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Τροπολογία 1
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της χρειάζονται μια νέα, 
ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει την 
ανάπτυξη και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, θα 
προσανατολίζεται περισσότερο στην 
αγορά, θα λαμβάνει υπόψη τα δημόσια 
αγαθά, μεταξύ των οποίων την ασφάλεια 
διατροφής, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, τη χρηστή διαχείριση των 
υδάτων και των δασών και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που βασίζεται στην παιδεία και 
στη γνώση, και θα συμβάλει επίσης στην 
πρόοδο της συνοχής·

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της, λόγω του αυξανόμενου 
προβληματισμού σχετικά με την 
ασφάλεια διατροφής στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και παγκοσμίως, της 
παγκοσμιοποίησης και των διογκούμενων 
τιμών των τροφίμων, χρειάζονται μια νέα, 
ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει την
ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη και 
θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα στη 
διεθνή αγορά, θα προσανατολίζεται 
περισσότερο στην αγορά, αλλά και θα
προστατεύει την αγροτική παραγωγή σε 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα λαμβάνει 
υπόψη τα δημόσια αγαθά, μεταξύ των 
οποίων την ασφάλεια διατροφής, τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη 
διατήρηση του εδάφους, τη χρηστή 
διαχείριση των υδάτων και των δασών και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη που βασίζεται στην 
παιδεία και στη γνώση, και θα συμβάλει 
επίσης στην πρόοδο της συνοχής, καθώς 
επίσης ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να καταστεί 
περισσότερο βιώσιμη, ισορροπημένη, 
στοχευμένη, απλή και αποτελεσματική, 
προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις ανάγκες και τις προσδοκίες των 
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. lt
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Τροπολογία 2
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της χρειάζονται μια νέα, 
ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει την 
ανάπτυξη και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, θα 
προσανατολίζεται περισσότερο στην 
αγορά, θα λαμβάνει υπόψη τα δημόσια 
αγαθά, μεταξύ των οποίων την ασφάλεια 
διατροφής, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, τη χρηστή διαχείριση των 
υδάτων και των δασών και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που βασίζεται στην παιδεία και 
στη γνώση, και θα συμβάλει επίσης στην 
πρόοδο της συνοχής·

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της χρειάζονται μια νέα, 
ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει την 
ανάπτυξη και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, θα 
προσανατολίζεται περισσότερο στην 
αγορά, θα λαμβάνει υπόψη τα δημόσια 
αγαθά, μεταξύ των οποίων την ασφάλεια 
διατροφής, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, τη χρηστή διαχείριση των 
υδάτων και των δασών και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που βασίζεται στην παιδεία και 
στη γνώση, και θα συμβάλει επίσης στην 
πρόοδο της συνοχής, ενώ είναι 
απαραίτητη η ενίσχυση του συντονισμού 
και της συνοχής μεταξύ της πολιτικής 
συνοχής και της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, ιδίως με τη βοήθεια ενός 
κοινού στρατηγικού πλαισίου για τα 
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. pt

Τροπολογία 3
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της χρειάζονται μια νέα, 
ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει την 
ανάπτυξη και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, θα 
προσανατολίζεται περισσότερο στην 
αγορά, θα λαμβάνει υπόψη τα δημόσια 

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της χρειάζονται μια νέα, 
ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει την 
ανάπτυξη και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά και
τα δημόσια αγαθά, μεταξύ των οποίων την 
ασφάλεια διατροφής, τη διατήρηση της 
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αγαθά, μεταξύ των οποίων την ασφάλεια 
διατροφής, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, τη χρηστή διαχείριση 
των υδάτων και των δασών και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που βασίζεται στην παιδεία και 
στη γνώση, και θα συμβάλει επίσης στην 
πρόοδο της συνοχής·

βιοποικιλότητας, την προώθηση μορφών 
βιολογικής γεωργίας μικρών 
εκμεταλλεύσεων, την καλή διαβίωση των 
ζώων, τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων 
και των δασών και θα συμβάλει επίσης 
στην πρόοδο της συνοχής και στη 
μεγαλύτερη κοινωνική αναγνώριση της 
σημασίας των αγροτικών επαγγελμάτων·

Or. de

Τροπολογία 4
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της χρειάζονται μια νέα, 
ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει την 
ανάπτυξη και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, θα 
προσανατολίζεται περισσότερο στην 
αγορά, θα λαμβάνει υπόψη τα δημόσια 
αγαθά, μεταξύ των οποίων την ασφάλεια 
διατροφής, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, τη χρηστή διαχείριση των 
υδάτων και των δασών και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που βασίζεται στην παιδεία και 
στη γνώση, και θα συμβάλει επίσης στην 
πρόοδο της συνοχής·

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της χρειάζονται μια νέα, 
ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει την 
ανάπτυξη και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, θα 
προσανατολίζεται περισσότερο στην 
αγορά, θα διασφαλίζει αξιοπρεπή 
εισοδήματα για τους αγρότες, θα εγγυάται 
προϊόντα ανώτερης ποιότητας για τους 
καταναλωτές, θα λαμβάνει υπόψη τα 
δημόσια αγαθά, μεταξύ των οποίων την 
ασφάλεια διατροφής, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, τη χρηστή διαχείριση των 
υδάτων και των δασών και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που βασίζεται στην παιδεία και 
στη γνώση, και θα συμβάλει επίσης στην 
πρόοδο της συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία 5
Maurice Ponga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της χρειάζονται μια νέα, 
ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει την 
ανάπτυξη και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, θα 
προσανατολίζεται περισσότερο στην 
αγορά, θα λαμβάνει υπόψη τα δημόσια 
αγαθά, μεταξύ των οποίων την ασφάλεια 
διατροφής, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, τη χρηστή διαχείριση των 
υδάτων και των δασών και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που βασίζεται στην παιδεία και 
στη γνώση, και θα συμβάλει επίσης στην 
πρόοδο της συνοχής·

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της, και ιδιαίτερα οι εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, χρειάζονται μια 
νέα, ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει 
την ανάπτυξη και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, θα 
προσανατολίζεται περισσότερο στην 
αγορά, θα λαμβάνει υπόψη τα δημόσια 
αγαθά, μεταξύ των οποίων την ασφάλεια 
διατροφής, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, τη χρηστή διαχείριση των 
υδάτων και των δασών και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που βασίζεται στην παιδεία και 
στη γνώση, και θα συμβάλει επίσης στην 
πρόοδο της συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία 6
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της χρειάζονται μια νέα, 
ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει την 
ανάπτυξη και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, θα 
προσανατολίζεται περισσότερο στην 
αγορά, θα λαμβάνει υπόψη τα δημόσια 
αγαθά, μεταξύ των οποίων την ασφάλεια 
διατροφής, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, τη χρηστή διαχείριση των 
υδάτων και των δασών και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που βασίζεται στην παιδεία και 
στη γνώση, και θα συμβάλει επίσης στην 
πρόοδο της συνοχής·

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της χρειάζονται μια νέα, 
ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει την 
ανάπτυξη και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, θα 
προσανατολίζεται περισσότερο στην 
αγορά, θα λαμβάνει υπόψη τα δημόσια 
αγαθά, μεταξύ των οποίων την ασφάλεια 
διατροφής, την προστασία του κλίματος, 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη 
χρηστή διαχείριση των υδάτων και των 
δασών και τη βιώσιμη ανάπτυξη που 
βασίζεται στην παιδεία και στη γνώση, και 
θα συμβάλει επίσης στην πρόοδο της 
συνοχής και οι δαπάνες της ΚΓΠ θα είναι 
κατανοητές και εύληπτες για τους 
πολίτες·
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Or. de

Τροπολογία 7
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της χρειάζονται μια νέα, 
ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει την
ανάπτυξη και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, θα 
προσανατολίζεται περισσότερο στην 
αγορά, θα λαμβάνει υπόψη τα δημόσια 
αγαθά, μεταξύ των οποίων την ασφάλεια 
διατροφής, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, τη χρηστή διαχείριση 
των υδάτων και των δασών και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που βασίζεται στην παιδεία και 
στη γνώση, και θα συμβάλει επίσης στην 
πρόοδο της συνοχής·

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της χρειάζονται μια νέα, 
ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει τη 
μελλοντική ανάπτυξη της υπαίθρου και θα 
λαμβάνει υπόψη τα δημόσια αγαθά, 
κυρίως την ασφάλεια διατροφής, την 
ποιότητα διατροφής, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, τη διαχείριση 
εξοικονόμησης πόρων των υδάτων, του 
εδάφους και των δασών και μια βιώσιμη 
ανάπτυξη που βασίζεται στην παιδεία και 
στη γνώση, και θα συμβάλει επίσης στην 
πρόοδο της συνοχής·

Or. de

Τροπολογία 8
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της χρειάζονται μια νέα, 
ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει την 
ανάπτυξη και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, θα 
προσανατολίζεται περισσότερο στην 
αγορά, θα λαμβάνει υπόψη τα δημόσια 
αγαθά, μεταξύ των οποίων την ασφάλεια 
διατροφής, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, τη χρηστή διαχείριση των 

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της χρειάζονται μια νέα, 
ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει την 
ανάπτυξη και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, θα 
προσανατολίζεται περισσότερο στην 
αγορά, θα λαμβάνει υπόψη τα δημόσια 
αγαθά, μεταξύ των οποίων την ασφάλεια 
διατροφής, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, τη χρηστή διαχείριση των 
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υδάτων και των δασών και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που βασίζεται στην παιδεία και 
στη γνώση, και θα συμβάλει επίσης στην 
πρόοδο της συνοχής·

υδάτων και των δασών και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που βασίζεται στην παιδεία, στη 
γνώση και στην καινοτομία, και θα 
συμβάλει επίσης στην πρόοδο της συνοχής 
και στην περισσότερο ισορροπημένη 
εδαφική ανάπτυξη με τη βοήθεια του
αγροτικού τομέα σε όλες τις περιφέρειες 
της ΕΕ·

Or. pt

Τροπολογία 9
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της χρειάζονται μια νέα, 
ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει την 
ανάπτυξη και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, θα 
προσανατολίζεται περισσότερο στην 
αγορά, θα λαμβάνει υπόψη τα δημόσια 
αγαθά, μεταξύ των οποίων την ασφάλεια 
διατροφής, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, τη χρηστή διαχείριση των 
υδάτων και των δασών και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που βασίζεται στην παιδεία και 
στη γνώση, και θα συμβάλει επίσης στην 
πρόοδο της συνοχής·

1. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της χρειάζονται μια νέα, 
ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα προωθήσει την 
ανάπτυξη και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, θα 
προσανατολίζεται περισσότερο στην 
αγορά, θα λαμβάνει υπόψη τα δημόσια 
αγαθά, μεταξύ των οποίων την ασφάλεια 
διατροφής, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, τη χρηστή διαχείριση των 
υδάτων και των δασών και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που βασίζεται στην παιδεία και 
στη γνώση, και θα συμβάλει επίσης στην 
πρόοδο της συνοχής· τονίζει την ανάγκη 
επίτευξης ισορροπίας μεταξύ του 
περιβάλλοντος και των διατάξεων που 
αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 10
Czesław Adam Siekierski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι ένα από τα 
σημαντικότερα στοιχεία της 
μεταρρύθμισης της ΚΓΠ θα πρέπει να 
είναι η απλούστευσή της, η οποία σε 
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
πραγματοποιηθεί εις βάρος της 
αποτελεσματικότητάς της· διότι μόνο 
έτσι η ΚΓΠ θα γίνεται καλύτερα 
κατανοητή από τους αγρότες και όλους 
τους πολίτες και, εκτός αυτού, θα πρέπει 
να οριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η 
λειτουργία των δύο πυλώνων·

Or. pl

Τροπολογία 11
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. τονίζει ότι η οικονομική και 
κοινωνική βελτίωση και η βελτίωση των 
υποδομών της υπαίθρου με την ευρύτερη 
έννοια συνεπάγεται τη λήψη μέτρων 
ενίσχυσης της υπαίθρου και δεν πρέπει να 
εκλαμβάνεται σε τομεακό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 12
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι η στήριξη και η εφαρμογή 
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της ΚΓΠ θα πρέπει να προσαρμοστούν 
περαιτέρω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
αυτών των περιοχών, όπως 
αναγνωρίζεται στις συνθήκες και όπως 
ορίζεται στην τρέχουσα ισχύουσα 
νομοθεσία της Κοινότητας·

Or. pt

Τροπολογία 13
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. πιστεύει ότι μέσω της πολιτικής 
συνοχής, καθώς επίσης μιας νέας και 
ισχυρής ΚΓΠ απελευθερώνεται το 
οικονομικό δυναμικό των αγροτικών 
περιοχών και δημιουργούνται σταθερές 
θέσεις εργασίας, διασφαλίζοντας τη 
βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των περιοχών·

Or. ro

Τροπολογία 14
Czesław Adam Siekierski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει ότι, ενόψει των νέων 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΚΓΠ 
και της ανάγκης υλοποίησης των στόχων 
της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" και 
των συμφωνιών που έχουν υπάρξει 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα νέα 
κράτη μέλη, ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ 
της Κοινότητας θα πρέπει και κατά τις 
επόμενες δημοσιονομικές προβλέψεις να 
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καταρτιστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να 
διασφαλίζει την εκπλήρωση αυτών των 
καθηκόντων·

Or. pl

Τροπολογία 15
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. εκτιμά ότι η χορήγηση ενισχύσεων για 
την ανάπτυξη της υπαίθρου συντονίζεται 
αποτελεσματικότερα με την περιφερειακή 
πολιτική· ζητεί μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική για τις τοπικές υπηρεσίες, τις 
αγορές και τις δυνατότητες 
απασχόλησης· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο 
να ληφθούν υπόψη οι τοπικοί φορείς, η 
ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης· είναι 
πεπεισμένη ότι αυτά θα συνέβαλαν στην 
απλοποίηση και θα ελαχιστοποιούσαν τον 
διοικητικό φόρτο·

Or. de

Τροπολογία 16
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. πιστεύει ότι, για τη βιωσιμότητα των 
συστημάτων παραγωγής, των κλάδων 
παραγωγής και των περιοχών οι οποίες 
πλήττονται περισσότερο από 
διαρθρωτικά μειονεκτήματα και/ή από 
την ανάπτυξη της αγοράς και τις 
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πολιτικές, πρέπει οπωσδήποτε να 
επιτραπεί ένα περιθώριο ευελιξίας όσον 
αφορά στην εφαρμογή των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω των κρατών μελών·

Or. pt

Τροπολογία 17
Czesław Adam Siekierski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. πιστεύει επίσης ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική και η πολιτική συνοχής θα 
πρέπει και μετά το 2013 να συνεχίσουν να 
συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες 
πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού·

Or. pl

Τροπολογία 18
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. επισημαίνει ότι οι καθοριστικής 
σημασίας τοπικές και ευρύτερες 
δημοτικές διοικητικές αρχές εγγυώνται 
την επιτυχή ενσωμάτωση της τοπικής 
κοινωνίας των πολιτών κατά την έννοια 
της προσέγγισης LEADER· παρατηρεί ότι 
το τοπικό επίπεδο σε όλα τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το 
πρώτο κρατικό επίπεδο με το οποίο 
έρχονται σε επαφή οι πολίτες και ως εκ 
τούτου ζητεί να προβλέπονται μέτρα στο 
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πλαίσιο της ανάπτυξης της υπαίθρου, τα 
οποία ενισχύουν την ικανότητα των 
πόλεων, των κοινοτήτων και των 
αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών για 
ενεργή διαμόρφωση της τοπικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης·

Or. de

Τροπολογία 19
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορεί να 
εφαρμοστεί σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για 
να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την 
διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 20
Salvatore Caronna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορεί να 
εφαρμοστεί σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για να 
διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την 
διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων·

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, την υποστήριξη της 
απασχόλησης, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορεί να 
εφαρμοστεί σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για να 
διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την 
διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων· προάγει την 
εφαρμογή της αρχής της δικαιοσύνης και 
της ευελιξίας των εργαλείων εφαρμογής, 
μεταξύ άλλων και όσον αφορά τους 
διάφορους τύπους επιχειρήσεων και τα 
χαρακτηριστικά των περιοχών όπου 
βρίσκονται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους ή 
περιφέρειας·

Or. it

Τροπολογία 21
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορούν να 
εφαρμοστούν σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για 
να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την 
διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων·

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα της περιφέρειας και 
ιδίως τη ζωτικότητα αραιοκατοικημένων 
γεωργικών περιοχών, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορούν να 
εφαρμοστούν σωστά και στις αγροτικές 
περιοχές·

Or. fi

Τροπολογία 22
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
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στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορούν να 
εφαρμοστούν σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για να 
διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την 
διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων·

στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορούν να 
εφαρμοστούν σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, τα 
οποία εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ισότητα 
μεταξύ των κρατών μελών και των 
αγροτών όσον αφορά τη χορήγηση
στήριξης στο πλαίσιο του συστήματος 
άμεσων ενισχύσεων καθ’ όλη την ΕΕ και 
να απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που
ιστορικά χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για
τη χορήγηση αυτών των οικονομικών 
πόρων·

Or. pt

Τροπολογία 23
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορεί να
εφαρμοστεί σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για να 
διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την 
διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων·

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορεί να 
εφαρμοστεί σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για να 
διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την 
διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων· υπογραμμίζει τη 
σημασία προσαρμογής του συστήματος 
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διάθεσης πιστώσεων και των κριτηρίων 
για τις άμεσες πληρωμές στις ανάγκες 
των γεωργών·

Or. en

Τροπολογία 24
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορούν να 
εφαρμοστούν σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για να 
διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την 
διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων·

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορούν να 
εφαρμοστούν σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για να 
διασφαλιστεί η αρμονική, ισορροπημένη 
και κατάλληλου επιπέδου άμεση στήριξη
καθ’ όλη την ΕΕ, προκειμένου να 
περιοριστούν οι διαφορές μεταξύ των 
παλαιών και των νέων κρατών μελών της 
ΕΕ, και να απομακρυνθούμε από τα
αναποτελεσματικά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την 
διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων·

Or. lt
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Τροπολογία 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορούν να 
εφαρμοστούν σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για να 
διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την 
διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων·

2. πιστεύει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών είναι αναγκαίο, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή και 
ισορροπημένα εισοδήματα για τον αγρότη,
βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα 
της ΕΕ, ασφάλεια διατροφής και 
περιβαλλοντική ασφάλεια, καθώς και τη 
δυνατότητα αντιμετώπισης των 
προκλήσεων που επιφέρει η κλιματική 
αλλαγή εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορούν να 
εφαρμοστούν σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά, διαφανή και απλοποιημένα
κριτήρια, για να διασφαλιστεί το 
κατάλληλο επίπεδο άμεσης στήριξης καθ’ 
όλη την ΕΕ και να απομακρυνθούμε από 
τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται μέχρι 
τώρα για την διάθεση πιστώσεων στο 
πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων·

Or. ro

Τροπολογία 26
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
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ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορεί να 
εφαρμοστεί σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για 
να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την 
διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων·

ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορεί να 
εφαρμοστεί σωστά· σε αυτό το πλαίσιο, 
υποστηρίζει τη χρήση μιας 
πραγματιστικής προσέγγισης όσον αφορά 
τη διανομή των πιστώσεων της ΚΓΠ 
μεταξύ των κρατών μελών, σύμφωνα με 
την πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η οποία θα αποτρέπει τις 
σημαντικές διαταραχές και θα 
εξασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο άμεσης 
στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 27
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορεί να 
εφαρμοστεί σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για να 
διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να συνεχιστεί μέχρι το 
2020, αλλά όχι επ’ αόριστον μετά από 
αυτή την προθεσμία, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορεί να 
εφαρμοστεί σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
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άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την 
διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων·

αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για να 
διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την 
διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων·

Or. en

Τροπολογία 28
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορεί να 
εφαρμοστεί σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για να 
διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την 
διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων·

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη σε ένα περιβάλλον αστάθειας 
των τιμών και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορεί να 
εφαρμοστεί σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για να 
διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την 
διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων·

Or. fr
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Τροπολογία 29
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορεί να 
εφαρμοστεί σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για να 
διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την 
διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων·

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορεί να 
εφαρμοστεί σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για να 
διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε, μετά την πάροδο 
επαρκούς μεταβατικής περιόδου, από τα 
παραδοσιακά κριτήρια υπολογισμού για 
τη διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων·

Or. es

Τροπολογία 30
Sophie Auconie

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων 
πληρωμών πρέπει να παραμείνει, για να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
σταθερότητα, αξιοπρεπή εισοδήματα για 
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τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορεί να 
εφαρμοστεί σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για να 
διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την 
διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων·

τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική 
ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", μπορεί να 
εφαρμοστεί σωστά· θεωρεί σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να οριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για να 
διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να 
απομακρυνθούμε από τις ιστορικές 
αναφορές που χρησιμοποιούνται μέχρι 
τώρα για την διάθεση πιστώσεων στο 
πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 31
Czesław Adam Siekierski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. πιστεύει ότι οι στρεβλώσεις των όρων 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά 
πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστούν στο 
ελάχιστο δυνατό μέσω των άμεσων 
ενισχύσεων και μάλιστα όχι μόνο μέσω 
της ευρύτερης δυνατής αποσύνδεσης των 
άμεσων ενισχύσεων από το επίπεδο της 
παραγωγής, αλλά και μέσω της 
εναρμόνισης των συντελεστών μεταξύ 
των περιφερειών και των κρατών μελών 
της ΕΕ, ιδίως για εκείνες τις περιοχές 
στις οποίες αναπτύσσονται παρόμοιοι ή 
ίδιοι κλάδοι παραγωγής·

Or. pl
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Τροπολογία 32
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. πιστεύει ότι η ΚΓΠ, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
της σε σχέση με την ικανοποίηση 
βασικών αναγκών, πρέπει να λάβει υπόψη 
μέτρα για τη ρύθμιση των αγορών και 
έναν μηχανισμό για την καταπολέμηση 
των κινδύνων και των κρίσεων, στον 
οποίο συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση, 
ώστε να δημιουργηθεί ένα δίχτυ 
ασφαλείας για τους παραγωγούς 
γεωργικών προϊόντων και τους 
καταναλωτές· πιστεύει ότι πρέπει επίσης 
να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ισότητα στην 
κατανομή της προστιθέμενης αξίας στη 
διατροφική αλυσίδα καθώς και ίση 
μεταχείριση των Ευρωπαίων παραγωγών 
και των παραγωγών από τρίτες χώρες 
υπό τον όρο ότι επιβάλλεται η χρήση των 
γεωργικών προϊόντων εντός της ΕΕ·

Or. pt

Τροπολογία 33
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί, όσον αφορά το αυξανόμενο 
ποσοστό γυναικών στον αγροτικό τομέα –
περίπου 3 στις 10 εκμεταλλεύσεις 
διευθύνονται από γυναίκες – και ενόψει 
του αναπόφευκτα πολυλειτουργικού 
προσανατολισμού της αγροτικής 
παραγωγής – ασφαλώς πρέπει να 
συνεχίσουν να παράγονται τρόφιμα, αλλά 
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είναι επίσης ζήτημα διατήρησης του 
τοπίου, παροχής υπηρεσιών και παιδείας 
– επείγουσα τη λήψη μέτρων για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
πιστώσεις, τα ενιαία εισοδήματα και τη 
δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών και 
στον αγροτικό τομέα (όπως επιχειρήσεις 
που διοικούνται με βάση τις αρχές της 
κοινωνικής οικονομίας, αγροτικός 
τουρισμός, κ.λπ.)·

Or. en

Τροπολογία 34
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. εκφράζει ικανοποίηση για την 
προσοχή που δίνεται σε συγκεκριμένες 
περιφέρειες και σε περιοχές όπου οι 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
ισορροπίες είναι στενά συνδεδεμένες με 
τις αγροτικές πρακτικές· κατά συνέπεια, 
θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση και 
ενίσχυση των χρηματοδοτικών μέσων 
που παρέχονται σε αυτές τις περιφέρειες·

Or. fr

Τροπολογία 35
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι στο μέλλον, πρέπει να 
συνεχίσουν να υφίστανται άμεσες 
πληρωμές μόνο μέχρις ότου οι συνθήκες 
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της αγοράς να είναι τέτοιες ώστε οι 
αγρότες να μπορούν να επιβιώνουν 
αποκλειστικά από το εισόδημά τους από 
την αγορά, και ότι αυτός θα πρέπει να 
είναι ο απώτερος μακροπρόθεσμος 
στόχος των άμεσων πληρωμών της ΚΓΠ·

Or. en

Τροπολογία 36
Czesław Adam Siekierski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν 
τις άμεσες ενισχύσεις σε συνάρτηση με το 
μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
ή το ύψος των πληρωμών που λαμβάνει 
μια γεωργική εκμετάλλευση, λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη τον περιορισμό των 
πλεονεκτημάτων λόγω του όγκου της 
παραγωγής·

Or. pl

Τροπολογία 37
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη 
κατάσταση στον τομέα του γάλακτος και 
των γαλακτοκομικών προϊόντων, τονίζει 
την ανάγκη εκ νέου αξιολόγησης της 
απόφασης για την κατάργηση του 
συστήματος ποσοστώσεων γάλακτος το 
Μάρτιο 2015·
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Or. pt

Τροπολογία 38
Czesław Adam Siekierski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. επισημαίνει ότι κυρίως τα τρόφιμα, 
αλλά και άλλα αγαθά που αποτελούν 
αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών 
μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, θα 
πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές 
απαιτήσεις και προδιαγραφές ποιότητας· 
επιπλέον, επισημαίνει ότι η ιδιαιτερότητα 
του αγροτικού τομέα, δηλαδή το γεγονός 
ότι η παραγωγή εξαρτάται από τις 
κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και τα 
πρόσφατα γεγονότα στις κεφαλαιαγορές, 
καθιστούν σαφή την ανάγκη εντονότερης 
επιτήρησης των γεωργικών αγορών, στο 
πλαίσιο της οποίας θα δίδεται η 
δυνατότητα παρέμβασης με σκοπό τη 
διατήρηση της σταθερότητας των 
αγορών σε χρονιές κατά τις οποίες 
σημειώνεται πλεόνασμα παραγωγής, κάτι 
που αφορά ιδιαίτερα την αγορά των 
σιτηρών, η οποία μεταξύ άλλων 
επηρεάζει τις αγορές χοίρειου κρέατος 
και πουλερικών·

Or. pl

Τροπολογία 39
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει 
περισσότερο υπόψη το δυναμικό, τα 

3. τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστεί το έργο 
της απλούστευσης των διαδικασιών 
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προβλήματα και τις ανάγκες των μικρών 
οικογενειακών αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων· τονίζει την ανάγκη να 
διαφοροποιηθούν τα εισοδήματα αυτών 
των εκμεταλλεύσεων, να αναπτυχθούν 
επιχειρηματικές δεξιότητες και να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης 
στις αγροτικές περιοχές·

εφαρμογής της ΚΓΠ, να αυξηθούν οι 
απαιτήσεις ελέγχου και να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους 
των ενισχύσεων και θεωρεί ότι η ΚΓΠ 
πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη το 
δυναμικό, τα προβλήματα και τις ανάγκες 
των μικρών οικογενειακών αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων· τονίζει την ανάγκη να 
διαφοροποιηθούν τα εισοδήματα αυτών 
των εκμεταλλεύσεων, να αναπτυχθούν 
επιχειρηματικές δεξιότητες και να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης 
στις αγροτικές περιοχές·

Or. lt

Τροπολογία 40
Maurice Ponga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει 
περισσότερο υπόψη το δυναμικό, τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των μικρών 
οικογενειακών αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων· τονίζει την ανάγκη να 
διαφοροποιηθούν τα εισοδήματα αυτών 
των εκμεταλλεύσεων, να αναπτυχθούν 
επιχειρηματικές δεξιότητες και να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης 
στις αγροτικές περιοχές·

3. θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει 
περισσότερο υπόψη το δυναμικό, τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των μικρών 
οικογενειακών αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, καθώς και όσων 
βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και δυσκολίες, και ειδικά 
αυτών που βρίσκονται στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες· τονίζει την 
ανάγκη να διαφοροποιηθούν τα 
εισοδήματα αυτών των εκμεταλλεύσεων, 
να αναπτυχθούν επιχειρηματικές 
δεξιότητες και να δημιουργηθούν νέες 
θέσεις απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές·

Or. fr
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Τροπολογία 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει 
περισσότερο υπόψη το δυναμικό, τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των μικρών 
οικογενειακών αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων· τονίζει την ανάγκη να 
διαφοροποιηθούν τα εισοδήματα αυτών 
των εκμεταλλεύσεων, να αναπτυχθούν 
επιχειρηματικές δεξιότητες και να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης 
στις αγροτικές περιοχές·

3. τονίζει, ότι η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το δυναμικό, τα προβλήματα και τις 
ανάγκες των μικρών οικογενειακών 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων καθώς επίσης 
τα καλύτερα δυνατά μέσα, τα οποία 
μπορούν να στηρίξουν τη δημιουργία και 
τη λειτουργία τέτοιων εκμεταλλεύσεων· 
τονίζει την ανάγκη να διαφοροποιηθούν τα 
εισοδήματα αυτών των εκμεταλλεύσεων, 
να αναπτυχθούν επιχειρηματικές 
δεξιότητες και να δημιουργηθούν νέες 
θέσεις απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές, το οποίο αφενός λειτουργεί 
αποτρεπτικά στην εγκατάλειψη της 
υπαίθρου και αφετέρου συμβάλλει στη 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις εν 
λόγω περιοχές·

Or. ro

Τροπολογία 42
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει 
περισσότερο υπόψη το δυναμικό, τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των μικρών 
οικογενειακών αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων· τονίζει την ανάγκη να 
διαφοροποιηθούν τα εισοδήματα αυτών 
των εκμεταλλεύσεων, να αναπτυχθούν 
επιχειρηματικές δεξιότητες και να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης 
στις αγροτικές περιοχές·

3. θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει 
περισσότερο υπόψη το δυναμικό, τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των μικρών 
οικογενειακών αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων· τονίζει την ανάγκη να 
διαφοροποιηθούν τα εισοδήματα αυτών 
των εκμεταλλεύσεων, να αναπτυχθούν 
επιχειρηματικές δεξιότητες και να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης 
στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει ότι 
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το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της 
ΕΕ κατοικεί σε αστικές περιοχές και 
πιστεύει ότι η ΚΓΠ θα μπορούσε να 
συμβάλει στην ανάπτυξη της έξυπνης 
γεωργίας στις αστικές περιοχές και ιδίως 
στην αναζωογόνηση των 
εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών 
περιοχών·

Or. xm

Τροπολογία 43
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει 
περισσότερο υπόψη το δυναμικό, τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των μικρών 
οικογενειακών αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, τονίζει την ανάγκη να 
διαφοροποιηθούν τα εισοδήματα αυτών 
των εκμεταλλεύσεων, να αναπτυχθούν 
επιχειρηματικές δεξιότητες και να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης 
στις αγροτικές περιοχές·

3. θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει 
περισσότερο υπόψη το δυναμικό, τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των μικρών 
οικογενειακών αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, τονίζει την ανάγκη να 
διαφοροποιηθούν τα εισοδήματα αυτών 
των εκμεταλλεύσεων, να αναπτυχθούν 
επιχειρηματικές δεξιότητες και να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης 
στις αγροτικές περιοχές, πιστεύει ότι 
πρέπει να δημιουργηθεί μία 
απλοποιημένη ειδική ρύθμιση για τις 
μικρές αγροτικές επιχειρήσεις

Or. pt

Τροπολογία 44
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. επισημαίνει τις δημογραφικές 
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προκλήσεις από τις οποίες πλήττονται 
ιδιαίτερα έντονα οι αγροτικές περιοχές· 
σε αυτό το πλαίσιο θεωρεί σημαντικό το 
σχεδιασμό της δημογραφικής αλλαγής 
και την ενίσχυση της ελκυστικότητας της 
υπαίθρου για τους νέους· τονίζει την 
ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης σε 
καινοτόμες υπηρεσίες και υποδομές 
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
επαρκής οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική συμμετοχή, ενώ οι αγροτικές 
περιοχές πρέπει να θεωρούνται 
αναπόσπαστο μέρος των σχέσεων πόλης-
υπαίθρου προκειμένου να εξασφαλίζεται 
μια ισορροπημένη ανάπτυξη·

Or. de

Τροπολογία 45
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγροτική 
ανάπτυξη ως οριζόντιο θέμα αποτελεί 
αναπόφευκτα μέρος της ΚΓΠ και ότι τα 
νέα προγράμματα πρέπει να 
προσανατολίζονται ακόμα πιο έντονα 
προς τους στόχους που αποτελούν 
προτεραιότητες της αγροτικής ανάπτυξης 
(απασχόληση, το αγροτικό περιβάλλον, 
νερό, κλιματική αλλαγή, καινοτομία και 
εκπαίδευση)· 

Or. en

Τροπολογία 46
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τις υπηρεσίες 
υποστήριξης και συμβουλευτικής για τους 
τοπικούς και περιφερειακούς αγρότες 
ούτως ώστε να τους βοηθήσουν να 
προσδιορίσουν καλύτερα τις 
προτεραιότητές τους και να αξιολογήσουν 
τις αποδόσεις των αγροτικών τους 
εκμεταλλεύσεων· 

Or. en

Τροπολογία 47
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. ζητά έναν ισχυρότερο, καλά 
εξοπλισμένο δεύτερο πυλώνα της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής, ο οποίος θα 
αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες ανάγκες 
της αγροτικής ανάπτυξης· τονίζει τον 
οριζόντιο ρόλο του δεύτερου πυλώνα, 
λόγω των περιβαλλοντικών, 
εκσυγχρονιστικών και διαρθρωτικών 
επιτευγμάτων του για τη γεωργία, της 
ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης και 
της επίτευξης πολιτικών στόχων για τους 
κατοίκους αγροτικών περιοχών και για 
τους αγρότες· κατά συνέπεια, ζητά τα 
μέτρα του δεύτερου πυλώνα να είναι 
καταλληλότερα για τους στόχους τους, 
ούτως ώστε να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων για την 
ανάπτυξη, την απασχόληση και το κλίμα 
και των μέτρων προς όφελος των 
αγροτικών περιοχών· πιστεύει ότι, σε 
αυτό το πλαίσιο, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερο βάρος στην υποστήριξη των 
νέων αγροτών· 
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Or. en

Τροπολογία 48
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. χαιρετίζει τη συνεισφορά του 
δεύτερου πυλώνα στην άσκηση της αρχής 
της εταιρικής σχέσης και καλεί τα κράτη 
μέλη να δώσουν μεγαλύτερο βάρος σε 
αυτή την αρχή και στην ευρύτερη 
εφαρμογή της κατά την υιοθέτηση 
στοχευμένων μέτρων βάσει του δεύτερου 
πυλώνα· 

Or. en

Τροπολογία 49
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. τονίζει τη σημασία της απλοποίησης 
του διοικητικού φόρτου και της 
διασύνδεσης των διοικητικών κανόνων 
και των κανόνων εφαρμογής όλων των 
πιστώσεων της ΕΕ (π.χ. επιλεξιμότητα 
ΦΠΑ)· καλεί για απλοποίηση και 
αναθεώρηση των κανόνων 
διασταυρούμενης συμμόρφωσης για τον 
δεύτερο πυλώνα, θεωρεί αναγκαία την 
απλοποίηση του τρέχοντος συστήματος 
δεικτών και στέκεται κριτικά απέναντι 
στην εισαγωγή ποσοτικών στόχων·

Or. en
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Τροπολογία 50
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι το δυναμικό των 
περιφερειών και των αγροτικών περιοχών 
δεν περιορίζεται στους φυσικούς πόρους 
που τους επιτρέπουν να επιτελούν 
κοινωνικό και οικονομικό ρόλο, καθώς 
αυτές οι περιοχές είναι πρωτίστως ο τόπος 
όπου παράγεται η τροφή που απαιτείται για 
την ασφάλεια διατροφής και ότι 
εξασφαλίζουν βασικές πρώτες ύλες για τη 
βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, αποτελούν δε 
πηγή ενεργητικού από άποψη 
περιβαλλοντική, οικολογική, φυσικού 
τοπίου και τουρισμού καθώς και άυλου
ενεργητικού, το οποίο περιλαμβάνει 
παραδόσεις και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά, όπως γαστρονομική 
κληρονομιά υπό μορφή περιφερειακών 
προϊόντων·

4. επισημαίνει ότι το δυναμικό των 
περιφερειών και των αγροτικών περιοχών 
δεν περιορίζεται στους φυσικούς πόρους 
που τους επιτρέπουν να επιτελούν 
κοινωνικό και οικονομικό ρόλο, καθώς 
αυτές οι περιοχές είναι πρωτίστως ο τόπος 
όπου παράγεται η τροφή που απαιτείται για 
την ασφάλεια διατροφής και ότι 
εξασφαλίζουν βασικές πρώτες ύλες για τη 
βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, αποτελούν δε 
πηγή ενεργητικού από άποψη 
περιβαλλοντική, οικολογική, φυσικού 
τοπίου και τουρισμού καθώς και 
πολιτισμικού ενεργητικού· για αυτό τον 
λόγο επισημαίνει ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
περιφερειακής και τοπικής παραγωγής 
και στη δημιουργία και διατήρηση 
θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο·

Or. de

Τροπολογία 51
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι το δυναμικό των 
περιφερειών και των αγροτικών περιοχών 
δεν περιορίζεται στους φυσικούς πόρους 
που τους επιτρέπουν να επιτελούν 
κοινωνικό και οικονομικό ρόλο, καθώς 

4. διαπιστώνει ότι το δυναμικό των 
περιφερειών και των αγροτικών περιοχών 
δεν περιορίζεται στους φυσικούς πόρους 
που τους επιτρέπουν να επιτελούν 
κοινωνικό και οικονομικό ρόλο, καθώς 
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αυτές οι περιοχές είναι πρωτίστως ο τόπος 
όπου παράγεται η τροφή που απαιτείται για 
την ασφάλεια διατροφής και ότι 
εξασφαλίζουν βασικές πρώτες ύλες για τη 
βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, αποτελούν δε 
πηγή ενεργητικού από άποψη 
περιβαλλοντική, οικολογική, φυσικού 
τοπίου και τουρισμού καθώς και άυλου 
ενεργητικού, το οποίο περιλαμβάνει 
παραδόσεις και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά, όπως γαστρονομική 
κληρονομιά υπό μορφή περιφερειακών 
προϊόντων·

αυτές οι περιοχές είναι πρωτίστως ο τόπος 
όπου παράγεται η τροφή που απαιτείται για 
την ασφάλεια διατροφής και ότι 
εξασφαλίζουν βασικές πρώτες ύλες για τη 
βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, αποτελούν δε 
πηγή ενεργητικού από άποψη 
περιβαλλοντική, οικολογική, φυσικού 
τοπίου και τουρισμού καθώς και άυλου 
ενεργητικού, το οποίο περιλαμβάνει 
παραδόσεις και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά, όπως γαστρονομική 
κληρονομιά υπό μορφή περιφερειακών 
προϊόντων· ζητά μία ισορροπημένη 
περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών 
της υπαίθρου της ΕΕ με την έννοια της 
ενίσχυσης του ρόλου των κατοίκων των 
εν λόγω περιοχών και με την έννοια μιας 
συνεισφοράς για τη βελτίωση των 
τοπικών προϋποθέσεων και των 
διασυνδέσεων μεταξύ των περιοχών της 
υπαίθρου και των αστικών περιοχών·

Or. pt

Τροπολογία 52
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι το δυναμικό των 
περιφερειών και των αγροτικών περιοχών 
δεν περιορίζεται στους φυσικούς πόρους 
που τους επιτρέπουν να επιτελούν 
κοινωνικό και οικονομικό ρόλο, καθώς 
αυτές οι περιοχές είναι πρωτίστως ο τόπος 
όπου παράγεται η τροφή που απαιτείται για 
την ασφάλεια διατροφής και ότι 
εξασφαλίζουν βασικές πρώτες ύλες για τη 
βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, αποτελούν δε 
πηγή ενεργητικού από άποψη 
περιβαλλοντική, οικολογική, φυσικού 

4. επισημαίνει ότι το δυναμικό των 
περιφερειών και των αγροτικών περιοχών 
δεν περιορίζεται στους φυσικούς πόρους 
που τους επιτρέπουν να επιτελούν 
κοινωνικό και οικονομικό ρόλο, καθώς 
αυτές οι περιοχές είναι πρωτίστως ο τόπος 
όπου παράγεται η τροφή που απαιτείται για 
την ασφάλεια διατροφής και ότι 
εξασφαλίζουν βασικές πρώτες ύλες για τη 
βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, αποτελούν δε 
πηγή ενεργητικού από άποψη 
περιβαλλοντική, οικολογική, φυσικού 
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τοπίου και τουρισμού καθώς και άυλου 
ενεργητικού, το οποίο περιλαμβάνει 
παραδόσεις και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά, όπως γαστρονομική 
κληρονομιά υπό μορφή περιφερειακών 
προϊόντων·

τοπίου και τουρισμού καθώς και άυλου 
ενεργητικού, το οποίο περιλαμβάνει 
παραδόσεις και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά, όπως γαστρονομική 
κληρονομιά υπό μορφή περιφερειακών 
προϊόντων· υπενθυμίζει ότι η γεωργία 
είναι το υπόβαθρο της αγροτικής 
ανάπτυξης και ότι οι αγρότες παίζουν 
πρωταρχικό ρόλο στον δυναμισμό αυτής 
της αγροτικής οικονομίας και στη 
διαχείριση των αγροτικών εδαφών·

Or. fr

Τροπολογία 53
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι το δυναμικό των 
περιφερειών και των αγροτικών περιοχών 
δεν περιορίζεται στους φυσικούς πόρους 
που τους επιτρέπουν να επιτελούν 
κοινωνικό και οικονομικό ρόλο, καθώς 
αυτές οι περιοχές είναι πρωτίστως ο τόπος 
όπου παράγεται η τροφή που απαιτείται για 
την ασφάλεια διατροφής και ότι 
εξασφαλίζουν βασικές πρώτες ύλες για τη 
βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, αποτελούν δε 
πηγή ενεργητικού από άποψη 
περιβαλλοντική, οικολογική, φυσικού 
τοπίου και τουρισμού καθώς και άυλου
ενεργητικού, το οποίο περιλαμβάνει 
παραδόσεις και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά, όπως γαστρονομική 
κληρονομιά υπό μορφή περιφερειακών 
προϊόντων·

4. επισημαίνει ότι το δυναμικό των 
περιφερειών και των αγροτικών περιοχών
δεν περιορίζεται στους φυσικούς πόρους 
που τους επιτρέπουν να επιτελούν 
κοινωνικό και οικονομικό ρόλο, καθώς 
αυτές οι περιοχές είναι πρωτίστως ο τόπος 
όπου παράγεται η τροφή που απαιτείται για 
την ασφάλεια διατροφής και ότι 
εξασφαλίζουν βασικές πρώτες ύλες για τη 
βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, αποτελούν δε 
πηγή ενεργητικού από άποψη 
περιβαλλοντική, οικολογική, φυσικού 
τοπίου και τουρισμού καθώς και άυλου 
ενεργητικού·

Or. fi
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Τροπολογία 54
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι το δυναμικό των 
περιφερειών και των αγροτικών περιοχών 
δεν περιορίζεται στους φυσικούς πόρους 
που τους επιτρέπουν να επιτελούν 
κοινωνικό και οικονομικό ρόλο, καθώς 
αυτές οι περιοχές είναι πρωτίστως ο τόπος 
όπου παράγεται η τροφή που απαιτείται για 
την ασφάλεια διατροφής και ότι 
εξασφαλίζουν βασικές πρώτες ύλες για τη 
βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, αποτελούν δε 
πηγή ενεργητικού από άποψη 
περιβαλλοντική, οικολογική, φυσικού 
τοπίου και τουρισμού καθώς και άυλου 
ενεργητικού, το οποίο περιλαμβάνει 
παραδόσεις και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά, όπως γαστρονομική 
κληρονομιά υπό μορφή περιφερειακών 
προϊόντων·

4. επισημαίνει ότι το δυναμικό των 
περιφερειών και των αγροτικών περιοχών 
δεν περιορίζεται στους φυσικούς πόρους 
που τους επιτρέπουν να επιτελούν 
κοινωνικό και οικονομικό ρόλο, καθώς 
αυτές οι περιοχές είναι πρωτίστως ο τόπος 
όπου παράγεται η τροφή που απαιτείται για 
την ασφάλεια διατροφής και ότι 
εξασφαλίζουν βασικές πρώτες ύλες για τη 
βιομηχανία και την αειφόρο παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
αποτελούν δε πηγή ενεργητικού από 
άποψη περιβαλλοντική, οικολογική, 
φυσικού τοπίου και τουρισμού καθώς και 
άυλου ενεργητικού, το οποίο περιλαμβάνει 
παραδόσεις και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά, όπως γαστρονομική 
κληρονομιά υπό μορφή περιφερειακών 
προϊόντων· εκτιμά ότι πρέπει να 
ενισχυθούν οι τοπικές οικονομίες και τα 
αποκεντρωμένα καταναλωτικά πρότυπα·

Or. de

Τροπολογία 55
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι το δυναμικό των 
περιφερειών και των αγροτικών περιοχών 
δεν περιορίζεται στους φυσικούς πόρους 
που τους επιτρέπουν να επιτελούν 
κοινωνικό και οικονομικό ρόλο, καθώς 
αυτές οι περιοχές είναι πρωτίστως ο τόπος 

4. επισημαίνει ότι το δυναμικό των 
περιφερειών και των αγροτικών περιοχών 
δεν περιορίζεται στους φυσικούς πόρους 
που τους επιτρέπουν να επιτελούν 
κοινωνικό και οικονομικό ρόλο, καθώς 
αυτές οι περιοχές είναι πρωτίστως ο τόπος 
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όπου παράγεται η τροφή που απαιτείται για 
την ασφάλεια διατροφής και ότι 
εξασφαλίζουν βασικές πρώτες ύλες για τη 
βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, αποτελούν δε 
πηγή ενεργητικού από άποψη 
περιβαλλοντική, οικολογική, φυσικού 
τοπίου και τουρισμού καθώς και άυλου 
ενεργητικού, το οποίο περιλαμβάνει 
παραδόσεις και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά, όπως γαστρονομική 
κληρονομιά υπό μορφή περιφερειακών 
προϊόντων·

όπου παράγεται η τροφή που απαιτείται για 
την ασφάλεια διατροφής και ότι 
εξασφαλίζουν βασικές πρώτες ύλες για τη 
βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, αποτελούν δε 
πηγή ενεργητικού από άποψη 
περιβαλλοντική, οικολογική, φυσικού 
τοπίου και τουρισμού καθώς και άυλου 
ενεργητικού, το οποίο περιλαμβάνει 
παραδόσεις και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά, όπως γαστρονομική 
κληρονομιά υπό μορφή περιφερειακών 
προϊόντων· πιστεύει ότι η προώθηση 
τοπικών ποιοτικών πιστοποιήσεων με τη 
βοήθεια της ΚΓΠ μπορεί να επιφέρει 
οικονομικά οφέλη, τόσο για την ΕΕ, όσο 
και για τα κράτη μέλη σε τοπικό επίπεδο·

Or. xm

Τροπολογία 56
Czesław Adam Siekierski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υποστηρίζει μία ευρύτερη άποψη για 
τις περιοχές της υπαίθρου, οι οποίες, 
λόγω του ότι παράγουν αγαθά και 
προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες, είναι ή 
μπορούν να γίνουν ένας ενδιαφέρων 
τόπος κατοικίας και εργασίας, για να γίνει 
αυτό, θα πρέπει, όμως, να διατεθούν τα 
αντίστοιχα κονδύλια για την ανάπτυξή 
τους, αυτό ισχύει, επίσης, για 
μειονεκτικές και ορεινές περιοχές·

Or. pl
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Τροπολογία 57
Salvatore Caronna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. φρονεί ότι τα μέτρα για την αγροτική 
ανάπτυξη πρέπει να χαρακτηρίζονται από 
ομοιογένεια και 
αλληλοσυμπληρωματικότητα με τα μέσα 
στήριξης του πρώτου πυλώνα
προκειμένου να προαχθεί μια γεωργία 
διαφοροποιημένη, ανταγωνιστική και 
αειφορική στο σύνολο της επικράτειας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υποστηρίζει 
ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 
πρέπει να παράσχει στήριξη στον 
εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των 
εγκαταστάσεων καθώς επίσης στην 
καινοτομία του αγροτικού τομέα, 
προκειμένου, μεταξύ άλλων, να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της 
επισιτιστικής ασφάλειας, του 
περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής 
και της απασχόλησης· 

Or. it

Τροπολογία 58
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. ζητεί να ενισχύονται από την ΚΓΠ 
αποκλειστικά γεωργικές παραγωγές που 
δεν χρησιμοποιούν γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς, καθώς σε 
διαφορετική περίπτωση τα κράτη μέλη 
που αρνούνται τη χρήση γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών, εμμέσως 
θα συγχρηματοδοτούσαν τη χρήση τους 
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μέσω της ΚΓΠ· επίσης, επισημαίνει ότι 
από επιστημονικής πλευράς δεν μπορούν 
να αποκλειστούν οι κίνδυνοι για τον 
άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον από 
την κατανάλωση γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών·

Or. de

Τροπολογία 59
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντική η προσέλκυση δύο ομάδων 
του πληθυσμού κατά προτεραιότητα, των 
νέων και των γυναικών, στις αγροτικές 
δραστηριότητες και η προσφορά νέων 
εναλλακτικών οικονομικών ευκαιριών, με 
στόχο την καταπολέμηση της 
απερήμωσης των αγροτικών περιοχών 
και την εξασφάλιση βιώσιμου αγροτικού 
πληθυσμού·

Or. es

Τροπολογία 60
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. πιστεύει ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου 
πρέπει να προωθεί την καινοτομία στη 
γεωργία, τη διαφοροποίηση των 
κοινωνικών και οικονομικών 
δραστηριοτήτων και την ηλικιακή 
ανανέωση του πληθυσμού της υπαίθρου·
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Or. pt

Τροπολογία 61
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. πιστεύει ότι η συμμετοχή της 
νεολαίας στην ανάπτυξη της υπαίθρου 
είναι βασικής σημασίας, επισημαίνει ότι 
η μελλοντική ΚΓΠ, σε συνδυασμό με 
άλλες πολιτικές, πρέπει να αναπτύξει ένα 
κατανοητό σχέδιο ώστε να εγκαθίστανται 
οι νέοι στην ύπαιθρο ως αγρότες και 
αγροτικοί επιχειρηματίες ή ως 
καταρτισμένοι παροχείς υπηρεσιών για 
αγροτικές επιχειρήσεις, ειδικότερα στον 
τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών 
και της παροχής δανείων, ή σε άλλους 
τομείς, οι οποίοι συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη και στην οικονομική 
διαφοροποίηση, καθώς και στην 
κοινωνική βιωσιμότητα της υπαίθρου·

Or. pt

Τροπολογία 62
Czesław Adam Siekierski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες για 
τη διάθεση χρηματοδότησης από το 
δεύτερο πυλώνα συμφωνήθηκαν με βάση 
το κριτήριο συνοχής, δηλαδή τις 
ανισότητες στην αγροτική ανάπτυξη και
ανάπτυξη υπαίθρου μεταξύ των 
επιμέρους κρατών μελών και 
περιφερειών· πιστεύει ότι, εφόσον αυτές 

5. επισημαίνει ότι κάποιες χώρες 
εξακολουθούν να χρειάζονται στήριξη, 
προκειμένου να καλύψουν τις διαφορές, 
και ότι για το λόγο αυτό, ο δεύτερος 
πυλώνας της ΚΓΠ πρέπει να παραμείνει 
επαρκώς ισχυρός, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι ισχύοντες κανόνες χρηματοδότησης, 
οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές
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οι ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν,
πρέπει να διατηρηθούν τα τωρινά 
κριτήρια και πιστώσεις για την ανάπτυξη 
της υπαίθρου, ιδίως στο πλαίσιο 
επέκτασης του δεύτερου πυλώνα ώστε να 
συμπεριλάβει τους στόχους της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· επισημαίνει 
ότι κάτι τέτοιο απαιτεί κατάλληλο 
συντονισμό και κατανομή καθηκόντων 
μεταξύ της ΚΓΠ και της πολιτικής
συνοχής.

στην ανάπτυξη μεμονωμένων χωρών και
προωθούν την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
σύγκλησης, πρέπει να διατηρηθούν και να 
προσανατολίζονται περισσότερο στις 
λειτουργίες του δεύτερου πυλώνα ώστε να 
συμπεριλάβει τους στόχους της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", γεγονός που
απαιτεί τη διασφάλιση της αντίστοιχης 
υποστήριξης, για την ύπαιθρο, και ότι για 
το λόγο αυτό απαιτείται ο κατάλληλος 
συντονισμός και η κατανομή καθηκόντων 
μεταξύ της ΚΓΠ και της περιφερειακής
πολιτικής.

Or. pl

Τροπολογία 63
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες
για τη διάθεση χρηματοδότησης από το 
δεύτερο πυλώνα συμφωνήθηκαν με βάση 
το κριτήριο συνοχής, δηλαδή τις 
ανισότητες στην αγροτική ανάπτυξη και 
ανάπτυξη υπαίθρου μεταξύ των 
επιμέρους κρατών μελών και 
περιφερειών· πιστεύει ότι, εφόσον αυτές 
οι ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν, 
πρέπει να διατηρηθούν τα τωρινά 
κριτήρια και πιστώσεις για την ανάπτυξη 
της υπαίθρου, ιδίως στο πλαίσιο 
επέκτασης του δεύτερου πυλώνα ώστε να
συμπεριλάβει τους στόχους της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· 
επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί 
κατάλληλο συντονισμό και κατανομή 
καθηκόντων μεταξύ της ΚΓΠ και της 
πολιτικής συνοχής.

5. αναγνωρίζει το πλεονέκτημα της 
πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου
στο γεγονός ότι δεν γνωρίζει εδαφικά 
όρια, όπως η περιφερειακή πολιτική, και 
ως εκ τούτου είναι κατάλληλη για να 
καταστεί το ισχυρό και ορατό όργανο 
επίτευξης ευρωπαϊκών στόχων ως προς 
την κάλυψη διαφόρων περιοχών· θεωρεί 
προϋπόθεση για αυτό ότι πρέπει να 
ενοποιηθούν ορισμένοι κανόνες του 
ΕΤΠΑ και του ΕΓΤΑΑ, ώστε να μην 
δημιουργούνται για το χρήστη περιττές 
επικαλύψεις της γραφειοκρατίας και 
περιττά εμπόδια πρόσβασης·

Or. de
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Τροπολογία 64
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες για 
τη διάθεση χρηματοδότησης από το 
δεύτερο πυλώνα συμφωνήθηκαν με βάση 
το κριτήριο συνοχής, δηλαδή τις 
ανισότητες στην αγροτική ανάπτυξη και 
ανάπτυξη υπαίθρου μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών και περιφερειών· πιστεύει 
ότι, εφόσον αυτές οι ανισότητες 
εξακολουθούν να υπάρχουν, πρέπει να 
διατηρηθούν τα τωρινά κριτήρια και 
πιστώσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου, 
ιδίως στο πλαίσιο επέκτασης του δεύτερου 
πυλώνα ώστε να συμπεριλάβει τους 
στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· 
επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί 
κατάλληλο συντονισμό και κατανομή 
καθηκόντων μεταξύ της ΚΓΠ και της 
πολιτικής συνοχής.

5. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες για 
τη διάθεση χρηματοδότησης από το 
δεύτερο πυλώνα συμφωνήθηκαν με βάση 
το κριτήριο συνοχής, δηλαδή τις 
ανισότητες στην αγροτική ανάπτυξη και 
ανάπτυξη υπαίθρου μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών και περιφερειών· πιστεύει 
ότι, εφόσον αυτές οι ανισότητες 
εξακολουθούν να υπάρχουν, πρέπει να 
διατηρηθούν τα τωρινά κριτήρια και 
πιστώσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου, 
ιδίως στο πλαίσιο επέκτασης του δεύτερου 
πυλώνα ώστε να συμπεριλάβει τους 
στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· 
επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες για 
τη διάθεση χρηματοδότησης από το 
δεύτερο πυλώνα συμφωνήθηκαν με βάση 
το κριτήριο συνοχής, δηλαδή τις 
ανισότητες στην αγροτική ανάπτυξη και 
ανάπτυξη υπαίθρου μεταξύ των 
επιμέρους κρατών μελών και 
περιφερειών· πιστεύει ότι, εφόσον αυτές 
οι ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν, 
πρέπει να διατηρηθούν τα τωρινά 
κριτήρια και πιστώσεις για την ανάπτυξη 
της υπαίθρου, ιδίως στο πλαίσιο 
επέκτασης του δεύτερου πυλώνα ώστε να 
συμπεριλάβει τους στόχους της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· χαιρετίζει 
τον καλύτερο συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ 
των πιστώσεων της ΕΕ· και ζητά αυτός ο 
συντονισμός να φανεί ουσιαστικά σε 
μηχανισμούς για την άντληση των 
πιστώσεων της ΕΕ, δηλαδή σε μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τον δεύτερο 
πυλώνα και στοχεύουν στην υποστήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης· συνιστά κατά 
συνέπεια οι πιστώσεις για την υποστήριξη 
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της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής να 
ενταχθούν στο Κοινό Στρατηγικό 
Πλαίσιο, καθώς μόνο η ειδική στόχευση 
των δημόσιων κεφαλαίων της ΕΕ και ο 
συντονισμός των ευρωπαϊκών πολιτικών 
θα επιφέρει πρακτικά αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 65
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες για 
τη διάθεση χρηματοδότησης από το 
δεύτερο πυλώνα συμφωνήθηκαν με βάση 
το κριτήριο συνοχής, δηλαδή τις 
ανισότητες στην αγροτική ανάπτυξη και 
ανάπτυξη υπαίθρου μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών και περιφερειών· πιστεύει 
ότι, εφόσον αυτές οι ανισότητες 
εξακολουθούν να υπάρχουν, πρέπει να 
διατηρηθούν τα τωρινά κριτήρια και 
πιστώσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου,
ιδίως στο πλαίσιο επέκτασης του 
δεύτερου πυλώνα ώστε να συμπεριλάβει 
τους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 
2020"· επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί 
κατάλληλο συντονισμό και κατανομή 
καθηκόντων μεταξύ της ΚΓΠ και της 
πολιτικής συνοχής.

5. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες για 
τη διάθεση χρηματοδότησης από το 
δεύτερο πυλώνα συμφωνήθηκαν με βάση 
το κριτήριο συνοχής, δηλαδή τις 
ανισότητες στην αγροτική ανάπτυξη και 
ανάπτυξη υπαίθρου μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών και περιφερειών· πιστεύει 
ότι, εφόσον αυτές οι ανισότητες 
εξακολουθούν να υπάρχουν, πρέπει να 
διατηρηθούν τα τωρινά κριτήρια και 
πιστώσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου· 
επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί 
κατάλληλο συντονισμό και κατανομή 
καθηκόντων μεταξύ της ΚΓΠ και της 
πολιτικής συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 66
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες για 
τη διάθεση χρηματοδότησης από το 
δεύτερο πυλώνα συμφωνήθηκαν με βάση 
το κριτήριο συνοχής, δηλαδή τις 
ανισότητες στην αγροτική ανάπτυξη και 
ανάπτυξη υπαίθρου μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών και περιφερειών· πιστεύει 
ότι, εφόσον αυτές οι ανισότητες 
εξακολουθούν να υπάρχουν, πρέπει να 
διατηρηθούν τα τωρινά κριτήρια και 
πιστώσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου, 
ιδίως στο πλαίσιο επέκτασης του δεύτερου 
πυλώνα ώστε να συμπεριλάβει τους 
στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· 
επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί 
κατάλληλο συντονισμό και κατανομή 
καθηκόντων μεταξύ της ΚΓΠ και της 
πολιτικής συνοχής.

5. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες για 
τη διάθεση χρηματοδότησης από το 
δεύτερο πυλώνα συμφωνήθηκαν με βάση 
το κριτήριο συνοχής, δηλαδή τις 
ανισότητες στην αγροτική ανάπτυξη και 
ανάπτυξη υπαίθρου μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών και περιφερειών· πιστεύει 
ότι, εφόσον αυτές οι ανισότητες 
εξακολουθούν να υπάρχουν, πρέπει να 
διατηρηθούν τα τωρινά κριτήρια και 
πιστώσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου, 
ιδίως στο πλαίσιο επέκτασης του δεύτερου 
πυλώνα ώστε να συμπεριλάβει τους 
στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· 
επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί 
κατάλληλο συντονισμό και κατανομή 
καθηκόντων μεταξύ της ΚΓΠ και της 
πολιτικής συνοχής, ενώ ιδιαίτερα 
σημαντικός είναι ο συντονισμός με στόχο 
την αρχή εδαφικής συνοχής.

Or. es

Τροπολογία 67
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες για 
τη διάθεση χρηματοδότησης από το 
δεύτερο πυλώνα συμφωνήθηκαν με βάση 
το κριτήριο συνοχής, δηλαδή τις 
ανισότητες στην αγροτική ανάπτυξη και 
ανάπτυξη υπαίθρου μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών και περιφερειών· πιστεύει 
ότι, εφόσον αυτές οι ανισότητες 
εξακολουθούν να υπάρχουν, πρέπει να 
διατηρηθούν τα τωρινά κριτήρια και
πιστώσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου, 
ιδίως στο πλαίσιο επέκτασης του δεύτερου 

5. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες για 
τη διάθεση χρηματοδότησης από το 
δεύτερο πυλώνα συμφωνήθηκαν με βάση 
το κριτήριο συνοχής, δηλαδή τις 
ανισότητες στην αγροτική ανάπτυξη και 
ανάπτυξη υπαίθρου μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών και περιφερειών· πιστεύει 
ότι, εφόσον αυτές οι ανισότητες, τόσο 
οικονομικές αποκλίσεις όσο και 
περιορισμοί που απορρέουν από φυσικές 
περιστάσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν, 
πρέπει να διατηρηθούν τα τωρινά κριτήρια 
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πυλώνα ώστε να συμπεριλάβει τους 
στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· 
επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί 
κατάλληλο συντονισμό και κατανομή 
καθηκόντων μεταξύ της ΚΓΠ και της 
πολιτικής συνοχής.

και πιστώσεις για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου, ιδίως στο πλαίσιο επέκτασης 
του δεύτερου πυλώνα ώστε να 
συμπεριλάβει τους στόχους της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· επισημαίνει 
ότι κάτι τέτοιο απαιτεί κατάλληλο 
συντονισμό και κατανομή καθηκόντων 
μεταξύ της ΚΓΠ και της πολιτικής 
συνοχής.

Or. fi

Τροπολογία 68
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες για 
τη διάθεση χρηματοδότησης από το 
δεύτερο πυλώνα συμφωνήθηκαν με βάση 
το κριτήριο συνοχής, δηλαδή τις 
ανισότητες στην αγροτική ανάπτυξη και 
ανάπτυξη υπαίθρου μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών και περιφερειών· πιστεύει 
ότι, εφόσον αυτές οι ανισότητες 
εξακολουθούν να υπάρχουν, πρέπει να 
διατηρηθούν τα τωρινά κριτήρια και 
πιστώσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου, 
ιδίως στο πλαίσιο επέκτασης του δεύτερου 
πυλώνα ώστε να συμπεριλάβει τους 
στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· 
επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί 
κατάλληλο συντονισμό και κατανομή
καθηκόντων μεταξύ της ΚΓΠ και της 
πολιτικής συνοχής.

5. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες για 
τη διάθεση χρηματοδότησης από το 
δεύτερο πυλώνα συμφωνήθηκαν με βάση 
το κριτήριο συνοχής, δηλαδή τις 
ανισότητες στην αγροτική ανάπτυξη και 
ανάπτυξη υπαίθρου μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών και περιφερειών· πιστεύει 
ότι, εφόσον αυτές οι ανισότητες
εξακολουθούν να υπάρχουν, πρέπει να 
διατηρηθούν τα τωρινά κριτήρια και 
πιστώσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου, 
ιδίως στο πλαίσιο επέκτασης του δεύτερου 
πυλώνα ώστε να συμπεριλάβει τους 
στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· 
επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί τη 
διατήρηση των κριτηρίων συνοχής και τη 
βελτίωση του συντονισμού και της 
κατανομής καθηκόντων μεταξύ της ΚΓΠ 
και της πολιτικής συνοχής.

Or. en
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Τροπολογία 69
Sophie Auconie

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες για 
τη διάθεση χρηματοδότησης από το 
δεύτερο πυλώνα συμφωνήθηκαν με βάση 
το κριτήριο συνοχής, δηλαδή τις 
ανισότητες στην αγροτική ανάπτυξη και 
ανάπτυξη υπαίθρου μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών και περιφερειών· πιστεύει 
ότι, εφόσον αυτές οι ανισότητες 
εξακολουθούν να υπάρχουν, πρέπει να 
διατηρηθούν τα τωρινά κριτήρια και 
πιστώσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου, 
ιδίως στο πλαίσιο επέκτασης του δεύτερου 
πυλώνα ώστε να συμπεριλάβει τους 
στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· 
επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί 
κατάλληλο συντονισμό και κατανομή 
καθηκόντων μεταξύ της ΚΓΠ και της 
πολιτικής συνοχής.

5. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες για 
τη διάθεση χρηματοδότησης από το 
δεύτερο πυλώνα συμφωνήθηκαν με βάση 
το κριτήριο συνοχής, δηλαδή τις 
ανισότητες στην αγροτική ανάπτυξη και 
ανάπτυξη υπαίθρου μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών και περιφερειών· πιστεύει 
ότι, εφόσον αυτές οι ανισότητες 
εξακολουθούν να υπάρχουν, πρέπει να 
διατηρηθούν τα τωρινά κριτήρια και 
πιστώσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου, 
ιδίως στο πλαίσιο επέκτασης του δεύτερου 
πυλώνα ώστε να συμπεριλάβει τους 
στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· 
επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί ισχυρό
συντονισμό και κατάλληλη κατανομή 
καθηκόντων μεταξύ της ΚΓΠ και της 
πολιτικής συνοχής.

Or. fr

Τροπολογία 70
Czesław Adam Siekierski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. διαπιστώνει ότι πρέπει να 
αποτραπούν οι δραστικές αλλαγές στην 
κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο του 
δεύτερου πυλώνα, διότι τα κράτη μέλη
περιμένουν συνέχεια και αξιοπιστία στην 
κατανομή κονδυλίων, και υποστηρίζει για 
το λόγο αυτό, έναν ρεαλιστικό τρόπο 
σκέψης, δηλ. τη διατήρηση των 
ισχυόντων κριτηρίων κατανομής 
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κονδυλίων στο πλαίσιο του δεύτερου 
πυλώνα, διαπιστώνει, επίσης, ότι η μνεία 
περιβαλλοντικών θεμάτων στο πλαίσιο 
του δεύτερου πυλώνα πρέπει να έχει την 
κατάλληλη αναλογία προς την ανάπτυξη 
της υπαίθρου·

Or. pl

Τροπολογία 71
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει τη σημασία της 
αγροτικής δραστηριότητας για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
καθώς και για τη δυναμική της υπαίθρου, 
προτείνει τη δημιουργία συμβουλευτικών 
και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο για τους 
Ευρωπαίους αγρότες, ως συνεισφορά στη 
μείωση της ερήμωσης της υπαίθρου και 
στην αντιμετώπιση των δημογραφικών 
αλλαγών·

Or. pt

Τροπολογία 72
Γεώργιος Σταυρακάκης, Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
συνέργειες και το συντονισμό μεταξύ των 
δράσεων αγροτικής ανάπτυξης βάσει του 
ΕΓΤΑΑ, και των δράσεων συνοχής βάσει 
του ΕΤΠΑ, του Ταμείου Συνοχής και του 
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ΕΚΤ· είναι της άποψης ότι μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 
ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων, 
σύμφωνα με το στόχο της εδαφικής 
συνοχής, μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω 
σαφέστερων συνεργειών μεταξύ των 
ανωτέρω ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 73
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. θεωρεί αναγκαίο να υιοθετηθούν 
στρατηγικές στο πλαίσιο των οποίων θα 
σχετιστούν μεταξύ τους οι φυσικοί πόροι, 
η ύπαιθρος και πολιτικά μέτρα στον 
τομέα της διατροφής, καθώς και μέτρα 
στον τομέα της περιφερειακής συνοχής, 
δεδομένης της ανάπτυξης του πληθυσμού 
και των συχνών φυσικών καταστροφών 
που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή 
και ενισχύουν πρόσθετα την κρίση στον 
τομέα των τροφίμων·

Or. ro

Τροπολογία 74
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διαπιστώσουν τις υπάρχουσες 
δυνατότητες, προκειμένου οι αγρότες να 
αποκτήσουν ευκολότερα πρόσβαση σε 
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συστήματα δανεισμού και ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 75
Czesław Adam Siekierski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. θεωρεί αναγκαίο να βελτιωθεί ο 
συντονισμός της ΚΓΠ και της πολιτικής 
συνοχής, τόσο σε στρατηγικό επίπεδο 
μέσω κοινών βασικών κατευθυντήριων 
οδηγιών (με σκοπό τη σύγκληση στις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται στην 
πολιτική συνοχής) και μέσω μιας ενιαίας 
μεταχείρισης των παραληπτών στο 
πλαίσιο διαφορετικών ταμείων, όσο και 
σε επίπεδο υλοποίησης·

Or. pl

Τροπολογία 76
Czesław Adam Siekierski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. πιστεύει ότι πρέπει να επιδιωχθεί ένας 
καλύτερος συντονισμός μεταξύ ΚΓΠ και 
της οικονομικής, εμπορικής, κλιματικής 
και ενεργειακής πολιτικής στην ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα της ΚΓΠ σε σχέση 
με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Or. pl
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