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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η Συνθήκη κάνει τη διάκριση μεταξύ των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή για
την έγκριση μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής για τη συμπλήρωση ή την
τροποποίηση ορισμένων λιγότερο σημαντικών στοιχείων της νομοθετικής πράξης, και των
εξουσιών της Επιτροπής για την υιοθέτηση ομοιόμορφων συνθηκών για την εφαρμογή των
νομικά δεσμευτικών πράξεων για την Ένωση.
Ο νομοθέτης αναθέτει στην Επιτροπή το έργο της πρότασης συμπληρωματικών στοιχείων
απαραίτητων για τη σωστή λειτουργία του καθεστώτος που προτείνεται από το νομοθέτη. Για
την εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του καθεστώτος στα κράτη μέλη, ο νομοθέτης
έχει παραχωρήσει στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες.
Ο εισηγητής θεωρεί ότι το παρόν κείμενο για την τροποποίηση του κανονισμού 1659/2005
επιτυγχάνει το σκοπό του. Παρόλα αυτά, έχει υποβάλει τρεις τροπολογίες με τις οποίες
επισημαίνεται η ανάγκη ενίσχυσης της διακυβέρνησης στον τομέα, επιμένοντας στην πλήρη
συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων και φορέων σε όλες τις αποφάσεις
που λαμβάνονται.
Ειδικότερα ο εισηγητής θεωρεί ότι πρέπει να βρεθεί μία λεπτή ισορροπία μεταξύ των
περιβαλλοντικών και των οικονομικών αναγκών.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες
τροπολογίες:
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η χρησιμοποίηση συμβουλευτικών
υπηρεσιών πρέπει να βοηθά τους γεωργούς
να εκτιμούν την απόδοση των γεωργικών
τους κλήρων και να εντοπίζουν ποιες
βελτιώσεις είναι απαραίτητες με βάση τις
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και
τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές
καταστάσεις που προβλέπει ο κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου της
19ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη
θέσπιση κοινών κανόνων για τα
καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους

(13) Η χρησιμοποίηση συμβουλευτικών
υπηρεσιών πρέπει να βοηθά τους γεωργούς
να εκτιμούν την απόδοση των γεωργικών
τους κλήρων και να εντοπίζουν ποιες
βελτιώσεις είναι απαραίτητες με βάση τις
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και
τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές
καταστάσεις που προβλέπει ο κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου της
19ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη
θέσπιση κοινών κανόνων για τα
καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους
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γεωργούς στο πλαίσιο της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής και τη θέσπιση
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους
γεωργούς και τα κοινοτικά πρότυπα που
αφορούν την εργασιακή ασφάλεια.
Λαμβανομένου υπόψη ότι η ενίσχυση για
τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
χορηγείται ήδη εδώ και πολλά χρόνια,
πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε η
χορήγησή της να γίνεται κατά τρόπο που
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
επιμέρους δικαιούχων.

γεωργούς στο πλαίσιο της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής και τη θέσπιση
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους
γεωργούς και τα κοινοτικά πρότυπα που
αφορούν την εργασιακή ασφάλεια.
Λαμβανομένου υπόψη ότι η ενίσχυση για
τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
χορηγείται ήδη εδώ και πολλά χρόνια,
πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε η
χορήγησή της να γίνεται κατά τρόπο που
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
επιμέρους δικαιούχων. Τα κράτη μέλη
πρέπει να ενθαρρυνθούν να
δημιουργήσουν πλατφόρμες για την
προσφορά συμβουλών σε ηλεκτρονική
μορφή (e-counselling) για τους γεωργούς
με τη χρησιμοποίηση ευρυζωνικής
τεχνολογίας. Πρέπει επίσης να
ενθαρρυνθεί η πρόσβαση σε
συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα
παρέχονται από τοπικές και
περιφερειακές αρχές και η χρήση της
τεχνολογίας των πληροφοριών από τους
γεωργούς.
Or. en

Αιτιολόγηση
Η δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή παρέχει μία
μοναδική ευκαιρία στα κράτη μέλη να επικοινωνήσουν με γεωργούς σε απομακρυσμένες
περιοχές. Γεωργοί που θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου, όπως σε
ευρυζωνικές υπηρεσίες διαδικτύου, είναι προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Το άρθρο 10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη, για
να βελτιώσουν και να καταστήσουν το

(17) Το άρθρο 10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη, για
να βελτιώσουν και να καταστήσουν το
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δίκτυο Natura 2000 συνεκτικότερο
οικολογικά, αναλαμβάνουν την υποχρέωση
να προωθήσουν τη διαχείριση στοιχείων
του τοπίου τα οποία, λόγω της γραμμικής
και συνεχούς δομής τους ή του συνδετικού
τους ρόλου, είναι απαραίτητα για τη
μετανάστευση, τη γεωγραφική κατανομή
και τη γενετική ανταλλαγή άγριων ειδών.
Οι περιοχές αυτές πρέπει να είναι
επιλέξιμες για ενισχύσεις Natura 2000.
Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι οι ενισχύσεις θα συνεχίσουν να
χρησιμοποιούνται κυρίως για τους
χαρακτηρισμένους τόπους Natura 2000,
κρίνεται σκόπιμο να μειωθεί το ποσοστό
τους ως προς τις χαρακτηρισμένες περιοχές
Natura 2000.

δίκτυο Natura 2000 συνεκτικότερο
οικολογικά, αναλαμβάνουν την υποχρέωση
να προωθήσουν τη διαχείριση στοιχείων
του τοπίου τα οποία, λόγω της γραμμικής
και συνεχούς δομής τους ή του συνδετικού
τους ρόλου, είναι απαραίτητα για τη
μετανάστευση, τη γεωγραφική κατανομή
και τη γενετική ανταλλαγή άγριων ειδών.
Οι περιοχές αυτές πρέπει να είναι
επιλέξιμες για ενισχύσεις Natura 2000.
Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι οι ενισχύσεις θα συνεχίσουν να
χρησιμοποιούνται κυρίως για τους
χαρακτηρισμένους τόπους Natura 2000,
κρίνεται σκόπιμο να μειωθεί το ποσοστό
τους ως προς τις χαρακτηρισμένες περιοχές
Natura 2000. Με τον τρόπο αυτό, οι
περιφερειακές και τοπικές αρχές μπορούν
να εξισορροπήσουν τις περιβαλλοντικές
απαιτήσεις με τις τοπικές αναπτυξιακές
ανάγκες.
Or. en

Αιτιολόγηση
Προς αποφυγήν δυσαρμονίας μεταξύ των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και της τοπικής
ανάπτυξης, θα πρέπει να υπάρξει μια συμβιβαστική αντιμετώπιση προβλημάτων ώστε να
αντιμετωπισθούν ανησυχίες που αφορούν τόσο τις οικονομικές επενδύσεις όσο και την
περιβαλλοντική προστασία.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Κάθε κράτος μέλος καλείται να
δημιουργήσει εθνικό αγροτικό δίκτυο.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα
διάφορα εθνικά αγροτικά δίκτυα θα
δημιουργηθούν κατά τρόπο ενιαίο και
ομοιόμορφο, η Επιτροπή πρέπει, με
εκτελεστικές πράξεις, να καθορίσει
λεπτομερώς τον τρόπο δημιουργίας και
λειτουργίας αυτών των δικτύων.
PA\856850EL.doc

(19) Κάθε κράτος μέλος καλείται να
δημιουργήσει εθνικό αγροτικό δίκτυο το
οποίο θα περιλαμβάνει εθνικούς,
περιφερειακούς και τοπικούς
εκπροσώπους. Προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι τα διάφορα εθνικά
αγροτικά δίκτυα θα δημιουργηθούν κατά
τρόπο ενιαίο και ομοιόμορφο, η Επιτροπή
πρέπει, με εκτελεστικές πράξεις, να
5/6
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καθορίσει λεπτομερώς τον τρόπο
δημιουργίας και λειτουργίας αυτών των
δικτύων.
Or. en
Αιτιολόγηση
Είναι σημαντικό όχι μόνο να δημιουργηθεί σχέση μεταξύ κάθε κράτους μέλους και του εθνικού
αγροτικού δικτύου, αλλά και κάθε εθνικό αγροτικό δίκτυο να απαρτίζεται από εθνικούς,
περιφερειακούς και τοπικούς εκπροσώπους που θα διασφαλίζουν την αντιπροσώπευση των
πολιτών προς κάλυψη των αναγκών τους.
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