργανική συμφωνία 
για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 
βελτίωση της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού20 για την ίδια περίοδο. Οι 
πιστώσεις που είναι διαθέσιμες πρέπει να 
αναπροσαρμόζονται με ενιαίο συντελεστή 
για τον προγραμματισμό.

2007 - 2013 έλαβαν στήριξη από το στόχο 
Σύγκλιση και των οποίων, όμως, το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν μεγαλύτερο του 
75% του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27,
σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για την περίοδο 2014 - 2020 και τη 
διοργανική συμφωνία για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση 
της διαδικασίας του προϋπολογισμού20 για 
την ίδια περίοδο. Οι πιστώσεις που είναι 
διαθέσιμες πρέπει να αναπροσαρμόζονται 
με ενιαίο συντελεστή για τον 
προγραμματισμό.

Or. de

Τροπολογία 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53 α) Καλό θα ήταν να καθοριστεί η 
ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος 
προσαρμόζοντας το επίπεδο της στήριξης 
της Ένωσης στην ανάπτυξη της 
υπαίθρου προκειμένου να 
απομακρυνθούμε σταδιακά από την 
ιστορική κατανομή. Για το σκοπό αυτό, 
τα κράτη μέλη των οποίων το επίπεδο 
στήριξης που έλαβαν ανά εκτάριο για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου είναι κατώτερο 
του 90% του μέσου όρου, πρέπει να 
μειώσουν κατά το ένα τρίτο  τη διαφορά 
του σημερινού τους επιπέδου με το 
επίπεδο αυτό: Η προσαρμογή αυτή πρέπει 
να χρηματοδοτηθεί αναλόγως από όλα τα 
κράτη μέλη το επίπεδο των οποίων ανά 
εκτάριο υπερβαίνει το μέσο όρο της 
Ένωσης. Προκειμένου να αποφευχθεί η 
οποιαδήποτε υπερβολικά απότομη 
μείωση των αντιστοίχων φακέλων, καλό 
θα ήταν ωστόσο η συνεισφορά των 
κρατών αυτών μελών να μην υπερβαίνει 
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ποσοστό X % του αρχικού τους φακέλου.

Or. fr

Τροπολογία 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διαχείριση των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, 
πρέπει να καθοριστεί ένα ενιαίο ποσοστό 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στον 
προγραμματισμό της αγροτικής ανάπτυξης 
όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες των 
κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η ιδιαίτερη σημασία ή η φύση 
ορισμένων ειδών δράσεων, πρέπει να 
καθοριστούν για αυτές ειδικά ποσοστά 
συνεισφοράς. Προκειμένου να αμβλυνθούν 
τα ειδικά μειονεκτήματα που οφείλονται 
στο επίπεδο ανάπτυξης, στην 
απομάκρυνση και στο νησιωτικό 
χαρακτήρα πρέπει να καθοριστεί 
κατάλληλο ποσοστό συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τις ιδιαίτερα απόκεντρες 
περιφέρειες που αναφέρονται στη συνθήκη 
και τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

(54) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διαχείριση των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, 
πρέπει να καθοριστεί ένα ενιαίο ποσοστό 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στον 
προγραμματισμό της αγροτικής ανάπτυξης 
όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες των 
κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η ιδιαίτερη σημασία ή η φύση 
ορισμένων ειδών δράσεων, πρέπει να 
καθοριστούν για αυτές ειδικά ποσοστά 
συνεισφοράς. Προκειμένου να αμβλυνθούν 
τα ειδικά μειονεκτήματα που οφείλονται 
στο επίπεδο ανάπτυξης, στην 
απομάκρυνση και στο νησιωτικό 
χαρακτήρα πρέπει να καθοριστεί 
κατάλληλο ποσοστό συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης, οι 
οποίες κατά την περίοδο 2007 - 2013 
έλαβαν στήριξη από το στόχο Σύγκλιση 
και των οποίων, όμως, το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ ήταν μεγαλύτερο του 75% του 
μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27 και τις
ιδιαίτερα απόκεντρες περιφέρειες που 
αναφέρονται στη συνθήκη και τα μικρά 
νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Or. de

Τροπολογία 200
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διαχείριση των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, 
πρέπει να καθοριστεί ένα ενιαίο ποσοστό 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στον 
προγραμματισμό της αγροτικής ανάπτυξης 
όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες των 
κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η ιδιαίτερη σημασία ή η φύση 
ορισμένων ειδών δράσεων, πρέπει να 
καθοριστούν για αυτές ειδικά ποσοστά 
συνεισφοράς. Προκειμένου να αμβλυνθούν 
τα ειδικά μειονεκτήματα που οφείλονται 
στο επίπεδο ανάπτυξης, στην 
απομάκρυνση και στο νησιωτικό 
χαρακτήρα πρέπει να καθοριστεί 
κατάλληλο ποσοστό συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τις ιδιαίτερα απόκεντρες 
περιφέρειες που αναφέρονται στη συνθήκη 
και τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

(54) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διαχείριση των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, 
πρέπει να καθοριστεί ένα ενιαίο ποσοστό 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στον 
προγραμματισμό της αγροτικής ανάπτυξης 
όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες των 
κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η ιδιαίτερη σημασία ή η φύση 
ορισμένων ειδών δράσεων, πρέπει να 
καθοριστούν για αυτές ειδικά ποσοστά 
συνεισφοράς. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
οριστεί δείκτης συγχρηματοδότησης 60% 
για τις δραστηριότητες των άρθρων 29, 
30, 31 και 34, ενώ πρέπει να 
προβλέπονται και υψηλότερες δείκτες 
συγχρηματοδότησης για συνεργατικές 
δράσεις. Προκειμένου να αμβλυνθούν τα 
ειδικά μειονεκτήματα που οφείλονται στο 
επίπεδο ανάπτυξης, στην απομάκρυνση και 
στο νησιωτικό χαρακτήρα πρέπει να 
καθοριστεί κατάλληλο ποσοστό 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις ιδιαίτερα 
απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται 
στη συνθήκη και τα μικρά νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους.

Or. en

Τροπολογία 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διαχείριση των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, 
πρέπει να καθοριστεί ένα ενιαίο ποσοστό 

(54) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διαχείριση των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, 
πρέπει να καθοριστεί ένα ενιαίο ποσοστό 
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συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στον 
προγραμματισμό της αγροτικής ανάπτυξης 
όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες των 
κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η ιδιαίτερη σημασία ή η φύση 
ορισμένων ειδών δράσεων, πρέπει να 
καθοριστούν για αυτές ειδικά ποσοστά 
συνεισφοράς. Προκειμένου να αμβλυνθούν 
τα ειδικά μειονεκτήματα που οφείλονται 
στο επίπεδο ανάπτυξης, στην 
απομάκρυνση και στο νησιωτικό 
χαρακτήρα πρέπει να καθοριστεί 
κατάλληλο ποσοστό συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τις ιδιαίτερα απόκεντρες 
περιφέρειες που αναφέρονται στη συνθήκη 
και τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στον 
προγραμματισμό της αγροτικής ανάπτυξης 
όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες των 
κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η ιδιαίτερη σημασία ή η φύση 
ορισμένων ειδών δράσεων, πρέπει να 
καθοριστούν για αυτές ειδικά ποσοστά 
συνεισφοράς. Προκειμένου να αμβλυνθούν 
τα ειδικά μειονεκτήματα που οφείλονται 
στο επίπεδο ανάπτυξης, στην 
απομάκρυνση και στο νησιωτικό 
χαρακτήρα πρέπει να καθοριστεί 
κατάλληλο ποσοστό συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες σε 
μεταβατική φάση και τις ιδιαίτερα
απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται 
στη συνθήκη και τα μικρά νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους.

Or. es

Τροπολογία 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54 α) Για να συμβάλει στην επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων προτεραιότητας, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
χρηματοδοτικά μέσα που βασίζονται σε 
εκ των προτέρων αξιολόγηση που 
εντίποσε τις αδυναμίες της αγοράς ή μη 
βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις και 
επενδυτικές ανάγκες. Τα μέσα αυτά 
μπορούν να δημιουργηθούν όπως 
ορίζεται στον Τίτλο IV, άρθρα 32- 40 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ...CSF/2012.

Or. en
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Τροπολογία 203
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα και να θεσπίσουν 
κατάλληλες διατάξεις ώστε να 
διασφαλίσουν ότι τα οικεία μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης είναι εξακριβώσιμα 
και ελέγξιμα. Για το σκοπό αυτό, η 
διαχειριστική αρχή και ο οργανισμός 
πληρωμών πρέπει να παρέχουν εκ των 
προτέρων εκτίμηση και να αναλαμβάνουν 
να αξιολογήσουν τα μέτρα καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. 
Τα μέτρα που δεν πληρούν αυτόν το όρο 
πρέπει να αναπροσαρμόζονται.

(56) Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα και να θεσπίσουν 
κατάλληλες διατάξεις ώστε να 
διασφαλίσουν ότι τα οικεία μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης είναι εξακριβώσιμα 
και ελέγξιμα. Για το σκοπό αυτό, η 
διαχειριστική αρχή και ο οργανισμός 
πληρωμών πρέπει να παρέχουν εκ των 
προτέρων εκτίμηση και να αναλαμβάνουν 
να αξιολογήσουν τα μέτρα καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας για ό,τι αφορά τις μικρές 
ενισχύσεις. Τα μέτρα που δεν πληρούν 
αυτόν το όρο πρέπει να 
αναπροσαρμόζονται.

Or. pt

Τροπολογία 204
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να υπόκειται σε 
παρακολούθηση προκειμένου να 
εξετάζεται τακτικά η υλοποίηση του 
προγράμματος και η πρόοδος που 
σημειώνεται προς την επίτευξη των 
καθορισμένων στόχων του προγράμματος.
Η επίδειξη και βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και του αντικτύπου 
των δράσεων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
εξαρτώνται επίσης από την κατάλληλη 

(59) Κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να υπόκειται σε 
παρακολούθηση προκειμένου να 
εξετάζεται τακτικά η υλοποίηση του 
προγράμματος και η πρόοδος που 
σημειώνεται προς την επίτευξη των 
καθορισμένων στόχων του προγράμματος.
Η επίδειξη και βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και του αντικτύπου 
των δράσεων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
εξαρτώνται επίσης από την κατάλληλη 
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αξιολόγηση στο στάδιο της προετοιμασίας 
και υλοποίησης του προγράμματος και της 
ολοκλήρωσής του. Συνεπώς, πρέπει να 
συσταθεί ένα σύστημα παρακολούθησης 
και αξιολόγησης από κοινού από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη με σκοπό την 
επίδειξη της προόδου και την εκτίμηση του 
αντικτύπου και της αποδοτικότητας της 
υλοποίησης της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης.

αξιολόγηση στο στάδιο της προετοιμασίας 
και υλοποίησης του προγράμματος και της 
ολοκλήρωσής του. Συνεπώς, πρέπει να 
συσταθεί ένα σύστημα παρακολούθησης 
και αξιολόγησης από κοινού από την 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
τα κράτη μέλη με σκοπό την επίδειξη της 
προόδου και την εκτίμηση του αντικτύπου 
και της αποδοτικότητας της υλοποίησης 
της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης.

Or. de

Τροπολογία 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Επιπλέον, με σκοπό τη διασφάλιση 
συνοχής με τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
που είναι επιλέξιμα για στήριξη από την 
Ένωση και προκειμένου να απλοποιηθούν 
οι διαδικασίες, οι ενισχύσεις που 
καταβάλλονται από τα κράτη μέλη, οι 
οποίες προορίζονται να παράσχουν 
πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση σε 
δράσεις αγροτικής ανάπτυξης στις οποίες 
χορηγείται στήριξη από την Ένωση και οι 
οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 42 της συνθήκης, πρέπει να 
εγκρίνονται ως μέρος του 
προγραμματισμού στο πλαίσιο διαδικασίας 
κοινοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η κατάλληλη 
παρακολούθησή τους, κατά την 
αξιολόγηση αυτών των ενισχύσεων, η 
Επιτροπή πρέπει να εφαρμόζει τα κριτήρια 
που θεσπίστηκαν για την εφαρμογή του 
άρθρου 107 της συνθήκης, κατ’ αναλογία.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση που δεν 
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή δεν 

(65) Επιπλέον, με σκοπό τη διασφάλιση 
συνοχής με τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
που είναι επιλέξιμα για στήριξη από την 
Ένωση και προκειμένου να απλοποιηθούν 
οι διαδικασίες, οι ενισχύσεις που 
καταβάλλονται από τα κράτη μέλη στις 
οποίες χορηγείται στήριξη από την Ένωση 
και οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 42 της συνθήκης, 
πρέπει να εγκρίνονται ως μέρος του 
προγραμματισμού στο πλαίσιο διαδικασίας 
κοινοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η κατάλληλη 
παρακολούθησή τους, κατά την 
αξιολόγηση αυτών των ενισχύσεων, η 
Επιτροπή πρέπει να εφαρμόζει τα κριτήρια 
που θεσπίστηκαν για την εφαρμογή του 
άρθρου 107 της συνθήκης, κατ’ αναλογία.
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τίθεται σε εφαρμογή, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος δεν θέτει σε ισχύ την 
προτεινόμενη πρόσθετη χρηματοδότηση 
της αγροτικής ανάπτυξης, πριν αυτή 
εγκριθεί. Οι ενισχύσεις που 
καταβάλλονται από τα κράτη μέλη με 
σκοπό την παροχή πρόσθετης εθνικής 
χρηματοδότησης σε δράσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στις οποίες η Ένωσης παρέχει 
στήριξη και οι οποίες δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της 
συνθήκης πρέπει να κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 108 
παράγραφος 3 της συνθήκης, εκτός εάν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
κανονισμού που εγκρίθηκε σύμφωνα με 
τον κανονισμό 994/98 του Συμβουλίου, 
και δεν μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή 
πριν η εν λόγω διαδικασία καταλήξει σε 
τελική έγκριση από την Επιτροπή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία επί του άρθρου 66

Τροπολογία 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Επιπλέον, με σκοπό τη διασφάλιση 
συνοχής με τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
που είναι επιλέξιμα για στήριξη από την 
Ένωση και προκειμένου να απλοποιηθούν 
οι διαδικασίες, οι ενισχύσεις που 
καταβάλλονται από τα κράτη μέλη, οι 
οποίες προορίζονται να παράσχουν 
πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση σε 
δράσεις αγροτικής ανάπτυξης στις οποίες 
χορηγείται στήριξη από την Ένωση και οι 

(65) Επιπλέον, με σκοπό τη διασφάλιση 
συνοχής με τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
που είναι επιλέξιμα για στήριξη από την 
Ένωση και προκειμένου να απλοποιηθούν 
οι διαδικασίες, οι ενισχύσεις που 
καταβάλλονται από τα κράτη μέλη σε 
δράσεις αγροτικής ανάπτυξης στις οποίες 
χορηγείται στήριξη από την Ένωση και οι 
οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 42 της συνθήκης, πρέπει να 
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οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 42 της συνθήκης, πρέπει να 
εγκρίνονται ως μέρος του 
προγραμματισμού στο πλαίσιο διαδικασίας 
κοινοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η κατάλληλη 
παρακολούθησή τους, κατά την 
αξιολόγηση αυτών των ενισχύσεων, η 
Επιτροπή πρέπει να εφαρμόζει τα κριτήρια 
που θεσπίστηκαν για την εφαρμογή του 
άρθρου 107 της συνθήκης, κατ’ αναλογία.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση που δεν 
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή δεν 
τίθεται σε εφαρμογή, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος δεν θέτει σε ισχύ την 
προτεινόμενη πρόσθετη χρηματοδότηση 
της αγροτικής ανάπτυξης, πριν αυτή 
εγκριθεί. Οι ενισχύσεις που 
καταβάλλονται από τα κράτη μέλη με 
σκοπό την παροχή πρόσθετης εθνικής 
χρηματοδότησης σε δράσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στις οποίες η Ένωσης παρέχει 
στήριξη και οι οποίες δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της 
συνθήκης πρέπει να κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 108 
παράγραφος 3 της συνθήκης, εκτός εάν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
κανονισμού που εγκρίθηκε σύμφωνα με 
τον κανονισμό 994/98 του Συμβουλίου, 
και δεν μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή 
πριν η εν λόγω διαδικασία καταλήξει σε 
τελική έγκριση από την Επιτροπή.

εγκρίνονται ως μέρος του 
προγραμματισμού στο πλαίσιο διαδικασίας 
κοινοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η κατάλληλη 
παρακολούθησή τους, κατά την 
αξιολόγηση αυτών των ενισχύσεων, η 
Επιτροπή πρέπει να εφαρμόζει τα κριτήρια 
που θεσπίστηκαν για την εφαρμογή του 
άρθρου 107 της συνθήκης, κατ’ αναλογία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την προτεινόμενη τροποποίηση του Τίτλου VII σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις.

Τροπολογία 207
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Επιπλέον, με σκοπό τη διασφάλιση 
συνοχής με τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
που είναι επιλέξιμα για στήριξη από την 
Ένωση και προκειμένου να απλοποιηθούν 
οι διαδικασίες, οι ενισχύσεις που 
καταβάλλονται από τα κράτη μέλη, οι 
οποίες προορίζονται να παράσχουν 
πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση σε 
δράσεις αγροτικής ανάπτυξης στις οποίες 
χορηγείται στήριξη από την Ένωση και οι 
οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 42 της συνθήκης, πρέπει να 
εγκρίνονται ως μέρος του 
προγραμματισμού στο πλαίσιο διαδικασίας 
κοινοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η κατάλληλη 
παρακολούθησή τους, κατά την 
αξιολόγηση αυτών των ενισχύσεων, η 
Επιτροπή πρέπει να εφαρμόζει τα κριτήρια 
που θεσπίστηκαν για την εφαρμογή του 
άρθρου 107 της συνθήκης, κατ’ αναλογία.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση που δεν 
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή δεν 
τίθεται σε εφαρμογή, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος δεν θέτει σε ισχύ την 
προτεινόμενη πρόσθετη χρηματοδότηση 
της αγροτικής ανάπτυξης, πριν αυτή 
εγκριθεί. Οι ενισχύσεις που 
καταβάλλονται από τα κράτη μέλη με 
σκοπό την παροχή πρόσθετης εθνικής 
χρηματοδότησης σε δράσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στις οποίες η Ένωσης παρέχει 
στήριξη και οι οποίες δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της 
συνθήκης πρέπει να κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 108 
παράγραφος 3 της συνθήκης, εκτός εάν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
κανονισμού που εγκρίθηκε σύμφωνα με 
τον κανονισμό 994/98 του Συμβουλίου, 
και δεν μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή 

(65) Επιπλέον, με σκοπό τη διασφάλιση 
συνοχής με τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
που είναι επιλέξιμα για στήριξη από την 
Ένωση και προκειμένου να απλοποιηθούν 
οι διαδικασίες, οι ενισχύσεις που 
καταβάλλονται από τα κράτη μέλη, οι 
οποίες προορίζονται να παράσχουν 
πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση σε 
δράσεις αγροτικής ανάπτυξης στις οποίες 
χορηγείται στήριξη από την Ένωση και οι 
οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 42 της συνθήκης, πρέπει να 
εγκρίνονται ως μέρος του 
προγραμματισμού στο πλαίσιο διαδικασίας 
κοινοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η κατάλληλη 
παρακολούθησή τους, κατά την 
αξιολόγηση αυτών των ενισχύσεων, η 
Επιτροπή πρέπει να εφαρμόζει τα κριτήρια 
που θεσπίστηκαν για την εφαρμογή του 
άρθρου 107 της συνθήκης, κατ’ αναλογία.
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πριν η εν λόγω διαδικασία καταλήξει σε 
τελική έγκριση από την Επιτροπή.

Or. es

Τροπολογία 208
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίο 
όροι για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού σε σχέση με την παρουσίαση 
των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, 
την έγκριση των προγραμμάτων και των 
τροποποιήσεών τους, τις διαδικασίες και 
τα χρονοδιαγράμματα έγκρισης των 
προγραμμάτων, τις διαδικασίες και τα 
χρονοδιαγράμματα έγκρισης των 
τροποποιήσεων των προγραμμάτων,
συμπεριλαμβανομένων της έναρξης ισχύος 
τους και της συχνότητας υποβολής, των 
ειδικών όρων για την εφαρμογή των 
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, - τη δομή 
και τη λειτουργία των δικτύων που 
συστάθηκαν από τον παρόντα κανονισμό, 
τη θέσπιση του συστήματος 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, τους 
κανόνες λειτουργίας του συστήματος 
πληροφοριών, πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
εν λόγω αρμοδιότητες πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(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 ελέγχου24 από τα κράτη 
μέλη της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(68) Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίο 
όροι για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού σε σχέση με την παρουσίαση 
των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, 
την έγκριση των προγραμμάτων και των 
τροποποιήσεών τους, τις διαδικασίες και 
τα χρονοδιαγράμματα έγκρισης των 
προγραμμάτων, τις διαδικασίες και τα 
χρονοδιαγράμματα έγκρισης των 
τροποποιήσεων των προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων της έναρξης ισχύος 
τους και της συχνότητας υποβολής, των 
ειδικών όρων για την εφαρμογή των 
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, - τη δομή 
και τη λειτουργία των δικτύων που 
συστάθηκαν από τον παρόντα κανονισμό, 
τη θέσπιση του συστήματος 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, τους 
κανόνες λειτουργίας του συστήματος 
πληροφοριών, η Επιτροπή θα πρέπει να
έχει τη δυνατότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 90.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις που αναφέρονται δεν είναι αμιγώς τεχνικής φύσης.

Τροπολογία 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) μια γενική προσέγγιση που εκπονείται 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και 
καθορίζει περιορισμένο αριθμό κοινών 
δεικτών σχετικά με την κατάσταση
αναφοράς και τη δημοσιονομική εκτέλεση,
εκροές, αποτελέσματα και επιπτώσεις των 
προγραμμάτων·

(στ) μια γενική προσέγγιση που εκπονείται 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και 
καθορίζει περιορισμένο αριθμό κοινών 
δεικτών, οι οποίοι αφορούν την 
κατάσταση εκκίνησης και τη 
δημοσιονομική εκτέλεση, τις επιδόσεις 
και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων·
Δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά 
σε μια ποσοτική προσέγγιση του 
προγράμματος αλλά μπορεί κατά 
περίπτωση να αντικαθίσταται από μια 
ποιοτική προσέγγιση των αποτελεσμάτων 
της με τα κατάλληλα μέσα·

Or. fr

Τροπολογία 210
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) μια γενική προσέγγιση που εκπονείται 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και 
καθορίζει περιορισμένο αριθμό κοινών 
δεικτών σχετικά με την κατάσταση
αναφοράς και τη δημοσιονομική εκτέλεση,
εκροές, αποτελέσματα και επιπτώσεις των 
προγραμμάτων·

(στ) μια γενική προσέγγιση που εκπονείται 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και 
καθορίζει περιορισμένο αριθμό κοινών 
δεικτών, οι οποίοι αφορούν την 
κατάσταση εκκίνησης και τη 
δημοσιονομική εκτέλεση, τις επιδόσεις, τα
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των 
προγραμμάτων· Δεν πρέπει να 
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περιορίζεται αποκλειστικά σε μια 
ποσοτική προσέγγιση του προγράμματος 
αλλά μπορεί κατά περίπτωση να 
αντικαθίσταται από μια ποιοτική 
προσέγγιση των αποτελεσμάτων της με 
τα κατάλληλα μέσα·

Or. fr

Τροπολογία 211
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) «λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες»: 
περιφέρειες των οποίων το ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κατά κεφαλήν είναι 
μικρότερο από το 75 % του μέσου ΑΕΠ 
της ΕΕ των 27·

(ι) «λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες»: 
περιφέρειες που υπάγονται στον στόχο 
σύγκλισης του ΠΔΠ 2014-2020 και των 
οποίων το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
(ΑΕΠ) κατά κεφαλήν είναι μικρότερο από 
το 75 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 27

Or. pt

Τροπολογία 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) «λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες»: στις περιφέρειες μετάβασης 
φάση με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μεταξύ 
του 75% και του 90% του μέσου ΑΕγχΠ 
της ΕΕ-27·

Or. es
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι περιοχές σε μεταβατική φάση, σε συνάρτηση με την 
τροπολογία επί του άρθρου 65 που αφορά τη συνεισφορά του ταμείου. 

Τροπολογία 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) «λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες»: στις περιφέρειες μετάβασης 
με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μεταξύ του 75% 
και του 90% του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-
27·

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι περιοχές σε μεταβατική φάση, σε συνάρτηση με την 
τροπολογία επί του άρθρου 65 που αφορά τη συνεισφορά του ταμείου. 

Τροπολογία 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) "περιφέρειες μεταβατικής στήριξης" 
: περιφέρειες των οποίων το  κατά 
κεφαλήν  ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
(ΑΕΠ)είναι μικρότερο από το 75 % του 
μέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 27·

Or. fr
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Τροπολογία 215
Σπύρος Δανέλλης, Γεώργιος Παπαστάμκος, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) ως «γεωργία υψηλής φυσικής αξίας» 
νοούνται τα γεωργικά συστήματα που 
περιλαμβάνουν γεωργικές 
δραστηριότητες και αγρούς οι οποίοι, 
λόγω των χαρακτηριστικών τους, 
μπορούν να στηρίξουν υψηλά επίπεδα 
βιοποικιλότητας ή ειδών και 
ενδιαιτημάτων που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον από άποψη διατήρησης. Τα 
συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από 
χαμηλής έντασης γεωργική 
δραστηριότητα και υψηλό ποσοστό 
φυσικής ή ημιφυσικής βλάστησης. 
Μπορεί να χαρακτηρίζονται επίσης από 
υψηλή ποικιλότητα κάλυψης της γης.

Or. en

Τροπολογία 216
George Lyon, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) ως «γεωργία υψηλής φυσικής αξίας» 
νοούνται τα γεωργικά συστήματα που 
περιλαμβάνουν γεωργικές 
δραστηριότητες και αγρούς οι οποίοι, 
λόγω των χαρακτηριστικών τους, 
μπορούν να στηρίξουν υψηλά επίπεδα 
βιοποικιλότητας ή ειδών και 
ενδιαιτημάτων που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον από άποψη διατήρησης. Τα 
συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από 
χαμηλής έντασης γεωργική 
δραστηριότητα και υψηλό ποσοστό 
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φυσικής ή ημιφυσικής βλάστησης. 
Μπορεί να χαρακτηρίζονται επίσης από 
υψηλή ποικιλότητα κάλυψης της γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γεωργία υψηλής φυσικής αξίας, αποτελεί ένα βιώσιμο σύστημα γεωργίας η αξία του οποίου 
πρέπει να αναγνωριστεί. Η πολιτική στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και της 
βιοποικιλότητας συμμερίζονται το στόχο της διατήρησης των γεωργικών συστημάτων υψηλής 
φυσικής αξίας. Για να ενσωματωθεί αποτελεσματικά και να στηριχθεί ως εγκάρσιο θέμα 
ανάπτυξης της υπαίθρου, έχει ζωτική σημασία ο ορισμός της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας 
να ενσωματωθεί ως τμήμα των ορισμών του κανονισμού ανάπτυξης της υπαίθρου.

Τροπολογία 217
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια α) ως «γεωργία υψηλής φυσικής 
αξίας» νοούνται τα γεωργικά συστήματα 
που περιλαμβάνουν γεωργικές 
δραστηριότητες και αγρούς οι οποίοι, 
λόγω των χαρακτηριστικών τους, 
μπορούν να στηρίξουν υψηλά επίπεδα 
βιοποικιλότητας ή ειδών και 
ενδιαιτημάτων που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον από άποψη διατήρησης. Τα 
συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από 
χαμηλής έντασης γεωργική 
δραστηριότητα και υψηλό ποσοστό 
φυσικής ή ημιφυσικής βλάστησης. 
Μπορεί να χαρακτηρίζονται επίσης από 
υψηλή ποικιλότητα κάλυψης της γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γεωργία υψηλής φυσικής αξίας, αποτελεί ένα βιώσιμο σύστημα γεωργίας η αξία του οποίου 
πρέπει να αναγνωριστεί. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα θεματικό υποπρόγραμμα που θα 
διασφαλίζει τη συνεκτική στήριξη και προστασία των συστημάτων αυτών.
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Τροπολογία 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) «κόστος συναλλαγής»: το κόστος που 
συνδέεται με μια δέσμευση, αλλά δεν 
καταλογίζεται άμεσα στην υλοποίησή της·

(ιβ) «κόστος συναλλαγής»: το κόστος που 
συνδέεται με μια δέσμευση που 
δημιουργείται εμμέσως από την
υλοποίησή της·

Or. ro

Τροπολογία 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) «κόστος συναλλαγής»: το κόστος που 
συνδέεται με μια δέσμευση, αλλά δεν 
καταλογίζεται άμεσα στην υλοποίησή της·

(ιβ) «κόστος συναλλαγής»: το κόστος που 
συνδέεται με μια δέσμευση, αλλά δεν 
καταλογίζεται άμεσα στην υλοποίησή της·  
Μπορεί να υπολογίζεται σε μια 
τυποποιημένη βάση του κόστους·

Or. fr

Τροπολογία 220
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ Α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ Α) «Γεωργία»: η ελεγχόμενη χρήση 
ζώων, φυτών, μυκήτων και άλλων 
μορφών ζωής, με κύριο σκοπό την 
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παραγωγή τροφίμων καθώς και ινών, 
βιοκαυσίμων και άλλων προϊόντων για τη 
διατήρηση της ζωής, 
συμπεριλαμβάνοντας ως εκ τούτου την 
δασοκομία και την κτηνοτροφία.

Or. pt

Τροπολογία 221
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ Β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ Β) «Σύστημα παραγωγής»: σύνολο 
γαιών και μέσων παραγωγής που 
υπόκεινται σε κοινή διαχείριση.

Or. pt

Τροπολογία 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) «χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση
(εφεξής «ΧΓΕ»): χρησιμοποιούμενη 
γεωργική έκταση κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1200/2009 της 
Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 200928·

(ιγ) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων 
καλλιεργειών, περιλαμβανομένης εκείνης  
που βρίσκεται σε αγροδασονομικό 
σύστημα·

Or. fr

Τροπολογία 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ α) ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική 
παραγωγή αλλά ακαλλιέργητες, 
συμπεριλαμβανομένων εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, με το 
άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 και με το άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR], 
ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για γη υπό 
θερμοκήπια ή υπό σταθερό ή κινητό 
κάλυμμα·

Or. fr

Τροπολογία 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ β) ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται 
οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός 
από τους μόνιμους βοσκότοπους, οι 
οποίες καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για 
περίοδο πέντε ετών ή μεγαλύτερη και 
αποδίδουν επαναλαμβανόμενες 
συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των 
φυτωρίων, και τα πρεμνοφυή δάση 
βραχυχρόνιας αμειψισποράς·

Or. fr

Τροπολογία 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ γ) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η 
γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη τουλάχιστο·

Or. fr

Τροπολογία 226
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ γ) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η 
γη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη τουλάχιστο·

Or. fr

Τροπολογία 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ δ) ως «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά»  είναι όλα τα ποώδη 
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φυτά που παραδοσιακά απαντούν στους 
φυσικούς βοσκότοπους ή συνήθως 
περιλαμβάνονται στα μείγματα σπόρων 
προς σπορά βοσκοτόπων ή λιβαδιών στο 
κράτος μέλος (είτε χρησιμοποιούνται για 
τη βοσκή ζώων είτε όχι).

Or. fr

Τροπολογία 228
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ δ) «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά»: είναι όλα τα ποώδη 
φυτά που παραδοσιακά απαντούν στους 
φυσικούς βοσκότοπους ή συνήθως 
περιλαμβάνονται στα μείγματα σπόρων 
προς σπορά βοσκοτόπων ή λιβαδιών στο 
κράτος μέλος (είτε χρησιμοποιούνται για 
τη βοσκή ζώων είτε όχι).

Or. fr

Τροπολογία 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ ε) «αγροδασοκομία» : σύστημα 
παραγωγής που συνδυάζει δένδρα και 
καλλιεργημένα φυτά ή φυτά για βοσκή 
εντός ή παραπλεύρως των ιδίων 
αγροτεμαχίων.

Or. fr
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Τροπολογία 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) «δυσμενές κλιματικό συμβάν»: καιρικά 
φαινόμενα, όπως παγετός, καταιγίδες και 
χαλάζι, πάγος, έντονη βροχόπτωση ή 
σοβαρή ξηρασία, που μπορούν να 
εξομοιωθούν με φυσική καταστροφή·

ιε) «δυσμενές κλιματικό συμβάν»: καιρικά 
φαινόμενα όπως, μεταξύ άλλων, παγετός, 
καταιγίδες και χαλάζι, πάγος, έντονη 
βροχόπτωση ή σοβαρή ξηρασία, που 
μπορούν να εξομοιωθούν με φυσική 
καταστροφή·

Or. es

Αιτιολόγηση

Μπορούν να συμβούν και άλλα φαινόμενα εκτός από τα αναφερόμενα. 

Τροπολογία 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(o) «δυσμενές κλιματικό συμβάν»: καιρικά 
φαινόμενα, όπως παγετός, καταιγίδες και
χαλάζι, πάγος, έντονη βροχόπτωση ή 
σοβαρή ξηρασία, που μπορούν να 
εξομοιωθούν με φυσική καταστροφή·

(o) «δυσμενές κλιματικό συμβάν»: καιρικά 
φαινόμενα, όπως παγετός, καταιγίδες, 
άνεμοι κυκλώνα, χαλάζι, πάγος, έντονη 
βροχόπτωση ή σοβαρή ξηρασία, που 
μπορούν να εξομοιωθούν με φυσική 
καταστροφή·

Or. it

Τροπολογία 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιη) «φυσική καταστροφή»: ένα φυσικό 
γεγονός βιοτικής ή αβιοτικής φύσεως που 
οδηγεί σε σημαντικές διαταραχές των 
συστημάτων γεωργικής παραγωγής και 
των δασικών δομών, προκαλώντας εν τέλει 
σημαντικές οικονομικές ζημιές στους 
τομείς της γεωργίας και των δασών·

(ιη) «φυσική καταστροφή»: ένα φυσικό 
γεγονός βιοτικής ή αβιοτικής φύσεως που 
οδηγεί σε σημαντικές διαταραχές των 
συστημάτων γεωργικής παραγωγής και 
των δασικών δομών, προκαλώντας εν τέλει 
σημαντικές οικονομικές ζημιές στους 
τομείς της γεωργίας ή των δασών·

Or. ro

Τροπολογία 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια 
αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων 
που έχουν αναλάβει δέσμευση για 
συνεργασία, τοπική οικονομική ανάπτυξη 
και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές 
σχέσεις μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών·

(κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια 
αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων 
στην άμεση πώληση, τις τοπικές αγορές 
και την κοινοτικά στηριζόμενη γεωργία, 
που έχουν αναλάβει δέσμευση για 
συνεργασία, τοπική οικονομική ανάπτυξη 
και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές 
σχέσεις μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση της ανάπτυξης της βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού και 
να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες των αγροτικών κοινοτήτων, ο ορισμός της βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού πρέπει να έχει συγκεκριμένη αναφορά στους διαύλους εμπορίας όπως η άμεση 
πώληση, οι τοπικές αγορές και η κοινοτιικά στηριζόμενη γεωργία, που αποτελούν μέσα για την 
διάθεση από πλευράς αγροτών και παραγωγών υψηλής ποιότητας προϊόντων διατροφής. 

Τροπολογία 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια 
αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων 
που έχουν αναλάβει δέσμευση για 
συνεργασία, τοπική οικονομική ανάπτυξη 
και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές 
σχέσεις μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών·

(κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια 
αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων. 
στην άμεση πώληση, τις τοπικές αγορές 
και την κοινοτικά στηριζόμενη γεωργία, 
που έχουν αναλάβει δέσμευση για 
συνεργασία, τοπική οικονομική ανάπτυξη 
και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές 
σχέσεις μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 235
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια 
αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων 
που έχουν αναλάβει δέσμευση για 
συνεργασία, τοπική οικονομική ανάπτυξη 
και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές 
σχέσεις μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών·

(κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια 
αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων
στην άμεση πώληση, τις τοπικές αγορές 
και την κοινοτικά στηριζόμενη γεωργία, 
που έχουν αναλάβει δέσμευση για 
συνεργασία, τοπική οικονομική ανάπτυξη 
και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές 
σχέσεις μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 236
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια 
αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων 
που έχουν αναλάβει δέσμευση για 
συνεργασία, τοπική οικονομική ανάπτυξη 
και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές 
σχέσεις μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών·

(κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια 
αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει 
περιορισμένο αριθμό αγροτών και άλλων
οικονομικών φορέων που έχουν αναλάβει 
δέσμευση για συνεργασία, τοπική 
οικονομική ανάπτυξη και στενές 
γεωγραφικές και κοινωνικές σχέσεις 
μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(t) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια 
αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων 
που έχουν αναλάβει δέσμευση για 
συνεργασία, τοπική οικονομική ανάπτυξη 
και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές 
σχέσεις μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών·

(t) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια 
αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων 
που έχουν άμεσες σχέσεις με τους 
καταναλωτές ή που έχουν αναλάβει 
δέσμευση για συνεργασία, τοπική 
οικονομική ανάπτυξη και στενές 
γεωγραφικές και κοινωνικές σχέσεις 
μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών·

Or. it

Τροπολογία 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο κ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(t) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια 
αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων 
που έχουν αναλάβει δέσμευση για 
συνεργασία, τοπική οικονομική ανάπτυξη 
και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές 
σχέσεις μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών·

(t) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια 
αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων 
που έχουν άμεσες σχέσεις με τους 
καταναλωτές ή που έχουν αναλάβει 
δέσμευση για συνεργασία, τοπική 
οικονομική ανάπτυξη και στενές 
γεωγραφικές και κοινωνικές σχέσεις 
μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών·

Or. it

Τροπολογία 239
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια 
αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων 
που έχουν αναλάβει δέσμευση για 
συνεργασία, τοπική οικονομική ανάπτυξη 
και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές 
σχέσεις μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών·

(κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια 
αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων 
που έχουν αναλάβει δέσμευση για 
συνεργασία, τοπική οικονομική ανάπτυξη, 
χρησιμοποιώντας τοπική στρατηγική 
ανάπτυξης και στενές γεωγραφικές και 
κοινωνικές σχέσεις μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια (κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια 
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αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων 
που έχουν αναλάβει δέσμευση για 
συνεργασία, τοπική οικονομική ανάπτυξη 
και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές 
σχέσεις μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών·

αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων 
που έχουν αναλάβει δέσμευση για 
συνεργασία, τοπική οικονομική ανάπτυξη 
και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές 
σχέσεις μεταξύ παραγωγών, μεταποιητών
και καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία 241
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κα) «νέος γεωργός», γεωργός ηλικίας 
κάτω των 40 ετών κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης, ο οποίος διαθέτει
επαρκή επαγγελματικά προσόντα και 
ικανότητες, και εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως 
υπεύθυνος της εκμετάλλευσης·

(κα) «νέος γεωργός», γεωργός ηλικίας 
κάτω των 35 ετών κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης, ο οποίος διαθέτει
υψηλά επαγγελματικά προσόντα και 
ικανότητες, και εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως 
υπεύθυνος της εκμετάλλευσης·

Or. de

Τροπολογία 242
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κα) «νέος γεωργός»: γεωργός ηλικίας
κάτω των 40 ετών κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης, ο οποίος διαθέτει 
επαρκή επαγγελματικά προσόντα και 
ικανότητες, και εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως
υπεύθυνος της εκμετάλλευσης·

(κα) «νέος γεωργός»: γεωργός ηλικίας 
μέχρι 40 ετών κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης, ο οποίος διαθέτει 
επαρκή επαγγελματικά προσόντα και 
ικανότητες, και είναι υπεύθυνος της 
εκμετάλλευσης·
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Or. en

Τροπολογία 243
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κα) «νέος γεωργός»: γεωργός ηλικίας 
κάτω των 40 ετών κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης, ο οποίος διαθέτει 
επαρκή επαγγελματικά προσόντα και 
ικανότητες, και εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως
υπεύθυνος της εκμετάλλευσης·

(κα) «νέος γεωργός»: γεωργός ηλικίας 
κάτω των 40 ετών κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης, ο οποίος διαθέτει 
επαρκή επαγγελματικά προσόντα και 
ικανότητες και είναι υπεύθυνος της 
εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 244
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κα) «νέος γεωργός»: γεωργός ηλικίας 
κάτω των 40 ετών κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης, ο οποίος διαθέτει 
επαρκή επαγγελματικά προσόντα και 
ικανότητες, και εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως
υπεύθυνος της εκμετάλλευσης·

(κα) «νέος γεωργός»: γεωργός ηλικίας 
κάτω των 40 ετών κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης, ο οποίος διαθέτει 
επαρκή επαγγελματικά προσόντα και 
ικανότητες και είναι υπεύθυνος της 
εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 245
Béla Glattfelder
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κα) «νέος γεωργός»: γεωργός ηλικίας 
κάτω των 40 ετών κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης, ο οποίος διαθέτει 
επαρκή επαγγελματικά προσόντα και 
ικανότητες, και εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως
υπεύθυνος της εκμετάλλευσης·

(κα) «νέος γεωργός»: γεωργός ηλικίας 
κάτω των 40 ετών κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης, ο οποίος διαθέτει 
επαρκή επαγγελματικά προσόντα και 
ικανότητες>

Or. en

Τροπολογία 246
Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(u) «νέος γεωργός»: γεωργός ηλικίας κάτω 
των 40 ετών κατά τη στιγμή της υποβολής 
της αίτησης, ο οποίος διαθέτει επαρκή 
επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες,
και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε 
γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της 
εκμετάλλευσης·

(u) «νέος γεωργός»: γεωργός ηλικίας κάτω 
των 40 ετών κατά τη στιγμή της υποβολής 
της αίτησης, ο οποίος διαθέτει επαρκή 
επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες
και/ή έντονη επιχειρηματική κλίση και 
εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική
εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της 
εκμετάλλευσης·

Or. it

Τροπολογία 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(u) «νέος γεωργός»: γεωργός ηλικίας κάτω 
των 40 ετών κατά τη στιγμή της υποβολής 
της αίτησης, ο οποίος διαθέτει επαρκή 
επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες, 
και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε 
γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της 
εκμετάλλευσης·

(u) «νέος γεωργός»: γεωργός ηλικίας κάτω 
των 40 ετών κατά τη στιγμή της υποβολής 
της αίτησης, ο οποίος εγκαθίσταται για 
πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως 
υπεύθυνος της εκμετάλλευσης και/ή ο 
οποίος διαθέτει επαρκή επαγγελματικά 
προσόντα και ικανότητες·

Or. it

Τροπολογία 248
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο κα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κα α) «γυναίκα γεωργός»: γυναίκα 
φυσικό πρόσωπο που ασκεί «γεωργική 
δραστηριότητα» κατά την έννοια του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. DP/2012

Or. en

Τροπολογία 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο κα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κα α) "νέος γεωργός" γεωργός που 
κατέχει επαρκείς γνώσεις και 
επαγγελματικά προσόντα και που 
εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε μια 
γεωργική εκμετάλλευση ως διαχειριστής 
της εκμετάλλευσης·

Or. fr



AM\903101EL.doc 177/189 PE489.640v01-00

EL

Τροπολογία 250
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ α) "γεωργός" είναι ένας γεωργός εν 
ενεργεία σύμφωνα με το άρθρο 4 1. a) και 
το άρθρο 9 του κανονισμού ΕΕ...σχετικά 
με τους κανόνες καταβολής των αμέσων 
ενισχύσεων στο πλαίσιο του γενικού 
καθεστώτος της ΚΠΓ.

Or. fr

Τροπολογία 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ α) «γεωργός»: ενεργός γεωργός 
σύμφωνα με το άρθρο 4 1. a) και το 
άρθρο 9 του κανονισμού (EΕ) αριθ. [...] 
σχετικά με τους κανόνες για τις άμεσες 
πληρωμές σε αγρότες με βάση τα 
προγράμματα στήριξης στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ α) «μισθωτός αγρότης» ο αγρότης για 
λογαριασμό άλλου· μπορεί να έχει μόνιμη, 
μόνιμη μη συνεχή απασχόληση, μόνιμη 
ασυνεχή ή ευκαιριακή, του οποίου η 
δραστηριότητα έχει θεμελιώδη σημασία 
ως βάση της αγροτικής εργασίας και της 
αλυσίδας αξίας ενώ οι συνθήκες εργασίας 
του, όσον αφορά τη σταθερότητα, την 
ασφάλεια και τον επαγγελματισμό, 
αποτελούν στόχο βελτίωσης. 

Or. es

Τροπολογία 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ β) «αγρότισσα» : γυναίκα που ασκεί 
γεωργική δραστηριότητα σύμφωνα με τον 
ορισμό του παρόντος κανονισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

En la propuesta de Reglamento deben de incluirse medidas para la mujer agricultora.

Τροπολογία 254
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ α) "οργανώσεις παραγωγών ": Οι 
οργανώσεις που καλύπτονται από τον 
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κανονισμό  2011/0281 για  την κοινή 
οργάνωση των αγορών γεωργικών 
προϊόντων.

Or. es

Τροπολογία 255
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ β) "Ένωση οργανώσεων 
παραγωγών": Οι ενώσεις που 
αναφέρονται στον κανονισμό 2011/0281 
για  την κοινή οργάνωση των αγορών 
γεωργικών προϊόντων.

Or. es

Τροπολογία 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ α) «ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών»: ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών όπως ορίζεται στο άρθρο 107 
της πρότασης κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ.

Or. it

Τροπολογία 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ β) «πάροχοι υπηρεσιών του 
γεωργικού τομέα»: γεωργομηχανικοί 
επιχειρηματίες που παρέχουν 
επαγγελματικές και εξειδικευμένες 
γεωργικές  υπηρεσίες σε αγροτικές 
περιοχές και οι οποίοι προσφέρουν έργο 
για λογαριασμό τρίτων σε εκμεταλλεύσεις 
γεωργίας, κτηνοτροφίας, σε δασικές 
εκτάσεις και ζώνες πράσινου οι οποίες 
ανήκουν στο δημόσιο, όπου απαιτείται η 
χρήση μεγάλου και τεχνολογικά 
προηγμένου εξοπλισμού και 
μηχανημάτων.

Or. it

Τροπολογία 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ γ) «γεωργικές υπηρεσίες»: εκτέλεση 
έργου εκ μέρους παρόχων γεωργικών 
υπηρεσιών, για λογαριασμό δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων ανάθεσης, σε 
εκμεταλλεύσεις γεωργίας, κτηνοτροφίας, 
σε δασικές εκτάσεις και ζώνες πράσινου.

Or. it

Τροπολογία 259
Alyn Smith



AM\903101EL.doc 181/189 PE489.640v01-00

EL

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ α) «καινοτομία»: πρωτοβουλίες και 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από 
γεωργούς, ομάδες γεωργών, αγροτικές 
κοινότητες, ΜΚΟ, γεωργικές 
επιχειρήσεις, εταιρικές συμπράξεις του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ή χωρίς 
τη συμμετοχή ερευνητών και 
πανεπιστημιακών, που διευκολύνουν την 
ανταλλαγή ενδεδειγμένων πρακτικών και 
τεχνογνωσίας και την εφαρμογή έρευνας 
και τεχνικών που αναδεικνύουν νέα 
προϊόντα, διαδικασίες και νέες μορφές 
οργάνωσης μεταξύ των φορέων, 
συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης, των βιώσιμων 
πρακτικών και των εισοδημάτων·

Or. en

Τροπολογία 260
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ β) «ανάπτυξη με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων»: αποκεντρωμένη 
διακυβέρνηση από τη βάση προς την 
κορυφή και συμπράξεις σε τοπικό και 
υποπεριφερειακό επίπεδο που 
ενθαρρύνουν τους αγροτικούς φορείς 
κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
πολυτομεακών τοπικών στρατηγικών 
βιώσιμης ανάπτυξης ανά περιοχή, 
προάγοντας την κοινοτική κυριότητα, την 
ανάπτυξη ικανοτήτων και την καινοτομία
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Or. en

Τροπολογία 261
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ γ) «Μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις»: μικρής κλίμακας 
γεωργικές μονάδες, που περιλαμβάνουν 
γεωργούς μερικής απασχόλησης και 
ημιεπιβίωσης, με καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις μικρότερες των 5 εκταρίων ή 
του 25% του μέσου κύκλου εργασιών 
αγροκτήματος ενός κράτους μέλους ή 
περιοχής·

Or. en

Τροπολογία 262
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ δ) «μη χημική γεωργία»: 
εναλλακτικές μέθοδοι καταπολέμησης 
των επιβλαβών οργανισμών με βάση 
αγρονομικές τεχνικές όπως αυτές που 
αναφέρονται στο σημείο 1 του 
παραρτήματος III της οδηγίας 
2009/128/EΚ ή φυσικές, μηχανικές ή 
βιολογικές μέθοδοι ελέγχου των 
επιβλαβών οργανισμών·

Or. en
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Τροπολογία 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ α) «μη χημικές μέθοδοι»: 
εναλλακτικές μέθοδοι αντί των χημικών 
φυτοφαρμάκων για την προστασία των 
φυτών και την καταπολέμηση επιβλαβών 
οργανισμών, που βασίζονται σε 
γεωπονικές τεχνικές, όπως αυτές που 
αναφέρονται στο σημείο 1 του 
Παραρτήματος III της οδηγίας 
2009/.../ΕΚ, ή φυσικές, μηχανικές και 
βιολογικές μέθοδοι ελέγχου των 
επιβλαβών οργανισμών,

Or. en

Τροπολογία 264
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ ε(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ ε) "Προηγμένο σύστημα αειφόρου 
γεωργίας": ολοκληρωμένες πρακτικές 
γεωργίας που υπερβαίνουν τους 
υφιστάμενους διασταυρούμενους κανόνες 
συμμόρφωσης (κανονισμοί… χχχ) και 
εξελίσσονται συνεχώς για τη βελτίωση 
της διαχείρισης των κύκλων των 
θρεπτικών ουσιών, της ενεργειακής 
απόδοσης και της μείωσης των 
αποβλήτων, διατηρώντας και αυξάνοντας 
την ποικιλία των συγκομιδών, των ζώων 
και της άγριας πανίδας στη γεωργική 
εκμετάλλευση·
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Or. en

Τροπολογία 265
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ στ) "μη αειφόρα συστήματα 
γεωργίας": πρακτικές γεωργίας και 
κτηνοτροφίας που παραβιάζουν 
συστηματικά τους υφιστάμενους 
διασταυρούμενους κανόνες 
συμμόρφωσης (που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ του οριζόντιου 
κανονισμού) λόγω της θεμελιώδους 
φύσεως του χρησιμοποιούμενου 
συστήματος γεωργίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Στους σχετικούς κανόνες διασταυρωμένες συμμόρφωσης περιλαμβάνονται το χαμηλό επίπεδο 
διαχείρισης του κύκλου των θρεπτικών ουσιών και η μόλυνση των επιφανειακών υδάτων 
(GEAC 1-3 και SMR 1a), η καταχρηστική κτηνοτροφία σε σχέση με τις διαθέσιμες εκτάσεις 
(GEAC 3a) και υψηλή εξάρτηση από εξωτερική ενεργεία και εισροές θρεπτικών ουσιών· 
βιοποικιλότητα (smr 2-3 και 3a) και επισιτιστική ασφάλεια (SMR 4-6)

Τροπολογία 266
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ ζ) ως «γεωργία υψηλής φυσικής 
αξίας» νοούνται τα γεωργικά συστήματα 
που περιλαμβάνουν γεωργικές 
δραστηριότητες και αγρούς οι οποίοι, 
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λόγω των χαρακτηριστικών τους, 
μπορούν να στηρίξουν υψηλά επίπεδα 
βιοποικιλότητας ή ειδών και 
ενδιαιτημάτων που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον από άποψη διατήρησης. Τα 
συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από 
χαμηλής έντασης γεωργική 
δραστηριότητα και υψηλό ποσοστό 
φυσικής ή ημιφυσικής βλάστησης. 
Μπορεί να χαρακτηρίζονται επίσης από 
υψηλή ποικιλότητα κάλυψης της γης.

Or. en

Τροπολογία 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Οι ορισμοί του άρθρου 4 του 
κανονισμού ΕΕ [...] [άμεσες ενισχύσεις] 
εφαρμόζονται επίσης για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 268
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τον ορισμό του νέου 
γεωργού που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο κα), η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 90 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό 

2. Όσον αφορά τον ορισμό του νέου 
γεωργού που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο κα), και των 
μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο χ(γ) η 
Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
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τις οποίες ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να 
θεωρηθεί ως «νέος γεωργός», 
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού 
περιόδου χάριτος για την απόκτηση 
επαγγελματικών προσόντων.

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα νομικό 
πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί ως «νέος 
γεωργός», ή μικρός γεωργός, 
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού 
περιόδου χάριτος για την απόκτηση 
επαγγελματικών προσόντων και 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
κάθε κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 269
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» προωθώντας τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως 
προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»), της πολιτικής 
συνοχής και της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής. Θα συμβάλλει σε έναν εδαφικά 
και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένο, 
φιλικό στο περιβάλλον, ανθεκτικό στην 
αλλαγή του κλίματος και καινοτόμο 
γεωργικό τομέα στην Ένωση.

Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» προωθώντας τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως 
προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»), της πολιτικής 
συνοχής και της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής. Θα συμβάλλει σε έναν εδαφικά 
και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένο και
ανθεκτικό στην αλλαγή του κλίματος και 
καινοτόμο και οικονομικά βιώσιμο
γεωργικό τομέα στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Γεώργιος 
Παπαστάμκος

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

Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» προωθώντας τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως 
προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»), της πολιτικής 
συνοχής και της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής. Θα συμβάλλει σε έναν εδαφικά 
και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένο, 
φιλικό στο περιβάλλον, ανθεκτικό στην 
αλλαγή του κλίματος και καινοτόμο 
γεωργικό τομέα στην Ένωση.

Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» προωθώντας τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως 
προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»), της πολιτικής 
συνοχής και της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής. Θα συμβάλλει σε έναν εδαφικά 
και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένο, 
φιλικό στο περιβάλλον, ανθεκτικό στην 
αλλαγή του κλίματος, ανταγωνιστικό, 
παραγωγικό και καινοτόμο γεωργικό και 
δασοκομικό τομέα στην Ένωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι του ΕΓΤΑΑ πρέπει να συνάδουν με τους αναπτυξιακούς στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και, για το λόγο αυτό, πρέπει να επιδιώκεται η ανταγωνιστικότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ο γεωργικός και ο δασοκομικός τομέας συνδέονται στενά μεταξύ 
τους και πρέπει, επομένως, να θεωρούνται ως συνολικό πλαίσιο δραστηριοτήτων. 

Τροπολογία 271
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» προωθώντας τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως 
προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»), της πολιτικής 
συνοχής και της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής. Θα συμβάλλει σε έναν εδαφικά 
και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένο, 
φιλικό στο περιβάλλον, ανθεκτικό στην 
αλλαγή του κλίματος και καινοτόμο
γεωργικό τομέα στην Ένωση.

Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» προωθώντας τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως 
προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»), της πολιτικής 
συνοχής και της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής. Θα συμβάλλει στην εδαφικά και 
περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένη, φιλική
στο περιβάλλον, ανθεκτική στην αλλαγή 
του κλίματος και καινοτόμο
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των 
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αγροτικών περιοχών στην Ένωση

Or. de

Τροπολογία 272
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» προωθώντας τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως 
προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»), της πολιτικής 
συνοχής και της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής. Θα συμβάλλει σε έναν εδαφικά 
και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένο, 
φιλικό στο περιβάλλον, ανθεκτικό στην 
αλλαγή του κλίματος και καινοτόμο 
γεωργικό τομέα στην Ένωση.

Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» προωθώντας τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως
προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»), της πολιτικής 
συνοχής και της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής. Θα συμβάλλει σε έναν εδαφικά 
και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένο, 
φιλικό στο περιβάλλον, ανθεκτικό στην 
αλλαγή του κλίματος και καινοτόμο και 
οικονομικά βιώσιμο γεωργικό τομέα στην 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 273
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» προωθώντας τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως 
προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»), της πολιτικής 
συνοχής και της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής. Θα συμβάλλει σε έναν εδαφικά 

Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» προωθώντας τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως 
προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»), της πολιτικής 
συνοχής και της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής. Θα συμβάλλει σε έναν εδαφικά 
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και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένο, 
φιλικό στο περιβάλλον, ανθεκτικό στην 
αλλαγή του κλίματος και καινοτόμο 
γεωργικό τομέα στην Ένωση.

και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένο, 
φιλικό στο περιβάλλον, ανθεκτικό στην 
αλλαγή του κλίματος και καινοτόμο 
γεωργικό τομέα, που περιλαμβάνει και τον 
δασικό τομέα, στην Ένωση  ο οποίος θα 
πληροί τον θεμελιώδη ρόλο της 
εξασφάλισης, ανά πάσα στιγμή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, της παραγωγής της 
απαραίτητης ποσότητας ποιοτικών 
τροφίμων για τους λαούς της Ένωσης.

Or. pt

Τροπολογία 274
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» προωθώντας τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως 
προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»), της πολιτικής
συνοχής και της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής. Θα συμβάλλει σε έναν εδαφικά 
και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένο, 
φιλικό στο περιβάλλον, ανθεκτικό στην 
αλλαγή του κλίματος και καινοτόμο 
γεωργικό τομέα στην Ένωση.

Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» στο πλαίσιο μιας 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αγροτικής 
ανάπτυξης, προωθώντας τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως 
προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ») και κατά 
τρόπο συντονισμένο και συμπληρωματικό 
με την πολιτική συνοχής και την κοινή 
αλιευτική πολιτική . Θα συμβάλλει σε 
έναν εδαφικά και περιβαλλοντικά πιο 
ισορροπημένο, φιλικό στο περιβάλλον, 
ανθεκτικό στην αλλαγή του κλίματος και 
καινοτόμο γεωργικό τομέα στην Ένωση.

Or. fr


