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Τροπολογία 140
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της 
Επιτροπής όσον αφορά την ΚΓΠ που 
προβλέπει «οικολογική διάσταση» στην 
ΚΓΠ, μέσω της εκχώρησης του 30% των 
πληρωμών του πρώτου πυλώνα σε δέσμη 
αξιόλογων, βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι 
οι ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς 
εστίασης» θα πρέπει να είναι το 10% των 
γεωργικών γαιών και όχι το 7% που 
προτείνει η Επιτροπή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 141
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Albert Deß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της 
Επιτροπής όσον αφορά την ΚΓΠ που 
προβλέπει «οικολογική διάσταση» στην 
ΚΓΠ, μέσω της εκχώρησης του 30% των
πληρωμών του πρώτου πυλώνα σε δέσμη 
αξιόλογων, βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι 
οι ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς 
εστίασης» θα πρέπει να είναι το 10% των
γεωργικών γαιών και όχι το 7% που 
προτείνει η Επιτροπή·

14. ζητεί η οικολογική διάσταση της ΚΓΠ 
για την προστασία των φυσικών πόρων να 
καταστεί βασικό στοιχείο της βιώσιμης 
γεωργίας και ζητεί, συνεπώς, να εισαχθεί 
με τη βοήθεια οικολογικής συνιστώσας 
ένα σύστημα παροχής κινήτρων σε 
επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα στοχεύει στη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων και της μακροπρόθεσμης 
επισιτιστικής ασφάλειας μέσω της 
αποτελεσματικής διαχείρισης σπάνιων 
πόρων (νερού, ενέργειας, εδάφους)·  

Or. el

Τροπολογία 142
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 

14. ζητεί τη βιώσιμη διάσταση της ΚΓΠ, 
ώστε να καταστεί η στήριξη του 
εισοδήματος των γεωργών νόμιμη, καθώς 
θα διασφαλίζουν τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στο ευρύτερο 
διαμορφωμένο από τη γεωργία τοπίο, θα 
βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα και θα 
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και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της 
Επιτροπής όσον αφορά την ΚΓΠ που 
προβλέπει «οικολογική διάσταση» στην 
ΚΓΠ, μέσω της εκχώρησης του 30% των 
πληρωμών του πρώτου πυλώνα σε δέσμη 
αξιόλογων, βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι 
οι ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς 
εστίασης» θα πρέπει να είναι το 10% των 
γεωργικών γαιών και όχι το 7% που 
προτείνει η Επιτροπή·

επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και να 
διασφαλιστεί η βιώσιμη παραγωγή υγιών 
τροφίμων και οικοτόπων·

Or. el

Τροπολογία 143
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της φύσης και, ως εκ 
τούτου, της βιοποικιλότητας στο ευρύτερο 
διαμορφωμένο από τη γεωργία τοπίο, θα 
βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα και θα 
επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της 
Επιτροπής για μεταρρύθμιση όσον αφορά 
την ΚΓΠ που προβλέπει «οικολογική 
διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω της 
εκχώρησης μέρους των πληρωμών του 
πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
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περιλαμβάνουν αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι οι 
ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς εστίασης» 
θα πρέπει να είναι το 10% των γεωργικών 
γαιών και όχι το 7% που προτείνει η 
Επιτροπή·

εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι τα 
μέτρα που προτείνει η Επιτροπή θα 
έπρεπε είναι προσαρμοσμένα στην 
πραγματικότητα και να είναι λιγότερο 
γραφειοκρατικά και περισσότερο 
ευέλικτα·

Or. el

Τροπολογία 144
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι
οι ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς 
εστίασης» θα πρέπει να είναι το 10% των 
γεωργικών γαιών και όχι το 7% που 

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να
νομιμοποιηθεί περαιτέρω η στήριξη του 
εισοδήματος των γεωργών, καθώς θα 
διασφαλίζουν τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στο ευρύτερο 
διαμορφωμένο από τη γεωργία τοπίο, θα 
βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα και θα 
επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
λειτουργικών, βασικά ορθών πρακτικών 
που εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, όπως για παράδειγμα
αμειψισπορά και διαφοροποίηση, μόνιμοι 
βοσκότοποι και ελάχιστοι «οικολογικοί 
τομείς εστίασης», καθώς και γεωργικές 
πρακτικές που θα χρησιμοποιούν 
αποδοτικά τους πόρους και θα είναι 
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προτείνει η Επιτροπή· φιλικές προς το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 145
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι 
οι ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς 
εστίασης» θα πρέπει να είναι το 10% των 
γεωργικών γαιών και όχι το 7% που 
προτείνει η Επιτροπή·

14. ζητεί μεγαλύτερη στήριξη εκ μέρους 
της ΚΓΠ για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στο ευρύτερο 
διαμορφωμένο από τη γεωργία τοπίο, 
βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα και την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής· λαμβάνει υπόψη τη 
μεταρρύθμιση της Επιτροπής όσον αφορά 
την ΚΓΠ που προβλέπει «οικολογική 
διάσταση» στον πρώτο πυλώνα της ΚΓΠ, 
όμως τονίζει ότι αυτό το μέτρο πρέπει να 
προσαρμοστεί στη γεωπονική και 
περιβαλλοντική πραγματικότητα του 
κάθε κράτους μέλους και να μη 
μεταφραστεί σε αφόρητο οικονομικό 
άχθος για τους γεωργούς· υποστηρίζει ότι 
ο δεύτερος πυλώνας της ΚΠΓ διαθέτει 
μεγαλύτερη ποικιλία μέσων υπέρ της 
βιοποικιλότητας·

Or. es

Τροπολογία 146
Bogusław Sonik
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι οι 
ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς εστίασης» 
θα πρέπει να είναι το 10% των γεωργικών 
γαιών και όχι το 7% που προτείνει η 
Επιτροπή·

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· 

Or. en

Τροπολογία 147
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση η ΚΓΠ ώστε να καταστεί η 
στήριξη του εισοδήματος των γεωργών 
νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
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ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι 
οι ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς 
εστίασης» θα πρέπει να είναι το 10% των 
γεωργικών γαιών και όχι το 7% που 
προτείνει η Επιτροπή·

ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
λαμβάνει υπό σημείωση τη μεταρρύθμιση 
της Επιτροπής όσον αφορά την ΚΓΠ που 
προβλέπει «οικολογική διάσταση» στην 
ΚΓΠ στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα· 
θεωρεί ότι ένας κατάλογος αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει: στήριξη για χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και
μέτρα για τον περιορισμό ή τη δέσμευση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· 
στήριξη για χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση, ζώνες 
ανάσχεσης, ζώνες διαχωρισμού μεταξύ 
καλλιεργειών, παρουσία δενδροστοιχιών,
κ.λπ, μόνιμους βοσκοτόπους, γεωργικές 
τεχνικές ακριβείας, εναλλαγή 
καλλιεργειών και αμειψισπορά, 
προγράμματα απόδοσης ζωοτροφής. 

Or. en

Τροπολογία 148
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 



PE480.679v02-00 10/81 AM\892360EL.doc

EL

χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι οι 
ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς εστίασης» 
θα πρέπει να είναι το 10% των γεωργικών 
γαιών και όχι το 7% που προτείνει η 
Επιτροπή·

χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής ότι οι ελάχιστοι «οικολογικοί 
τομείς εστίασης» θα πρέπει να 
αντιστοιχούν σε ποσοστό 7%· έχει, 
ωστόσο, την άποψη ότι αυτό το 7% θα 
πρέπει να ελέγχεται βάσει ενδελεχούς 
εκτίμησης επιπτώσεων·

Or. el

Τροπολογία 149
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με τη 
βοήθεια οικολογικής συνιστώσας· 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών περιβαλλοντικού 
προσανατολισμού που εφαρμόζονται σε 
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περιλαμβάνουν αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι οι 
ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς εστίασης» 
θα πρέπει να είναι το 10% των γεωργικών 
γαιών και όχι το 7% που προτείνει η
Επιτροπή·

επίπεδο αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι 
οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
αμειψισπορά και διαφοροποίηση, μόνιμους 
βοσκότοπους και ελάχιστους 
«οικολογικούς τομείς εστίασης»· έχει την 
άποψη ότι οι στόχοι της αύξησης των 
περιβαλλοντικών συνεισφορών μέσω της 
ΚΓΠ μπορούν να συμβαδίσουν 
αποτελεσματικότερα με τη δημιουργία 
ενός παραγωγικού αγροτικού τομέα στην 
Ευρώπη, όταν για τους ελάχιστους 
«οικολογικούς τομείς εστίασης» 
λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι τομείς, οι 
οποίοι ανταποκρίνονται στις διατάξεις 
του παραρτήματος I της οδηγίας για την 
προστασία της χλωρίδας, της πανίδας και 
των οικοτόπων. Προϋπόθεση, επίσης, 
αποτελεί ότι η επιλογή των αντίστοιχων 
οικολογικών τομέων θα πρέπει 
πραγματοποιείται από τους ίδιους τους 
γεωργούς. 

Or. el

Τροπολογία 150
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
νομιμοποιηθεί περαιτέρω η στήριξη του 
εισοδήματος των γεωργών, καθώς θα 
διασφαλίζουν τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στο ευρύτερο 
διαμορφωμένο από τη γεωργία τοπίο, θα 
βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα και θα 
επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής• 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης των πληρωμών του πρώτου 
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βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι οι 
ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς εστίασης» 
θα πρέπει να είναι το 10% των γεωργικών 
γαιών και όχι το 7% που προτείνει η 
Επιτροπή·

πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, βασικά 
ορθών πρακτικών που εφαρμόζονται σε 
επίπεδο αγροτικών εκμεταλλεύσεων, έχει, 
ωστόσο, την άποψη ότι μια δέσμη ορθών 
πρακτικών τέτοιου είδους μπορεί να 
περιλαμβάνει και άλλα μέτρα που 
αποσκοπούν να προσδώσουν «οικολογική 
διάσταση», εκτός από αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης» που προτείνει η Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 151
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι οι 
ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς εστίασης» 

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας, χωρίς να 
παραβλέπεται η κύρια λειτουργία του σε 
σχέση με την παραγωγή τροφίμων, ώστε 
να καταστεί η στήριξη του εισοδήματος 
των γεωργών νόμιμη, καθώς θα 
διασφαλίζουν τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στο ευρύτερο 
διαμορφωμένο από τη γεωργία τοπίο, θα 
βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα και θα 
επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
σημειώνει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
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θα πρέπει να είναι το 10% των γεωργικών 
γαιών και όχι το 7% που προτείνει η 
Επιτροπή·

και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι οι 
ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς εστίασης» 
θα πρέπει να είναι το 10% των γεωργικών 
γαιών και όχι το 7% που προτείνει η 
Επιτροπή·

Or. pt

Τροπολογία 152
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι οι 
ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς εστίασης»
θα πρέπει να είναι το 10% των γεωργικών 
γαιών και όχι το 7% που προτείνει η 
Επιτροπή·

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας με πρακτικό, 
οικονομικώς αποδοτικό και απλό τρόπο, 
ώστε να καταστεί η στήριξη του 
εισοδήματος των γεωργών νόμιμη, καθώς 
θα διασφαλίζουν τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στο ευρύτερο 
διαμορφωμένο από τη γεωργία τοπίο, θα 
βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα και θα 
επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν διαφοροποίηση, μόνιμους 
βοσκότοπους και ελάχιστους 
«οικολογικούς τομείς εστίασης»· έχει την 
άποψη ότι οι «οικολογικοί τομείς 
εστίασης» θα πρέπει να καθιερωθούν στο
7% των γεωργικών γαιών, όπως προτείνει 
η Επιτροπή·

Or. fi
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Τροπολογία 153
Nick Griffin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι οι 
ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς εστίασης» 
θα πρέπει να είναι το 10% των γεωργικών 
γαιών και όχι το 7% που προτείνει η 
Επιτροπή·

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών πιο αποδοτική ως μέσο 
διασφάλισης της διατήρησης της 
βιοποικιλότητας στο ευρύτερο 
διαμορφωμένο από τη γεωργία τοπίο, θα 
βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα και θα 
επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι οι 
ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς εστίασης» 
θα πρέπει να είναι το 10% των γεωργικών 
γαιών και όχι το 7% που προτείνει η 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 154
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι οι 
ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς εστίασης» 
θα πρέπει να είναι το 10% των γεωργικών 
γαιών και όχι το 7% που προτείνει η 
Επιτροπή·

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική 
διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να 
καταστεί η στήριξη του εισοδήματος των 
γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 
ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία 
τοπίο, θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα 
και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω 
της εκχώρησης του 30% των πληρωμών 
του πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, 
βασικά ορθών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αμειψισπορά και 
διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους 
και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι οι 
ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς εστίασης» 
θα πρέπει να είναι το 10% των γεωργικών 
γαιών και όχι το 7% που προτείνει η 
Επιτροπή· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του για στήριξη του δικτύου Natura 2000 
βάσει έκτασης υπό μορφή άμεσων 
πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 155
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υποστηρίζει τη σκοπιμότητα των 
πρακτικών για την «απόκτηση 
οικολογικής διάστασης» σε σχέση με τη 
γεωργική ποικιλομορφία στα διάφορα 
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κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη, 
παραδείγματος χάριν, την ιδιαίτερη 
κατάσταση των μεσογειακών χωρών, που 
δεν αποτελεί αντικείμενο των 
προτεινόμενων ορίων για τη 
διαφοροποίηση των καλλιεργειών και των 
γαιών μεγάλης οικολογικής σημασίας· οι 
συγκεντρωμένες καλλιέργειες, οι μόνιμες 
καλλιέργειες (ελαιώνες, αμπελώνες, 
οπωρώνες μήλων) ή οι ρυζοκαλλιέργειες 
είναι ορισμένα παραδείγματα πρακτικών 
που πρέπει να συνάδουν με την 
«απόκτηση οικολογικής διάστασης», 
δεδομένης της υψηλής οικολογικής αξίας 
και αξίας διατήρησης που ενδέχεται να 
έχουν ορισμένα από τα εν λόγω γεωργικά 
συστήματα.

Or. pt

Τροπολογία 156
Κρίτων Αρσένης, Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. ισχυρίζεται ότι πρέπει να αυξηθεί η 
συνδρομή στους δημόσιους και τους 
ιδιωτικούς φορείς που προστατεύουν τη 
δασική βιοποικιλότητα των ειδών, τους 
οικότοπους και τις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος στο πλαίσιο της νέας 
ΚΓΠ και ότι πρέπει επίσης η 
επιλεξιμότητα πρέπει να επεκταθεί στις 
περιοχές που συνδέουν τοποθεσίες 
NATURA 2000·

Or. en

Τροπολογία 157
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. σημειώνει ότι το γενικό σκεπτικό της 
τρέχουσας πρότασης για μεταρρύθμιση 
της ΚΓΠ στηρίζεται στον «αυξημένο 
προσανατολισμό στην αγορά» και στην 
«ανταγωνιστικότητα», ζητεί την 
κατάργηση ή το σημαντικό περιορισμό 
των μέσων που ρυθμίζουν την παραγωγή 
και τις αγορές και υποβάλλουν τη γεωργία 
στους κανόνες του ΠΟΕ, προωθώντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο παραγωγιστικά 
μοντέλα τα οποία βασίζονται στην 
εντατική παραγωγή και έχουν εξαγωγικό 
προσανατολισμό, απειλούν και 
καταστρέφουν τους φυσικούς πόρους και 
τη βιοποικιλότητα και είναι αντίθετα 
προς την αποκαλούμενη έννοια της 
«απόκτησης οικολογικής διάστασης»·

Or. pt

Τροπολογία 158
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που να 
καλύπτουν την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων 
και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και 
τους οικότοπους·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 159
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που να 
καλύπτουν την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων 
και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και 
τους οικότοπους·

15. ζητεί αυστηρούς και απλοποιημένους
κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης οι 
οποίοι συμβάλλουν στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 160
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που να 
καλύπτουν την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων 
και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και 
τους οικότοπους·

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης, στον βαθμό 
που αυτοί οι κανόνες συνδέονται στενά με 
τον τομέα της γεωργίας ή μεμονωμένες 
γεωργικές επιχειρήσεις·

Or. el

Τροπολογία 161
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που να 
καλύπτουν την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων 
και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και
τους οικότοπους·

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης και μετά το 
2014 ζητεί απλούς και διαφανείς 
κανονισμούς για τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. el

Τροπολογία 162
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που να 
καλύπτουν την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων 
και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και
τους οικότοπους·

15. ζητεί οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
εξακολουθήσουν να διέπονται από 
αυστηρούς κανόνες πολλαπλής 
συμμόρφωσης, ζητεί τον περιορισμό 
αυτών των απαιτήσεων και τη σημαντική 
απλούστευση·

Or. el

Τροπολογία 163
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που να 
καλύπτουν την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων 

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που να 
καλύπτουν την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων 
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και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους 
οικότοπους·

και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους 
οικότοπους· ζητεί, επίσης, να ελεγχθεί η 
διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγονται 
αυτοί οι κανόνες πολλαπλής 
συμμόρφωσης και σε περίπτωση 
διαπίστωσης υπερβολικής διοικητικής 
επιβάρυνσης να υπάρξει σαφής 
απλούστευση αυτών·

Or. el

Τροπολογία 164
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που να 
καλύπτουν την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων 
και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους 
οικότοπους· 

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που να 
καλύπτουν την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων 
και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους 
οικότοπους· υποστηρίζει, ωστόσο, την 
πρόταση της Επιτροπής να εφαρμόσει 
λιγότερο αυστηρούς κανόνες πολλαπλής 
συμμόρφωσης στους μικρούς 
παραγωγούς που υπάγονται στο 
καθεστώς των κατόχων μικρής 
γεωργικής εκμετάλλευσης, 
αναγνωρίζοντας τη σχετικά μικρή τους 
επίδραση στο περιβάλλον, καθώς και τις 
γραφειοκρατικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν όσον αφορά τα μέτρα 
πολλαπλής συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 165
Riikka Manner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που να 
καλύπτουν την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων 
και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους 
οικότοπους· 

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από κανόνες πολλαπλής 
συμμόρφωσης που θα ισχύουν για τους 
γεωργούς και θα λαμβάνουν επίσης 
υπόψη την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, 
τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων και τις 
οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους 
οικότοπους· 

Or. fi

Τροπολογία 166
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που να 
καλύπτουν την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων 
και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους 
οικότοπους·  

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που να 
καλύπτουν την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων 
και βιοκτόνων και τις οδηγίες για τα άγρια 
πτηνά και τους οικότοπους·

Or. ro

Τροπολογία 167
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 



PE480.679v02-00 22/81 AM\892360EL.doc

EL

διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που να 
καλύπτουν την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων 
και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και 
τους οικότοπους·

διέπονται από αυστηρά περιβαλλοντικά 
πρότυπα με εναρμονισμένους κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης· 

Or. en

Τροπολογία 168
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που να 
καλύπτουν την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων
και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και 
τους οικότοπους·

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που να 
καλύπτουν τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά 
και τους οικότοπους χωρίς να 
αποδυναμώνονται τα τρέχοντα πρότυπα 
(2007-2013), καθώς και την οδηγία-
πλαίσιο για τα ύδατα και τη νομοθεσία 
περί φυτοφαρμάκων με άμεση εφαρμογή 
το 2014·

Or. en

Τροπολογία 169
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να
διέπονται από αυστηρούς κανόνες
πολλαπλής συμμόρφωσης που να 
καλύπτουν την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων 
και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και 

15. υπογραμμίζει ότι οι άμεσες ενισχύσεις 
της ΚΓΠ διέπονται από την αρχή της 
«πολλαπλής συμμόρφωσης» η οποία
επιβάλλει την αυστηρή τήρηση 
περιβαλλοντικών κανόνων, όπως της 
νομοθεσίας περί φυτοφαρμάκων και της
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τους οικότοπους· οδηγίας για τα άγρια πτηνά και τους 
οικότοπους· λαμβάνει υπόψη την πρόταση 
που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ για 
συμπερίληψη επίσης της οδηγίας-
πλαισίου για τα ύδατα·

Or. es

Τροπολογία 170
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που να
καλύπτουν την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων 
και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους 
οικότοπους· 

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να 
διέπονται από τους ήδη υπάρχοντες
κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης οι 
οποίοι ενδεχομένως να επεκταθούν για 
παράδειγμα στην οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, τη νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων 
και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους 
οικότοπους· 

Or. en

Τροπολογία 171
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί ενίσχυση του πρώτου πυλώνα
και δραστικές βελτιώσεις στην 
περιβαλλοντική εστίαση του εν λόγω 
πυλώνα, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων, μεταξύ 
άλλων και μέσω των ελάχιστων 
υποχρεωτικών δαπανών υπέρ των 

16. ζητεί ενίσχυση της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης και βελτιώσεις στην 
περιβαλλοντική εστίαση του πρώτου 
πυλώνα σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και 
την αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων, μεταξύ 
άλλων και μέσω των ελάχιστων δαπανών 
υπέρ των περιβαλλοντικών μέτρων·
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περιβαλλοντικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 172
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί ενίσχυση του πρώτου πυλώνα και 
δραστικές βελτιώσεις στην 
περιβαλλοντική εστίαση του εν λόγω 
πυλώνα, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων, μεταξύ 
άλλων και μέσω των ελάχιστων 
υποχρεωτικών δαπανών υπέρ των 
περιβαλλοντικών μέτρων·

16. ζητεί ενίσχυση του πρώτου πυλώνα σε 
όλα τα κράτη μέλη και περαιτέρω
βελτιώσεις στην περιβαλλοντική εστίαση 
του εν λόγω πυλώνα, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων, μεταξύ 
άλλων και μέσω των ελάχιστων 
υποχρεωτικών δαπανών υπέρ των 
περιβαλλοντικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 173
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα 
και δραστικές βελτιώσεις στην 
περιβαλλοντική εστίαση του εν λόγω 
πυλώνα, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων, μεταξύ 
άλλων και μέσω των ελάχιστων 
υποχρεωτικών δαπανών υπέρ των 
περιβαλλοντικών μέτρων·

16. ζητεί ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα 
και δραστικές βελτιώσεις στην 
περιβαλλοντική εστίαση του εν λόγω 
πυλώνα σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και 
την αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων, μεταξύ 
άλλων και μέσω των ελάχιστων 
υποχρεωτικών δαπανών υπέρ των 
περιβαλλοντικών μέτρων·

Or. el
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Τροπολογία 174
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα 
και δραστικές βελτιώσεις στην 
περιβαλλοντική εστίαση του εν λόγω 
πυλώνα, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων, μεταξύ 
άλλων και μέσω των ελάχιστων 
υποχρεωτικών δαπανών υπέρ των 
περιβαλλοντικών μέτρων·

16. ζητεί ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα 
και δραστικές βελτιώσεις στην 
περιβαλλοντική εστίαση του εν λόγω 
πυλώνα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
καθώς και την αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων, μεταξύ 
άλλων και μέσω των ελάχιστων 
υποχρεωτικών δαπανών υπέρ των 
περιβαλλοντικών μέτρων· ζητεί την 
εισαγωγή πραγματικών κινήτρων με 
στόχο την αναγνώριση των υπηρεσιών 
των οικοσυστημάτων της γεωργίας·

Or. el

Τροπολογία 175
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα 
και δραστικές βελτιώσεις στην 
περιβαλλοντική εστίαση του εν λόγω 
πυλώνα, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων, μεταξύ 
άλλων και μέσω των ελάχιστων 
υποχρεωτικών δαπανών υπέρ των 
περιβαλλοντικών μέτρων·

16. ζητεί ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα 
και δραστικές βελτιώσεις στην 
περιβαλλοντική εστίαση του εν λόγω 
πυλώνα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
καθώς και την αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων, μεταξύ 
άλλων και μέσω των ελάχιστων 
υποχρεωτικών δαπανών υπέρ των 
περιβαλλοντικών μέτρων·

Or. el
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Τροπολογία 176
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί ενίσχυση του πρώτου πυλώνα και 
δραστικές βελτιώσεις στην περιβαλλοντική 
εστίαση του εν λόγω πυλώνα, καθώς και 
την αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων, μεταξύ 
άλλων και μέσω των ελάχιστων 
υποχρεωτικών δαπανών υπέρ των 
περιβαλλοντικών μέτρων·

16. ζητεί ενίσχυση του πρώτου πυλώνα και 
δραστικές βελτιώσεις στην περιβαλλοντική 
εστίαση του εν λόγω πυλώνα, καθώς και 
την αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων, μεταξύ 
άλλων και μέσω των ελάχιστων
υποχρεωτικών δαπανών υπέρ των 
περιβαλλοντικών μέτρων· επισημαίνει ότι 
η απόκτηση οικολογικής διάστασης για 
τον πρώτο πυλώνα δεν πρέπει να 
υπονομεύει τα περιβαλλοντικά μέτρα του 
δεύτερου πυλώνα, τα οποία αποδείχθηκαν 
αποτελεσματικά·

Or. fi

Τροπολογία 177
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί ενίσχυση του πρώτου πυλώνα και 
δραστικές βελτιώσεις στην περιβαλλοντική 
εστίαση του εν λόγω πυλώνα, καθώς και 
την αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων, μεταξύ 
άλλων και μέσω των ελάχιστων 
υποχρεωτικών δαπανών υπέρ των 
περιβαλλοντικών μέτρων·

16. ζητεί ενίσχυση του πρώτου πυλώνα, ο 
οποίος αυτήν τη στιγμή αποτελεί το 
βασικό στοιχείο της ΚΓΠ που αποφέρει 
περιβαλλοντικά οφέλη, και δραστικές 
βελτιώσεις στην περιβαλλοντική εστίαση 
του εν λόγω πυλώνα, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των 
γεωργοπεριβαλλοντικών του μέτρων, 
μεταξύ άλλων και μέσω της 
συμπερίληψης των ελάχιστων 
υποχρεωτικών δαπανών υπέρ των 
περιβαλλοντικών μέτρων όπως 
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, 
διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 και 
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στήριξης της γεωργίας υψηλής φυσικής 
αξίας, καθώς και της βιολογικής 
γεωργίας·

Or. en

Τροπολογία 178
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί ενίσχυση του πρώτου πυλώνα και 
δραστικές βελτιώσεις στην περιβαλλοντική 
εστίαση του εν λόγω πυλώνα, καθώς και 
την αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων, μεταξύ 
άλλων και μέσω των ελάχιστων 
υποχρεωτικών δαπανών υπέρ των 
περιβαλλοντικών μέτρων·

16. ζητεί ενίσχυση του πρώτου πυλώνα και 
δραστικές βελτιώσεις στην περιβαλλοντική 
εστίαση του εν λόγω πυλώνα, καθώς και 
την αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων, μεταξύ 
άλλων μέσω της υποχρεωτικής 
συμπερίληψης δασοπεριβαλλοντικών 
μέτρων και μέτρων του προγράμματος 
Natura 2000 στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης και μέσω των ελάχιστων 
υποχρεωτικών δαπανών υπέρ των 
περιβαλλοντικών μέτρων,
συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής 
γεωργίας ως μιας συνολικής προσέγγισης 
προς την κατεύθυνση των βιώσιμων 
αγροτικών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 179
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί ενίσχυση του πρώτου πυλώνα και 
δραστικές βελτιώσεις στην 
περιβαλλοντική εστίαση του εν λόγω 

16. ζητεί ενίσχυση του πρώτου πυλώνα και 
συνεχή προσοχή στην περιβαλλοντική 
εστίαση του εν λόγω πυλώνα, καθώς και 
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πυλώνα, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων, μεταξύ 
άλλων και μέσω των ελάχιστων 
υποχρεωτικών δαπανών υπέρ των 
περιβαλλοντικών μέτρων·

την αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 180
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
η αύξηση της ζήτησης για γεωργικά 
καύσιμα και η επακόλουθη αυξανόμενη 
πίεση για την παραγωγή τους στις 
αναπτυσσόμενες χώρες απειλεί τη 
βιοποικιλότητα, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω της 
υποβάθμισης και της μετατροπής 
οικοτόπων και οικοσυστημάτων, όπως οι 
υγρότοποι και τα δάση, μεταξύ άλλων·

Or. pt

Τροπολογία 181
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. αναγνωρίζει την επικριτική έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τα γεωργοπεριβαλλοντικά
μέτρα· επισημαίνει ότι με τα 22,2 δισ. 
ευρώ που ήταν διαθέσιμα για την περίοδο 
2007-2013 έχουν επιτευχθεί πολύ 
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περιορισμένοι περιβαλλοντικοί στόχοι
προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ότι στο μέλλον οι γεωργοπεριβαλλοντικές 
επιδοτήσεις θα εγκρίνονται μόνο βάσει 
αυστηρών περιβαλλοντικών κριτηρίων· 

Or. en

Τροπολογία 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί ο 
έλεγχος των γεωργικών πρακτικών ώστε 
να αποφευχθεί η απώλεια 
βιοποικιλότητας· ειδικότερα, πιστεύει ότι 
οι εναποθέσεις κόπρου πρέπει να 
ελέγχονται, ακόμη και να απαγορεύονται 
σε περιοχές που είναι ευαίσθητες όσον 
αφορά τη διατήρηση των 
οικοσυστημάτων· 

Or. es

Τροπολογία 183
Κρίτων Αρσένης, Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. ζητεί τη συμπερίληψη ενός νέου 
μέτρου ΚΓΠ: «in situ και ex situ 
διατήρηση δασικού γενετικού υλικού 
προσδιορισμένης προέλευσης»·

Or. en
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Τροπολογία 184
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικολογική απόδοση των συστημάτων 
παραγωγής, ζητά τον αγροοικολογικό 
προσανατολισμό των ΕΣΚ (ευρωπαϊκών 
συμπράξεων καινοτομίας) στη γεωργία·

Or. en

Τροπολογία 185
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. ζητεί προσαρμοσμένη νομοθεσία και 
πρωτοβουλίες για τη διατήρηση και την 
περαιτέρω ανάπτυξη της ποικιλίας των 
γενετικών πόρων στη γεωργική 
εκμετάλλευση, π.χ. τοπικά 
προσαρμοσμένες φυλές και ποικιλίες·

Or. en

Τροπολογία 186
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης 
αναφορικά με την απελευθέρωση 



AM\892360EL.doc 31/81 PE480.679v02-00

EL

γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 
στο φυσικό περιβάλλον και να προτείνει 
ένα επαρκές καθεστώς ευθύνης 
προκειμένου να εξασφαλίσει την 
αποκατάσταση σε περίπτωση 
απελευθέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 187
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης, προκειμένου να 
μετατρέψουν και πάλι σε άγρια μεγάλα 
τμήματα τοπίου υπό τη μορφή ζωνών 
άγριας φύσης, παρέχοντας νέες 
κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ παράλληλα 
συντηρούν τη βιοποικιλότητα της 
Ευρώπης·

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία 188
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης, προκειμένου να 
μετατρέψουν και πάλι σε άγρια μεγάλα 

διαγράφεται
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τμήματα τοπίου υπό τη μορφή ζωνών 
άγριας φύσης, παρέχοντας νέες 
κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ παράλληλα 
συντηρούν τη βιοποικιλότητα της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 189
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης, προκειμένου να 
μετατρέψουν και πάλι σε άγρια μεγάλα 
τμήματα τοπίου υπό τη μορφή ζωνών 
άγριας φύσης, παρέχοντας νέες 
κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ παράλληλα
συντηρούν τη βιοποικιλότητα της 
Ευρώπης·

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης, προκειμένου να στηρίξουν 
στοχευμένα τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στην Ευρώπη για την 
παροχή νέων κοινωνικοοικονομικών 
ευκαιριών για την ανάπτυξη της υπαίθρου·

Or. el

Τροπολογία 190
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης, προκειμένου να 
μετατρέψουν και πάλι σε άγρια μεγάλα 

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ελέγξουν το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης και να λάβουν μέτρα τα 
οποία θα συμβάλουν στην περαιτέρω 
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τμήματα τοπίου υπό τη μορφή ζωνών 
άγριας φύσης, παρέχοντας νέες 
κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ παράλληλα 
συντηρούν τη βιοποικιλότητα της 
Ευρώπης·

γεωργική χρήση σύμφωνα με τη 
βιοποικιλότητα·

Or. el

Τροπολογία 191
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης, προκειμένου να 
μετατρέψουν και πάλι σε άγρια μεγάλα
τμήματα τοπίου υπό τη μορφή ζωνών
άγριας φύσης, παρέχοντας νέες 
κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ παράλληλα 
συντηρούν τη βιοποικιλότητα της 
Ευρώπης·

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης, προκειμένου να 
μετατρέψουν, ενδεχομένως, ορισμένα
τουλάχιστον τμήματα τοπίου σε ζώνες
άγριας φύσης, παρέχοντας νέες 
κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ παράλληλα 
συντηρούν τη βιοποικιλότητα της 
Ευρώπης·

Or. fi

Τροπολογία 192
Nick Griffin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης, προκειμένου να 
μετατρέψουν και πάλι σε άγρια μεγάλα 

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τις απόψεις και τις ανάγκες των 
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τμήματα τοπίου υπό τη μορφή ζωνών 
άγριας φύσης, παρέχοντας νέες 
κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ παράλληλα 
συντηρούν τη βιοποικιλότητα της 
Ευρώπης· 

κοινοτήτων που εξακολουθούν να ζουν ή 
να εργάζονται στην εν λόγω περιοχή,
προκειμένου να μετατρέψουν και πάλι σε 
άγρια μεγάλα τμήματα τοπίου υπό τη 
μορφή ζωνών άγριας φύσης, παρέχοντας 
νέες κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για 
την ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ 
παράλληλα συντηρούν τη βιοποικιλότητα 
της Ευρώπης· 

Or. en

Τροπολογία 193
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης, προκειμένου να 
μετατρέψουν και πάλι σε άγρια μεγάλα 
τμήματα τοπίου υπό τη μορφή ζωνών 
άγριας φύσης, παρέχοντας νέες 
κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ παράλληλα 
συντηρούν τη βιοποικιλότητα της 
Ευρώπης· 

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αλλάξουν την οπτική τους 
αναφορικά με το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε ορισμένα μέρη 
της Ευρώπης και να το θεωρήσουν και ως 
ενδεχόμενη ευκαιρία για να μετατραπούν 
και πάλι σε άγριες ιδιαίτερα μεγάλες
εκτάσεις, η διαχείριση των οποίων δεν 
είναι πλέον ρεαλιστική, παρέχοντας νέες 
κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ παράλληλα 
συντηρούν τη βιοποικιλότητα της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 194
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης, προκειμένου να 
μετατρέψουν και πάλι σε άγρια μεγάλα 
τμήματα τοπίου υπό τη μορφή ζωνών 
άγριας φύσης, παρέχοντας νέες 
κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ παράλληλα 
συντηρούν τη βιοποικιλότητα της 
Ευρώπης·

17. εκφράζει τη λύπη του για την 
αυξανόμενη εγκατάλειψη των γεωργικών 
γαιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή 
αυτή οξύνει το πρόβλημα της 
απερήμωσης του εδάφους και επηρεάζει 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, 
καθώς και την κοινωνικοοικονομική 
ισορροπία πολλών αγροτικών περιοχών· 
επιστήνει συγκεκριμένα την προσοχή 
στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο 
ευρωπαίος γεωργός ως «εγγυητής» του 
τοπίου·

Or. es

Τροπολογία 195
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης, προκειμένου να 
μετατρέψουν και πάλι σε άγρια μεγάλα 
τμήματα τοπίου υπό τη μορφή ζωνών 
άγριας φύσης, παρέχοντας νέες 
κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ παράλληλα 
συντηρούν τη βιοποικιλότητα της 
Ευρώπης· 

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκμεταλλευτούν, όπου αυτό 
κρίνεται εφικτό και απαραίτητο για την 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων 
βιοποικιλότητας, το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης, προκειμένου να 
μετατρέψουν και πάλι σε άγρια μεγάλα 
τμήματα τοπίου υπό τη μορφή ζωνών 
άγριας φύσης, παρέχοντας νέες 
κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ παράλληλα 
συντηρούν τη βιοποικιλότητα της 
Ευρώπης· 

Or. en



PE480.679v02-00 36/81 AM\892360EL.doc

EL

Τροπολογία 196
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης, προκειμένου να
μετατρέψουν και πάλι σε άγρια μεγάλα 
τμήματα τοπίου υπό τη μορφή ζωνών 
άγριας φύσης, παρέχοντας νέες 
κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ παράλληλα 
συντηρούν τη βιοποικιλότητα της 
Ευρώπης· 

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης ως πιθανή ευκαιρία 
προκειμένου να μετατρέψουν και πάλι σε 
άγρια μεγάλα τμήματα τοπίου υπό τη 
μορφή ζωνών άγριας φύσης, παρέχοντας 
νέες κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για 
την ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ 
παράλληλα συντηρούν τη βιοποικιλότητα 
της Ευρώπης· επισημαίνει ωστόσο την 
ανάγκη σεβασμού των υφισταμένων 
τίτλων έγγειας ιδιοκτησίας/ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 197
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17a. προτρέπει τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση 
σχεδίων δασικής διαχείρισης, μεταξύ 
άλλων μέσω της χρήσης μέτρων 
αγροτικής ανάπτυξης και του 
προγράμματος LIFE+· επισημαίνει την 
ανάγκη να συμπεριληφθούν στα σχέδια 
δασικής διαχείρισης ειδικά μέτρα 
σχετικά με τη βιοποικιλότητα, ιδίως 
μέτρα για την διατήρηση των 
προστατευόμενων ειδών και των φυσικών 
οικότοπων, με σκοπό τη βελτίωση της 
κατάστασής τους, εντός και εκτός των 
περιοχών Natura 2000·
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Or. en

Τροπολογία 198
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17a. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
σχεδιάσουν τη δασική πολιτική τους με 
τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται πλήρως 
υπόψη η σημασία των δασών για την 
προστασία της βιοποικιλότητας, την 
πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, 
την παγίδευση του διοξειδίου του 
άνθρακα και τον καθαρισμό του αέρα, 
καθώς και για τη διατήρηση του κύκλου 
του ύδατος· 

Or. en

Τροπολογία 199
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. προειδοποιεί για την εξάρτηση 
διαφόρων πολύτιμων από άποψη 
διατήρησης ειδών και οικοτόπων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
προστατεύονται από την κοινοτική 
νομοθεσία,  από τα γεωργικά 
περιβαλλοντικά συστήματα όπου η 
παρουσία του ανθρώπου αποτελεί βασικό 
παράγοντα· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει τη 
σημασία που έχει η ανάσχεση και η 
αναστροφή της εγκατάλειψης των γαιών, 
καθώς και η ενθάρρυνση της 
μετακίνησης των ανθρώπων στην 



PE480.679v02-00 38/81 AM\892360EL.doc

EL

ύπαιθρο· τάσσεται υπέρ μιας μεγαλύτερης 
στήριξης των μικρομεσαίων ή 
οικογενειακών γεωργικών επιχειρήσεων, 
καθώς και των ολοκληρωμένων 
γεωργικών πρακτικών που προωθούν 
ορθές πρακτικές για τη διατήρηση των 
φυσικών πόρων·

Or. pt

Τροπολογία 200
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στα προγράμματα 
δασικής διαχείρισης μέτρα που 
βασίζονται στο οικοσύστημα προκειμένου 
να αυξήσουν την ανθεκτικότητα των 
δασών στις πυρκαγιές, ως τμήμα των 
σχεδίων πρόληψης δασικών πυρκαγιών·

Or. en

Τροπολογία 201
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17a. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι έως σήμερα, η κοινή αλιευτική 
πολιτική έχει οδηγήσει σε μείωση της 
βιοποικιλότητας στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και στους θαλάσσιους 
πόρους·

Or. en
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Τροπολογία 202
Nick Griffin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής (ΚΑλΠ), η οποία θα πρέπει να 
διασφαλίζει την εφαρμογή της 
προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα και 
τη χρήση ενημερωμένων επιστημονικών 
πληροφοριών ως βάσης για τα 
μακροπρόθεσμα διαχειριστικά σχέδια για 
όλα τα είδη ιχθύων εμπορικής 
εκμετάλλευσης· υπογραμμίζει ότι μόνο η 
βιώσιμη αλιεία εξασφαλίζει μέλλον στον 
τομέα της αλιείας·

18. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής (ΚΑλΠ), η οποία θα πρέπει να 
διασφαλίζει την εφαρμογή της 
προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα και 
τη χρήση ενημερωμένων επιστημονικών 
πληροφοριών ως βάσης για τα 
μακροπρόθεσμα διαχειριστικά σχέδια για 
όλα τα είδη ιχθύων εμπορικής 
εκμετάλλευσης και για είδη που δε 
αποτελούν στόχο, αλλά επηρεάζονται από 
την εμπορική αλιεία· υπογραμμίζει ότι 
μόνο η βιώσιμη αλιεία εξασφαλίζει μέλλον 
στον τομέα της αλιείας·

Or. en

Τροπολογία 203
Κρίτων Αρσένης, Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής (ΚΑλΠ), η οποία θα πρέπει να 
διασφαλίζει την εφαρμογή της 
προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα και 
τη χρήση ενημερωμένων επιστημονικών 
πληροφοριών ως βάσης για τα 
μακροπρόθεσμα διαχειριστικά σχέδια για 
όλα τα είδη ιχθύων εμπορικής 
εκμετάλλευσης· υπογραμμίζει ότι μόνο η 
βιώσιμη αλιεία εξασφαλίζει μέλλον στον

18. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής (ΚΑλΠ), η οποία θα πρέπει να 
διασφαλίζει την εφαρμογή της 
προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα και 
τη χρήση ενημερωμένων επιστημονικών 
πληροφοριών ως βάσης για τα 
μακροπρόθεσμα διαχειριστικά σχέδια για 
όλα τα είδη ιχθύων εμπορικής 
εκμετάλλευσης· υπογραμμίζει ότι μόνο 
μέσω της διασφάλισης της 
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τομέα της αλιείας· μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των 
αλιευτικών πόρων μπορεί να 
εξασφαλιστεί η οικονομική και κοινωνική 
βιωσιμότητα της Ευρώπης στον τομέα 
της αλιείας·

Or. en

Τροπολογία 204
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής (ΚΑλΠ), η οποία θα πρέπει να 
διασφαλίζει την εφαρμογή της 
προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα και 
τη χρήση ενημερωμένων επιστημονικών 
πληροφοριών ως βάσης για τα 
μακροπρόθεσμα διαχειριστικά σχέδια για 
όλα τα είδη ιχθύων εμπορικής 
εκμετάλλευσης· υπογραμμίζει ότι μόνο η 
βιώσιμη αλιεία εξασφαλίζει μέλλον στον 
τομέα της αλιείας·

18. σημειώνει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής (ΚΑλΠ), αλλά θεωρεί ότι δεν 
επαρκούν για να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα και 
τη χρήση ενημερωμένων επιστημονικών 
πληροφοριών ως βάσης για τα 
μακροπρόθεσμα διαχειριστικά σχέδια για 
όλα τα είδη ιχθύων εμπορικής 
εκμετάλλευσης· 

Or. pt

Τροπολογία 205
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν προστατευόμενες 
θαλάσσιες περιοχές εντός των οποίων οι 
οικονομικές δραστηριότητες, μεταξύ των 
οποίων η αλιεία, θα αποτελούν 
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αντικείμενο ενισχυμένης διαχείρισης που 
βασίζεται στο οικοσύστημα, καθιστώντας 
εφικτή τη συμφιλίωση της προστασίας 
του περιβάλλοντος με τη βιώσιμη αλιεία·

Or. en

Τροπολογία 206
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εγείρει ανησυχίες σχετικά με την 
επιμονή της Επιτροπής για κεντρική 
διαχείριση της ΚΑλΠ, το οποίο συχνά 
οδηγεί σε ανεπαρκείς κατευθυντήριες 
γραμμές σε σχέση με την πραγματικότητα 
και σε αποτελέσματα που είναι συχνά 
αντίθετα προς τα αναμενόμενα, θεωρεί 
ότι η τροποποίηση της ΚΑλΠ θα πρέπει 
να εξασφαλίζει τις συνθήκες για 
αποτελεσματική διαχείριση γειτνίασης —
που διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο την αναγκαία περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα— και ότι οι καθορισμένοι 
στόχοι γενικού χαρακτήρα διαθέτουν την 
απόλυτη ελευθερία και αυτονομία να 
παράσχουν τα πλέον κατάλληλα μέσα για 
την επίτευξή των εν λόγω στόχων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές, 
περιφερειακές και εθνικές ιδιαιτερότητες·

Or. pt

Τροπολογία 207
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)



PE480.679v02-00 42/81 AM\892360EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενώσουν τις προσπάθειές 
τους για τη συλλογή επιστημονικών 
δεδομένων σε σχέση με τους αλιευτικούς 
πόρους, όπου κρίνονται ανεπαρκή, με 
σκοπό την παροχή πιο αξιόπιστων 
επιστημονικών συμβουλών·

Or. ro

Τροπολογία 208
João Ferreira, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. τονίζει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν σημαντικά κενά γνώσης σε 
σχέση με την κατάσταση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων και των αλιευτικών 
πόρων και ζητεί να ενταθούν οι 
κοινοτικές προσπάθειες στον τομέα της 
θαλάσσιας έρευνας και να αυξηθεί η 
συγχρηματοδότηση της ΕΕ για την 
απόκτηση βιολογικών δεδομένων από τα 
κράτη μέλη, στο πεδίο εφαρμογής της 
ΚΑλΠ (που επί του παρόντος περιορίζεται 
στο 50% κατά το μέγιστο)·

Or. pt

Τροπολογία 209
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν με σκοπό τη 
δημιουργία «ευρωπαϊκής ακτοφυλακής», 
ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα κοινής 
παρακολούθησης και εποπτείας και να 
διασφαλίζεται η επιβολή του νόμου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 210
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν με σκοπό τη δημιουργία 
μιας «ευρωπαϊκής ακτοφυλακής», ώστε 
να ενισχυθεί η ικανότητα κοινής 
παρακολούθησης και εποπτείας και να 
διασφαλίζεται η επιβολή του νόμου·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν στενότερα για την 
καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, 
κατά πλήρη συμμόρφωση προς την 
κατανομή ποσοστώσεων που 
πραγματοποιείται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές·

Or. pt

Τροπολογία 211
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντείνουν τις προσπάθειες ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι τα αλιεύματα 
βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα της 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) μέχρι 
το 2015 και να περιλάβουν οικολογικές 

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντείνουν τις προσπάθειες ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι τα αλιεύματα 
βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα της 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) μέχρι 
το 2015 και να περιλάβουν οικολογικές 
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διαστάσεις στον ορισμό των ΜΒΑ· διαστάσεις στον ορισμό των 
ΜΒΑ·υπενθυμίζει τη νομική υποχρέωση -
όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική- εξασφάλισης ότι 
όλοι οι αλιευτικοί πόροι εμπορικής 
εκμετάλλευσης θα παραμείνουν εντός 
ασφαλών βιολογικών ορίων έως το 2020.

Or. en

Τροπολογία 212
Κρίτων Αρσένης, Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντείνουν τις προσπάθειες ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι τα αλιεύματα
βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα της 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) 
μέχρι το 2015 και να περιλάβουν 
οικολογικές διαστάσεις στον ορισμό των 
ΜΒΑ·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται πλήρως 
τα επιστημονικώς καθορισμένα όρια 
αλιευμάτων ή/και αλιευτικής 
προσπάθειας, σύμφωνα με τον στόχο 
αποκατάστασης και διατήρησης του 
πληθυσμού των αλιευμάτων πάνω από τα
επίπεδα που μπορούν να επιτύχουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) μέχρι 
το 2015· προς αυτόν τον σκοπό 
επισημαίνεται ότι η έλλειψη επαρκών 
επιστημονικών δεδομένων δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για 
την αδράνεια· σε ανάλογες περιπτώσεις 
το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας 
θα πρέπει να μειωθεί σε προληπτική 
βάση· 

Or. en

Τροπολογία 213
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. υπογραμμίζει ότι η διαχείριση της 
αλιείας θα πρέπει να συμβάλλει στην 
επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης 
όσον αφορά τη διατήρηση σύμφωνα με 
τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους 
οικότοπους, καθώς και στην επίτευξη του 
στόχου της καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία-
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική· 
τονίζει ότι τα μακροπρόθεσμα σχέδια 
διαχείρισης θα πρέπει να έχουν ως βάση 
πολλά και όχι ένα μόνο είδος, 
προκειμένου να αντανακλούν καλύτερα
μια προσέγγιση που βασίζεται στο 
οικοσύστημα, ενώ παράλληλα πρέπει να 
τεθούν αυστηρά χρονοδιαγράμματα για 
την ανάπτυξή τους· 

Or. en

Τροπολογία 214
Κρίτων Αρσένης, Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. τονίζει ότι η νέα ΚΑλΠ και όλα τα 
μεταγενέστερα μέτρα που θα 
υιοθετούνται από τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με 
την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, την οδηγία 
2009/147/ΕΚ και την οδηγία 2008/56/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 215
Κρίτων Αρσένης, Edite Estrela
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει ότι ο στόχος της εξάλειψης των 
απορρίψεων και των παρεμπιπτόντων 
αλιευμάτων των προστατευόμενων ειδών 
μη στόχων θα πρέπει να ενσωματωθεί στη 
ΚΑλΠ και να υλοποιηθεί επειγόντως·

21. τονίζει ότι ο στόχος της εξάλειψης των 
απορρίψεων και των παρεμπιπτόντων 
αλιευμάτων των προστατευόμενων ειδών 
μη στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
κητοειδών, των θαλάσσιων χελωνών και 
των θαλάσσιων πτηνών, θα πρέπει να 
ενσωματωθεί στη ΚΑλΠ και να υλοποιηθεί 
επειγόντως· επιπλέον η νέα ΚΑλΠ θα 
πρέπει να περιέχει ρητή υποχρέωση 
ελευθέρωσης των ειδών που δεν 
αποτελούν στόχο και έχουν υψηλές 
πιθανότητες επιβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 216
Nick Griffin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει ότι ο στόχος της εξάλειψης των 
απορρίψεων και των παρεμπιπτόντων 
αλιευμάτων των προστατευόμενων ειδών 
μη στόχων θα πρέπει να ενσωματωθεί στη 
ΚΑλΠ και να υλοποιηθεί επειγόντως·

21. τονίζει ότι ο στόχος της εξάλειψης των 
απορρίψεων λιγότερο πολύτιμων ειδών 
στόχων, καθώς και των απορρίψεων και 
των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των 
προστατευόμενων ειδών μη στόχων, ιδίως 
των κητοειδών, θα πρέπει να ενσωματωθεί 
στη ΚΑλΠ και να υλοποιηθεί επειγόντως·

Οι φώκαινες των λιμανιών είναι 
ιδιαιτέρως ευάλωτες στα απλάδια και τα 
δελφίνια συχνά αλιεύονται 
παρεμπιπτόντως. Και τα δύο είδη 
χαρακτηρίζονται από χαμηλούς 
αναπαραγωγικούς ρυθμούς, συνεπώς θα 
πρέπει να επισημανθούν και να 
αντιμετωπιστούν οι ειδικοί κίνδυνοι που 
αντιμετωπίζουν τα εν λόγω θηλαστικά
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Or. en

Τροπολογία 217
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει ότι ο στόχος της εξάλειψης των 
απορρίψεων και των παρεμπιπτόντων 
αλιευμάτων των προστατευόμενων ειδών 
μη στόχων θα πρέπει να ενσωματωθεί στη 
ΚΑλΠ και να υλοποιηθεί επειγόντως·

21. τονίζει ότι ο στόχος της εξάλειψης των 
απορρίψεων και των παρεμπιπτόντων 
αλιευμάτων των προστατευόμενων ειδών 
μη στόχων θα πρέπει να ενσωματωθεί στη 
ΚΑλΠ και να υλοποιηθεί επειγόντως, 
δεδομένης της ποικιλομορφίας της 
αλιείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της 
διαφοροποιημένης προσέγγισης που 
αναγκαστικά απαιτείται·

Or. pt

Τροπολογία 218
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 
τεθούν στόχοι και χρονοδιαγράμματα για 
τη μείωση της πλεονάζουσας αλιευτικής 
ικανότητας έτσι ώστε να σημειωθεί 
σαφής μείωση της αλιευτικής ικανότητας 
του στόλου·

Or. en

Τροπολογία 219
Peter van Dalen



PE480.679v02-00 48/81 AM\892360EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επισημαίνει ότι η βιοποικιλότητα του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος διατρέχει 
σοβαρό κίνδυνο λόγω της παράνομης, 
λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ) και 
τονίζει ότι πρέπει να προωθηθεί η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
της ΕΕ και των τρίτων χωρών για την 
καταπολέμηση της ΠΛΑ.

Or. el

Τροπολογία 220
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει την άμεση ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η αναγνώριση και η 
προστασία των τόπων αναπαραγωγής, 
καθώς και η δημιουργία καταφυγίων 
προς όφελος της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας και της επισιτιστικής 
ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 221
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21a. επισημαίνει ότι η δημιουργία 
θαλασσίων καταφυγίων, περιοχών όπου η 
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αλιευτική δραστηριότητα μπορεί να 
απαγορεύεται ή να υπόκειται σε 
περιορισμούς, αποτελεί ένα ιδιαιτέρως 
αποτελεσματικό και αποδοτικό μέτρο για 
την επίτευξη της μακροπρόθεσμης 
διατήρησης των αλιευτικών πόρων· για 
τον λόγο αυτόν καλεί τα κράτη μέλη και 
το Συμβούλιο να ορίσουν θαλάσσια 
καταφύγια και κανόνες διαχείρισης που 
θα εφαρμόζονται στις περιοχές αυτές, με 
ιδιαίτερη έμφαση στους τόπους 
αναπαραγωγής και ανάπτυξης των 
αλιευτικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 222
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. επισημαίνει ότι πρέπει να 
σχεδιαστούν μέτρα κατά της απόρριψης 
ιχθύων νεαρής ηλικίας ή μικρού μεγέθους 
ή αλιευμάτων που ξεπερνούν τις 
προβλεπόμενες ποσοστώσεις προκειμένου 
να μην παρέχονται στρεβλά κίνητρα για 
την εκφόρτωση και την εμπορία των 
απορριφθέντων ιχθύων·

Or. en

Τροπολογία 223
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

�21γ. τονίζει ότι ο κανονισμός περί της 
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ΚΑλΠ θα πρέπει να ενισχυθεί 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν 
μπορούν να ορίζονται ανώτατα όρια 
αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας 
υψηλότερα από τα συνιστώμενα από τους 
επιστήμονες.

Or. en

Τροπολογία 224
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα εγκριθέντα μέτρα
αποτρέπουν τόσο την εισβολή νέων 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών στην ΕΕ 
όσο και την επέκταση των σημερινών 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών σε νέες 
ζώνες·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν την καταγραφή και 
τεκμηρίωση τόσο της εισβολής νέων 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών στην ΕΕ 
όσο και της επέκτασης των σημερινών 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών σε νέες 
ζώνες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
εκπόνηση αξιολογήσεων κινδύνου και η
καθοδήγηση·

Or. el

Τροπολογία 225
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα εγκριθέντα μέτρα 
αποτρέπουν τόσο την εισβολή νέων 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών στην ΕΕ 
όσο και την επέκταση των σημερινών 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών σε νέες 
ζώνες·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα εγκριθέντα μέτρα 
αποτρέπουν τόσο την εισβολή νέων 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών στην ΕΕ 
όσο και την επέκταση των σημερινών 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών σε νέες 
ζώνες· τονίζει τη σημασία της χάραξης 
στρατηγικών και της διεξαγωγής ερευνών 
σε σχέση με ξένα είδη για κάθε κράτος 
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μέλος κατά τακτά διαστήματα·

Or. fi

Τροπολογία 226
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα εγκριθέντα μέτρα 
αποτρέπουν τόσο την εισβολή νέων 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών στην ΕΕ 
όσο και την επέκταση των σημερινών 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών σε νέες 
ζώνες·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα εγκριθέντα μέτρα 
αποτρέπουν τόσο την εισβολή νέων 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών στην ΕΕ 
όσο και την επέκταση των σημερινών 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών σε νέες 
ζώνες· ενθαρρύνει την υποστήριξη 
δραστηριοτήτων παρόμοιων με αυτές του 
έργου DASIE (Delivering Alien Invasive 
Species Inventories for 
Europe/Καταγραφή ξενικών 
χωροκατακτητικών ειδών για την 
Ευρώπη) με στόχο την καταγραφή των 
μη αυτοχθόνων ειδών·

Or. fr

Τροπολογία 227
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα εγκριθέντα μέτρα 
αποτρέπουν τόσο την εισβολή νέων 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών στην ΕΕ 
όσο και την επέκταση των σημερινών 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών σε νέες 
ζώνες·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα εγκριθέντα μέτρα 
αποτρέπουν την εισβολή νέων 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών στην ΕΕ, 
από εγκαταστάσεις αιχμαλωσίας ζώων 
στην ΕΕ, καθώς και την επέκταση των 
σημερινών χωροκατακτητικών ξένων 
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ειδών σε νέες ζώνες·

Or. en

Τροπολογία 228
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εγκριθέντα 
μέτρα αποτρέπουν τόσο την εισβολή νέων 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών στην ΕΕ 
όσο και την επέκταση των σημερινών 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών σε νέες 
ζώνες·

22 . αναγνωρίζει τον σημαντικό κίνδυνο 
που συνιστούν τα χωροκατακτητικά είδη 
που προέρχονται από ζωολογικούς 
κήπους και άλλες εγκαταστάσεις 
αιχμαλωσίας ζώων, καθώς και η τυχαία ή 
εκούσια απελευθέρωση άγριων ζώων 
συντροφιάς, συνιστά δε στην Επιτροπή 
και στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
λήψη επαρκών μέτρων για την αποτροπή 
της διαφυγής των ζώων, καθώς και τον 
περιορισμό της διατήρησης ειδών που 
περιλαμβάνονται στη λίστα DAISIE ως 
κατοικίδιων από ιδιώτες. 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα εγκριθέντα μέτρα 
αποτρέπουν τόσο την εισβολή νέων 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών στην ΕΕ 
όσο και την επέκταση των σημερινών 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών σε νέες 
ζώνες·

Or. en

Τροπολογία 229
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα εγκριθέντα μέτρα 

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα εγκριθέντα μέτρα 
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αποτρέπουν τόσο την εισβολή νέων 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών στην ΕΕ 
όσο και την επέκταση των σημερινών 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών σε νέες 
ζώνες·

αποτρέπουν τόσο την εισβολή νέων 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών στην ΕΕ 
όσο και την επέκταση των σημερινών 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών σε νέες 
ζώνες· συγκεκριμένα ζητεί σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τον 
κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη 
της ΚΓΠ προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι η αναδάσωση δεν βλάπτει τη 
βιοποικιλότητα και να αποτραπεί η 
οικονομική στήριξη της καλλιέργειας 
χωροκατακτητικών και ξένων ειδών·

Or. en

Τροπολογία 230
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. αναγνωρίζει ότι η πρόληψη είναι πιο 
αποδοτική οικονομικά και επιθυμητή από 
περιβαλλοντικής απόψεως από τα μέτρα 
που λαμβάνονται μετά την εισαγωγή και 
την εγκατάσταση ενός 
χωροκατακτητικού ξένου είδους�· καλεί 
συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν ότι, όπως 
υποστηρίζεται και στη σύμβαση για τη 
βιοποικιλότητα, η πρόληψη αποτελεί 
προτεραιότητα αναφορικά με την 
εισαγωγή, την εμπορία και τη διατήρηση 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών που 
υπόκειται σε ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ, 
βάσει διαφανών, επιστημονικών 
κατευθυντήριων γραμμών·

Or. en

Τροπολογία 231
Sirpa Pietikäinen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. αναγνωρίζει ότι η πρόληψη είναι πιο 
αποδοτική οικονομικά και επιθυμητή από 
περιβαλλοντικής απόψεως από τα μέτρα 
που λαμβάνονται μετά την εισαγωγή και 
την εγκατάσταση ένος 
χωροκατακτητικού ξένου είδους. 
Προτεραιότητα συνεπώς θα πρέπει να 
δοθεί στην πρόληψη της εισαγωγής 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών, όπως 
υποστηρίζεται στην ιεραρχική 
προσέγγιση των χωροκατακτητικών 
ξένων ειδών που υιοθετεί η σύμβαση για 
τη βιοποικιλότητα 

Or. en

Τροπολογία 232
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υποστηρίζει την ανάγκη χάραξης 
στρατηγικών για τη διαχείριση και την 
εξάλειψη των χωροκατακτητικών ξένων 
ειδών, τα οποία έχουν εξαπλωθεί σε 
τέτοιο βαθμό που αποτελούν μείζον 
οικολογικό πρόβλημα· θεωρεί ότι οι εν 
λόγω στρατηγικές δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται μόνο στα είδη που 
θεωρούνται «είδη προτεραιότητας», 
όπως υποστηρίζει η Επιτροπή στην 
ανακοίνωσή της·

Or. pt
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Τροπολογία 233
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπό αυτήν την έννοια, ζητεί η νέα 
νομοθεσία να προβλέπει περισσότερες 
ενισχύσεις πρόληψης και μετριασμού για 
την αντιμετώπιση των προσβολών από 
χωροκατακτητικά είδη, τα οποία ήδη 
πλήττουν σοβαρά μεγάλες περιοχές του 
κοινοτικού εδάφους·θεωρεί ότι, μέχρι τη 
θέση σε ισχύ της νομοθεσίας για τα 
χωροκατακτητικά είδη, θα πρέπει οι 
χορηγήσεις να διοχετευτούν, επειγόντως, 
προς τις περιοχές που πλήττονται αυτήν 
τη στιγμή από επιβλαβείς οργανισμούς 
που περιλαμβάνονται τόσο στον κατάλογο 
της IUCN όσο και στο σύστημα DAISIE·

Or. es

Τροπολογία 234
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. αναγνωρίζει ότι η πλειονότητα των 
χωροκατακτητικών σπονδυλωτών 
ζωικών ειδών στην Ευρώπη έχει εισαχθεί 
σκοπίμως (για σκόπιμη ελευθέρωση στο 
περιβάλλον ή για φύλαξη σε ελεγχόμενες 
εγκαταστάσεις στις οποίες τα ζώα 
διαφεύγουν ή ελευθερώνονται)· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι η πρόληψη αποτελεί 
προτεραιότητα αναφορικά με την 
εισαγωγή, την εμπορία και τη φύλαξη 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών που 
υπόκειται σε ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ, 
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βάσει διαφανών, επιστημονικών 
κατευθυντήριων γραμμών.

Or. en

Τροπολογία 235
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. καλεί τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν και να υποβάλουν 
τακτικά έκθεση στην Επιτροπή και στα 
άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις 
εισαγωγές εξωτικών ειδών στο έδαφός 
τους· ζητεί την επιβολή μεγαλύτερων 
περιορισμών στην εισαγωγή και την 
ιδιωτική κατοχή απειλούμενων ειδών, 
όπως πρωτεύοντα θηλαστικά, ερπετά και 
αμφίβια· 

Or. pt

Τροπολογία 236
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει, 
το 2012, νομοθετική πρόταση που να έχει 
ολιστική προσέγγιση για το πρόβλημα των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών·

23. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει, 
το 2012, νομοθετική πρόταση που να έχει 
ολιστική προσέγγιση για το πρόβλημα των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών, 
προκειμένου να θεσπίσει κοινή πολιτική
της ΕΕ σχετικά με τη πρόληψη, την 
έγκαιρη προειδοποίηση, την ταχεία 
αντίδραση, την εξάλειψη και τη 
διαχείριση των εν λόγω ειδών·
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Or. fr

Τροπολογία 237
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει, 
το 2012, νομοθετική πρόταση που να έχει 
ολιστική προσέγγιση για το πρόβλημα των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών·

23. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει, 
το 2012, νομοθετική πρόταση που να έχει 
ολιστική προσέγγιση για το πρόβλημα των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών, η οποία 
θα περιλαμβάνει υποχρέωση ελέγχου των 
εισαγωγών εξωτικών και τοπικών ειδών 
και αυξημένους περιορισμούς στην 
εισαγωγή και την ιδιωτική κτήση 
απειλούμενων ειδών·

Or. en

Τροπολογία 238
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει, 
το 2012, νομοθετική πρόταση που να έχει 
ολιστική προσέγγιση για το πρόβλημα των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών·

23. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει, 
το 2012, νομοθετική πρόταση που να έχει 
ολιστική προσέγγιση για το πρόβλημα των 
χωροκατακτητικών ξένων φυτικών και 
ζωικών ειδών, που θα εστιάζει στην 
πρόληψη μέσω αυστηρών κανόνων 
εισαγωγής και λαμβανομένων υπόψη μη 
βάναυσων πρακτικών διαχείρισης·

Or. en
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Τροπολογία 239
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει, 
το 2012, νομοθετική πρόταση που να έχει 
ολιστική προσέγγιση για το πρόβλημα των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών·

23. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει, 
το 2012, νομοθετική πρόταση που θα έχει 
ολιστική προσέγγιση για το πρόβλημα των 
χωροκατακτητικών ξένων φυτικών και 
ζωικών ειδών και θα αναγνωρίζει τον 
σημαντικό κίνδυνο που ενέχει η εισαγωγή, 
εμπορία και κτήση ξένων ειδών τόσο σε 
οικιακό περιβάλλον όσο και σε 
ζωολογικούς κήπους·

Or. en

Τροπολογία 240
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει και 
να διευρύνει τη στήριξή της στις 
ερευνητικές δράσεις στον τομέα της 
πρόληψης και της επιτήρησης των 
επιβλαβών οργανισμών που προκαλούν 
ανησυχία από φυτοϋγειονομική άποψη, 
και να χρηματοδοτήσει στοχευμένες 
δράσεις για ορισμένα παράσιτα, τόσο στο 
πλαίσιο του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου  έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης (ΠΠ7, 2007-2013) όσο και 
μέσω του  προγράμματος «Ορίζοντας 
2020», το μελλοντικό κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογία 
(2014-2010)· υπογραμμίζει την ανάγκη 
διαιώνισης του έργου EUPHRESCO II, 
το οποίο δικτυώνει τα εργαστήρια 
φυτοϋγειονομικής έρευνας με τα έργα Q-
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Detect και ISEFOR·

Or. fr

Τροπολογία 241
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23a. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
της τις υπάρχουσες εθνικές στρατηγικές 
και σχέδια δράσης και να εξασφαλίσει ότι 
οι νησιωτικοί οικότοποι λαμβάνονται 
επαρκώς υπόψη στον επικείμενο 
κανονισμό σχετικά με τα 
χωροκατακτητικά ξένα είδη.

Or. en

Τροπολογία 242
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23a. Κλιματική αλλαγή
υπενθυμίζει τις διασυνδέσεις μεταξύ της 
βιοποικιλότητας και του κλιματικού 
συστήματος· έχοντας υπόψη τις σοβαρές 
αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στη βιοποικιλότητα, 
υπογραμμίζει τις εγγενείς επιβαρυντικές 
επιπτώσεις της απώλειας της 
βιοποικιλότητας στο κλίμα εξαιτίας της 
υποβάθμισης του συλλέκτη άνθρακα που 
παρέχει το φυσικό περιβάλλον· τονίζει τον 
επείγοντα χαρακτήρα της προστασίας της 
βιοποικιλότητας και ως μέσου 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και 
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διατήρησης των φυσικών συλλεκτών 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 243
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μέχρι τα τέλη του 2012 εκσυγχρονισμό 
του κοινοτικού καθεστώτος στον 
φυτοϋγειονομικό τομέα βάσει συστάσεων 
της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης που 
εκπονήθηκε το 2009-2010·

Or. fr

Τροπολογία 244
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθεσία με σκοπό την εφαρμογή του 
Πρωτόκολλου της Ναγκόγια προκειμένου 
η Ένωση να επικυρώσει το Πρωτόκολλο 
το συντομότερο δυνατόν·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 245
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθεσία με σκοπό την εφαρμογή του 
Πρωτόκολλου της Ναγκόγια προκειμένου 
η Ένωση να επικυρώσει το Πρωτόκολλο
το συντομότερο δυνατόν·

24. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει 
την πρόταση που, ενδεχομένως, είναι 
αναγκαία για την εφαρμογή του 
Πρωτόκολλου της Ναγκόγια προκειμένου 
η Ένωση να επικυρώσει το Πρωτόκολλο 
το συντομότερο δυνατόν·

Or. es

Τροπολογία 246
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να 
προωθούν μια κοινή προσέγγιση της 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 
σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων και των πιο 
απόκεντρων περιφερειών των κρατών 
μελών, καθώς και των υπερπόντιων
εδαφών, που φιλοξενούν σημαντικές 
παγκοσμίως εστίες βιοποικιλότητας, 
λαμβάνοντας σχετικά υπόψη την 
προπαρασκευαστική δράση του 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη 
βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος στα υπερπόντια εδάφη 
(BEST) για την περίοδο 2011-2012.

Or. en

Τροπολογία 247
Edite Estrela, Karin Kadenbach
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. δεδομένου του παγκόσμιου 
χαρακτήρα της βιοποικιλότητας και των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, καθώς και 
του αποφασιστικού ρόλου που 
διαδραματίζουν για την επίτευξη των 
παγκόσμιων στόχων της αειφόρου 
ανάπτυξης, υπογραμμίζει ότι η 
στρατηγική της ΕΕ πρέπει επίσης να 
εντείνει τις διεθνείς προσπάθειες της ΕΕ 
προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια της 
βιοποικιλότητας συμβάλλοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο πιο αποτελεσματικά 
στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων 
της Χιλιετίας έως το 2015·

Or. en

Τροπολογία 248
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν αυστηρά και 
να θέσουν σε ισχύ πολυμερείς 
περιβαλλοντικές συμφωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων (όχι 
όμως περιοριστικά) της σύμβασης για το 
διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας 
πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με 
εξαφάνιση (CITES) και της σύμβασης για 
τα αποδημητικά είδη (CMS).

Or. en
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Τροπολογία 249
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η ΕΕ 
αποτελεί κορυφαίο εισαγωγέα άγριας 
πανίδας και ότι μέσω των πολιτικών της 
και των εμπορικών της δραστηριοτήτων 
επηρεάζει τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας σε άλλες περιοχές του 
κόσμου· καλεί την ΕΕ να λάβει μέτρα για 
τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων 
των καταναλωτικών μοτίβων της ΕΕ στη 
βιοποικιλότητα ενσωματώνοντας 
πρωτοβουλίες για βιώσιμη γεωργία και 
εμπόριο άγριας πανίδας σε όλες τις 
εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει.

Or. en

Τροπολογία 250
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση 
της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιες 
διαδικασίες όπως οι Αναπτυξιακοί Στόχοι 
της Χιλιετίας·

Or. en

Τροπολογία 251
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. αναγνωρίζει ότι υπάρχουν άμεσες 
και έμμεσες επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα που προκύπτουν από την 
απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου·
θεωρεί σημαντική την κατάλληλη 
αξιολόγηση και αποφυγή των εν λόγω 
επιπτώσεων·

Or. pt

Τροπολογία 252
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να 
προωθούν μια κοινή προσέγγιση απέναντι 
στη διατήρηση της φύσης σε ολόκληρη 
την επικράτεια της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο 
απόκεντρων περιφερειών και των 
υπερπόντιων εδαφών των κρατών μελών, 
όπου φιλοξενούνται πολλές εστίες 
βιοποικιλότητας με παγκόσμια 
σπουδαιότητα·

Or. ro

Τροπολογία 253
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν αποτελεσματικά 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στις 
σχέσεις τους με τρίτες χώρες και να 
λάβουν μέτρα προκειμένου να μειώσουν 
τις αρνητικές επιπτώσεις των 
καταναλωτικών μοτίβων της ΕΕ στη 
βιοποικιλότητα, ενσωματώνοντας 
πρωτοβουλίες για βιώσιμη γεωργία και 
εμπόριο άγριας πανίδας σε όλες τις 
εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει· 
υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για συμπερίληψη ενός κεφαλαίου σχετικά 
με την αειφόρο ανάπτυξη που θα 
περιλαμβάνει τη θέση στόχων 
βιοποικιλότητας σε όλες τις νέες 
εμπορικές συμφωνίες·

Or. en

Τροπολογία 254
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. υποστηρίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για συμπερίληψη ενός 
κεφαλαίου σχετικά με την αειφόρο 
ανάπτυξη σε όλες τις νέες εμπορικές 
συμφωνίες που θα περιέχει ουσιαστικές 
περιβαλλοντικές διατάξεις σημαντικές σε 
εμπορικό πλαίσιο, και για τους στόχους 
βιοποικιλότητας.

Or. en

Τροπολογία 255
Sandrine Bélier, Bas Eickhout
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. καλεί τη Διάσκεψη κορυφής για τον 
πλανήτη Ρίο +20 να σημειώσει απτή 
πρόοδο στον τομέα των καινοτόμων και 
ανεξάρτητων πηγών χρηματοδότησης για 
την προστασία της βιοποικιλότητας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και επιμένει ότι η 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να 
αναλάβουν ιδιαιτέρως ενεργό δράση για 
την επίτευξη αποτελεσμάτων στον τομέα 
αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 256
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. προτρέπει την Επιτροπή να 
ενισχύσει τη συμβολή της εμπορικής 
πολιτικής της ΕΕ στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας· υπογραμμίζει συνεπώς 
την υποστήριξή της στη συμπερίληψη 
ενός κεφαλαίου σχετικά με την αειφόρο 
ανάπτυξη σε όλες τις νέες εμπορικές 
συμφωνίες που θα περιέχει ουσιαστικές 
περιβαλλοντικές διατάξεις σημαντικές σε 
εμπορικό πλαίσιο αναφορικά με τους 
στόχους βιοποικιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 257
Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ελέγχουν την αναπτυξιακή 
συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της 
βιοποικιλότητας προκειμένου να 
αποφευχθεί η απώλεια της 
βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα άτομα με τα χαμηλότερα εισοδήματα 
εξαρτώνται περισσότερο από τις 
υπηρεσίες οικοσυστήματος·

Or. en

Τροπολογία 258
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24δ. λαμβάνει υπόψη την αύξηση της 
παράνομης διεθνούς διακίνησης ειδών 
που υπάγονται στη σύμβαση για το 
διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας 
πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με 
εξαφάνιση (CITES)· καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις αρμοδιότητες της 
Ιντερπόλ σε αυτόν τον τομέα και να 
θέσουν σε προτεραιότητα το ζήτημα του 
παράνομου εμπορίου της άγριας πανίδας 
στις διμερείς συζητήσεις με τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 259
João Ferreira
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντοπίσουν όλες τις υπάρχουσες, 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις 
και καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει, 
μέχρι το τέλος του 2012, σχέδιο δράσης 
για τη σταδιακή παύση αυτών των 
επιδοτήσεων μέχρι το 2020, σύμφωνα με 
τις δεσμεύσεις της Ναγκόγια·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 260
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντοπίσουν όλες τις υπάρχουσες, 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις 
και καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει, 
μέχρι το τέλος του 2012, σχέδιο δράσης 
για τη σταδιακή παύση αυτών των 
επιδοτήσεων μέχρι το 2020, σύμφωνα με 
τις δεσμεύσεις της Ναγκόγια·

25. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντοπίσουν όλες τις υπάρχουσες, 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις 
και καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει, 
μέχρι το τέλος του 2012, σχέδιο δράσης, το 
οποίο θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, 
για τη σταδιακή παύση αυτών των 
επιδοτήσεων μέχρι το 2020, σύμφωνα με 
τις δεσμεύσεις της Ναγκόγια·

Or. en

Τροπολογία 261
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντοπίσουν όλες τις υπάρχουσες, 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις 
και καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει, 
μέχρι το τέλος του 2012, σχέδιο δράσης 
για τη σταδιακή παύση αυτών των 
επιδοτήσεων μέχρι το 2020, σύμφωνα με 
τις δεσμεύσεις της Ναγκόγια·

25. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντοπίσουν βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων όλες τις υπάρχουσες, 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις 
και καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει, 
μέχρι το τέλος του 2012, σχέδιο δράσης 
για τη σταδιακή παύση αυτών των 
επιδοτήσεων μέχρι το 2020, σύμφωνα με 
τις δεσμεύσεις της Ναγκόγια·

Or. el

Τροπολογία 262
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντοπίσουν όλες τις υπάρχουσες, 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις 
και καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει, 
μέχρι το τέλος του 2012, σχέδιο δράσης 
για τη σταδιακή παύση αυτών των 
επιδοτήσεων μέχρι το 2020, σύμφωνα με 
τις δεσμεύσεις της Ναγκόγια·

25. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντοπίσουν όλες τις υπάρχουσες, 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις 
και καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει, 
μέχρι το τέλος του 2012, σχέδιο δράσης 
σχετικά με τον τρόπο σταδιακής παύσης
αυτών των επιδοτήσεων μέχρι το 2020, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ναγκόγια·

Or. en

Τροπολογία 263
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25a. τονίζει την ανάγκη αύξησης του 
προϋπολογισμού για την έρευνα με 
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αντικείμενο το περιβάλλον και τη 
βιοποικιλότητα στο επόμενο πρόγραμμα-
πλαίσιο για την έρευνα, ανάλογης προς τις 
τεράστιες ανάγκες και τις προκλήσεις της 
αντιμετώπισης τόσο της απώλειας της 
βιοποικιλότητας όσο και της κλιματικής 
αλλαγής, προκειμένου να συμβάλει στην 
κάλυψη των διαπιστωθέντων κενών 
γνώσεων και στην υποστήριξη της 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 264
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
ενεργοποιηθεί η χρηματοδοτική στήριξη 
από όλες τις δυνατές πηγές, τόσο σε εθνικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, και να 
αναπτυχθούν καινοτόμοι μηχανισμοί 
χρηματοδότησης με σκοπό τη διασφάλιση 
ικανού επιπέδου στήριξης της 
βιοποικιλότητας·

26. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
ενεργοποιηθεί η χρηματοδοτική στήριξη 
από όλες τις δυνατές πηγές, τόσο σε εθνικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
ειδικού μέσου για τη χρηματοδότηση της 
βιοποικιλότητας, και να αναπτυχθούν 
καινοτόμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης 
με σκοπό την επίτευξη των στόχων στον 
τομέα της βιοποικιλότητας·

Or. es

Τροπολογία 265
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
ενεργοποιηθεί η χρηματοδοτική στήριξη 

26. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
ενεργοποιηθεί η χρηματοδοτική στήριξη 
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από όλες τις δυνατές πηγές, τόσο σε εθνικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, και να 
αναπτυχθούν καινοτόμοι μηχανισμοί 
χρηματοδότησης με σκοπό τη διασφάλιση 
ικανού επιπέδου στήριξης της 
βιοποικιλότητας·

από όλες τις δυνατές πηγές, τόσο σε εθνικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, και να 
αναπτυχθούν καινοτόμοι μηχανισμοί 
χρηματοδότησης συγκεκριμένα ένα 
τραπεζικό μέσο για τα οικοσυστήματα σε 
συνδυασμό με αντιστάθμιση·

Or. en

Τροπολογία 266
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. χαιρετίζει τη δημιουργία της 
πλατφόρμας για τις επιχειρήσεις και τη 
βιοποικιλότητα από την Επιτροπή 
προκειμένου να συμμετάσχει ο ιδιωτικός 
τομέας στην ατζέντα για τη 
βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 267
Κρίτων Αρσένης, Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο σχετικά με τις διαθέσιμες 
επιλογές για τη θέσπιση πληρωμών για 
υπηρεσίες οικοσυστήματος λαμβάνοντας 
υπόψη τον ρόλο της διατήρησης της 
βιοποικιλότητας·

Or. en
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Τροπολογία 268
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
να διασφαλιστεί ότι το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (2014-2020) 
στηρίζει την επίτευξη των έξι στόχων που 
έχουν τεθεί στη στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα·

27. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
να διασφαλιστεί ότι το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (2014-2020) 
στηρίζει την επίτευξη των έξι στόχων που 
έχουν τεθεί στη στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα καθώς και ότι ενισχύεται 
η χρηματοδότηση του προγράμματος 
LIFE·

Or. en

Τροπολογία 269
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
να διασφαλιστεί ότι το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (2014-2020) 
στηρίζει την επίτευξη των έξι στόχων που 
έχουν τεθεί στη στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα·

27. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
να διασφαλιστεί ότι το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (2014-2020) 
στηρίζει την επίτευξη των έξι στόχων που 
έχουν τεθεί στη στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα· υπογραμμίζει την ανάγκη 
να δοθεί έμφαση στα σχέδια εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης σε σχέση με τη 
βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 270
Sandrine Bélier, Bas Eickhout
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
να διασφαλιστεί ότι το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (2014-2020) 
στηρίζει την επίτευξη των έξι στόχων που 
έχουν τεθεί στη στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα·

27. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
να διασφαλιστεί ότι το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (2014-2020) 
κατανέμει τουλάχιστον το 1% των πόρων 
στην προστασία του περιβάλλοντος, 
καθώς και ότι στηρίζει την επίτευξη των 
έξι στόχων που έχουν τεθεί στη 
στρατηγική για τη βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 271
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. τάσσεται υπέρ της ανάληψης 
μεγαλύτερης ευθύνης από την Κοινότητα 
ως προς την προστασία των φυσικών 
πόρων του δικτύου Natura 2000, ιδίως σε 
σχέση με τη χρηματοδότησή του·

Or. pt

Τροπολογία 272
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. σημειώνει τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν αρκετά κράτη μέλη ως 
προς τη διαχείριση των περιοχών που 
περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000, 
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λόγω της έλλειψης συγκεκριμένου 
χρηματοδοτικού μέσου για τη διαχείριση 
των περιοχών του δικτύου Natura 2000, 
το οποίο να συμπληρώνει την ένταξη των 
προβληματισμών για τη βιοποικιλότητα 
στις τομεακές πολιτικές·

Or. pt

Τροπολογία 273
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως μέσω 
χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών 
μελών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι 
διατίθεται κατάλληλη χρηματοδότηση 
μέσω των κονδυλίων της ΚΓΠ, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, των Ταμείων Συνοχής και του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+·

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως μέσω 
χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 274
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 
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κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως μέσω 
χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών 
μελών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι 
διατίθεται κατάλληλη χρηματοδότηση 
μέσω των κονδυλίων της ΚΓΠ, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, των Ταμείων Συνοχής και του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+·

κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως μέσω 
χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών 
μελών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι 
διατίθεται κατάλληλη χρηματοδότηση 
μέσω των κονδυλίων της ΚΓΠ, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, των Ταμείων Συνοχής και του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+· τονίζει την 
ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού και 
της συνοχής, έτσι ώστε κάθε περιφέρεια ή 
κράτος μέλος να είναι σε θέση να 
προσδιορίσει εύκολα τον δυνητικό ρόλο 
των διαφόρων κονδυλίων της ΕΕ και να 
τα αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό·

Or. en

Τροπολογία 275
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως μέσω 
χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών 
μελών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι 
διατίθεται κατάλληλη χρηματοδότηση
μέσω των κονδυλίων της ΚΓΠ, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, των Ταμείων Συνοχής και του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+·

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο των
διαβουλεύσεων για τον προϋπολογισμό να 
διασφαλίσουν την παροχή επαρκών 
κονδυλιών μέσω χρηματοδότησης της ΕΕ 
και των κρατών μελών· καλεί, επιπλέον, 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι διατίθεται κατάλληλη 
χρηματοδότηση μέσω πληθώρας ταμείων 
της ΕΕ (π.χ. των κονδυλίων της ΚΓΠ, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, των Ταμείων Συνοχής και του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+)·

Or. el
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Τροπολογία 276
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως μέσω 
χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών 
μελών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι 
διατίθεται κατάλληλη χρηματοδότηση
μέσω των κονδυλίων της ΚΓΠ, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, των Ταμείων Συνοχής και του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+·

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως μέσω 
χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών 
μελών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι 
διατίθεται κατάλληλη χρηματοδότηση
μέσω πληθώρας ταμείων της ΕΕ (όπως
των κονδυλίων της ΚΓΠ, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, των 
Ταμείων Συνοχής και του χρηματοδοτικού 
μέσου LIFE+)·

Or. el

Τροπολογία 277
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως μέσω 
χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών 
μελών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι 
διατίθεται κατάλληλη χρηματοδότηση 
μέσω των κονδυλίων της ΚΓΠ, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, των Ταμείων Συνοχής και του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+·

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως μέσω 
χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών 
μελών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι 
διατίθεται κατάλληλη χρηματοδότηση 
μέσω των κονδυλίων της ΚΓΠ, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, των Ταμείων Συνοχής και της 
ενίσχυσης του χρηματοδοτικού μέσου 
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LIFE+·

Or. es

Τροπολογία 278
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως μέσω 
χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών 
μελών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι 
διατίθεται κατάλληλη χρηματοδότηση 
μέσω των κονδυλίων της ΚΓΠ, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, των Ταμείων Συνοχής και του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+·

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως μέσω 
χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών 
μελών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι 
διατίθεται κατάλληλη χρηματοδότηση 
μέσω των κονδυλίων της ΚΓΠ, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, των Ταμείων Συνοχής και του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+· τονίζει την 
ανάγκη συμμετοχής της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην 
ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών 
μέσων·

Or. en

Τροπολογία 279
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
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τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως μέσω 
χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών 
μελών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι 
διατίθεται κατάλληλη χρηματοδότηση 
μέσω των κονδυλίων της ΚΓΠ, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, των Ταμείων Συνοχής και του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+·

τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως μέσω 
συγχρηματοδότησης της ΕΕ· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν ότι διατίθεται η
κατάλληλη χρηματοδότηση μέσω των 
κονδυλίων της ΚΓΠ, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, των 
Ταμείων Συνοχής και του χρηματοδοτικού 
μέσου LIFE+·

Or. en

Τροπολογία 280
Bogusław Sonik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως μέσω 
χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών 
μελών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι 
διατίθεται κατάλληλη χρηματοδότηση 
μέσω των κονδυλίων της ΚΓΠ, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, των Ταμείων Συνοχής και του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+·

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως μέσω 
χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών 
μελών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι 
διατίθεται κατάλληλη χρηματοδότηση, 
σύμφωνα με τα πλαίσια δράσεων 
προτεραιότητας Natura 2000 των κρατών 
μελών, μέσω των κονδυλίων της ΚΓΠ, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, των Ταμείων Συνοχής και του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+·

Or. en

Τροπολογία 281
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως μέσω 
χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών 
μελών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι 
διατίθεται κατάλληλη χρηματοδότηση 
μέσω των κονδυλίων της ΚΓΠ, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, των Ταμείων Συνοχής και του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+·

28. με σκοπό την εξασφάλιση της 
κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο 
Natura 2000, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως μέσω 
χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών 
μελών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι 
διατίθεται κατάλληλη χρηματοδότηση 
μέσω διάφορων κονδυλίων της ΕΕ (όπως 
παραδείγματος χάρη των κονδυλίων της 
ΚΓΠ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας 
και Αλιείας, των Ταμείων Συνοχής και του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+)·

Or. en

Τροπολογία 282
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. διαπιστώνει με ανησυχία ότι ο 
αριθμός των έργων που 
χρηματοδοτούνται ετησίως στο πλαίσιο 
του προγράμματος LIFE+ βρίσκεται 
κάτω από το όριο της ενδεικτικής 
κατανομής σε ορισμένα κράτη μέλη· 
καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τους 
λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή η 
υστέρηση εκτέλεσης και, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, να προτείνει αλλαγές στους 
κανόνες που διέπουν το πρόγραμμα, ιδίως 
σε ό,τι αφορά τα επίπεδα 
συγχρηματοδότησης·

Or. en
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Τροπολογία 283
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 9 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Παρακολούθηση στρατηγικής

Or. pt

Τροπολογία 284
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. καλεί την Επιτροπή και τον όμιλο 
της ΕΤΕπ να σχεδιάσουν καινοτόμα, 
κοινά χρηματοδοτικά μέσα από τον 
προϋπολογισμό και την ΕΤΕπ για 
επενδύσεις για την υποστήριξη της 
βιοποικιλότητας, καθώς και τη σχετική 
παροχή από την ΕΤΕπ τεχνικών και 
χρηματοοικονομικώνσυμβουλευτικών 
υπηρεσιών σύμφωνων με τα πρότυπα 
περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας·

Or. en

Τροπολογία 285
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. προτείνει τη διοργάνωση μιας 
ετήσιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ 
του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό την 
επανεξέταση της προόδου που έχει 
σημειώσει η στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα, καθώς και μιας ετήσιας 
διάσκεψης για τη βιοποικιλότητα με τη 
συμμετοχή μη κυβερνητικών 
οργανώσεων από διάφορα κράτη μέλη, 
ευρωβουλευτών και βουλευτών των 
κρατών μελών, εστιάζοντας κάθε χρόνο 
σε ένα προκαθορισμένο θέμα·

Or. pt

Τροπολογία 286
João Ferreira, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
την προτεινόμενη επιχορήγηση για το νέο 
πρόγραμμα LIFE η οποία, παρά την 
αξιοσημείωτη πρόοδο του συγκεκριμένου 
προγράμματος κατά τις δύο τελευταίες 
δεκαετίες, εξακολουθεί να αποτελεί 
ασήμαντο μέρος του προϋπολογισμού της 
ΕΕ· θεωρεί ότι οι προκλήσεις που 
τίθενται από το σχέδιο διατήρησης της 
βιοποικιλότητας και της φύσης απαιτούν 
σημαντική αύξηση των πόρων που 
χορηγούνται στο πρόγραμμα LIFE·

Or. pt


