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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό μέρος μιας βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)1

δεν σχετίζεται μόνο με την Κοινή Γεωργική Πολιτική, αλλά είναι επίσης άρρηκτα 
συνδεδεμένο με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 174 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή πρότεινε για 
τον μελλοντικό πολυετή δημοσιονομικό σχεδιασμό ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για όλα τα 
ταμεία (τα οποία αποκαλούνται συνεπώς εφεξής ταμεία «ΚΣΠ»), συμπεριλαμβανομένου και 
του ΕΓΤΑΑ. Όλα τα ταμεία που εντάσσονται στον εν λόγω κανονισμό-πλαίσιο θα 
συνεισφέρουν από κοινού στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και, επομένως, στην 
αρμονική συνολική ανάπτυξη της ΕΕ. Σκοπός του κοινού πλαισίου για τα ταμεία ΚΣΠ είναι 
να συμβάλει στην επιδίωξη κοινών στόχων με τις επενδύσεις από όλα τα ταμεία. Εν 
προκειμένω, τα ταμεία θα πρέπει να λειτουργούν συνδυαστικά προκειμένου να ενισχυθούν τα 
αποτελέσματα των συνεργειών όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των πόρων και να προκύψει 
έτσι η μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία. Ταυτόχρονα, σκοπός είναι να μειωθούν τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια που συναντούν οι τοπικοί φορείς υλοποίησης έργων αναφορικά με 
τη δυνατότητα χρήσης περισσοτέρων του ενός ταμείων. Οι αγροτικές περιοχές ωφελούνται 
ιδιαίτερα από την ολοκληρωμένη χρήση όλων των ταμείων ΚΣΠ. Είναι δυνατή η ενίσχυση 
ομάδων που πλήττονται ιδιαίτερα, όπως ο πληθυσμός των Ρομά, καθώς και η καταπολέμηση 
της μονόπλευρης εξάρτησης ορισμένων περιφερειών από τις μονοκαλλιέργειες. Προϋπόθεση 
γι’ αυτό αποτελεί η ευρεία εναρμόνιση των εκτελεστικών διατάξεων και των όρων ελέγχου 
όλων των ταμείων. Ταυτόχρονα, ο κοινός κανονισμός-πλαίσιο περιλαμβάνει γενικές αρχές, 
όπως η εταιρική σχέση και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, η τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας της ΕΕ και του ισχύοντος εθνικού δικαίου, η προώθηση της ισότητας ανδρών και 
γυναικών, η προστασία από τις διακρίσεις και η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης.

Προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξη μεγαλύτερης ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, οι 
δράσεις των ταμείων ΚΣΠ, ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, πρέπει να 
στηρίζουν ΚΟΙΝΕΣ προτεραιότητες της ΕΕ για την υλοποίηση μιας ευφυούς και βιώσιμης 
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Οι προτεραιότητες αυτές είναι σύμφωνες με τους βασικούς 
στόχους και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020», όπως 
καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ωστόσο, σε πολλά σημεία η Επιτροπή δεν κατόρθωσε να μεταφέρει με συνεπή τρόπο τα 
ζητήματα αυτά στον κανονισμό ΕΓΤΑΑ. Οι τροπολογίες που υποβάλλονται στο παρόν 
έγγραφο έχουν σκοπό να οδηγήσουν σε μια κοινή γλώσσα σε σχέση με καίρια ζητήματα 
προκειμένου να διευκολυνθεί ο κοινός προγραμματισμός των ταμείων. Ωστόσο, για τη 
συντάκτρια γνωμοδότησης έχει αποφασιστική σημασία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 
ΕΓΤΑΑ μαζί με τα άλλα ταμεία ΚΣΠ σε πολυταμειακά ή σε κοινά επιχειρησιακά 
προγράμματα, προκειμένου να ενισχυθούν τα αποτελέσματα των συνεργειών μεταξύ των 
διαφόρων ταμείων, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Τα κομβικά σημεία ως προς αυτό θεσπίζονται 
στον κανονισμό κοινών διατάξεων (CPR/2012) και όχι στον κανονισμό ΕΓΤΑΑ. Ωστόσο, η 

                                               
1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), COM(2011) 627 της 19.10.2011.
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συντάκτρια γνωμοδότησης έχει επιφέρει τροποποιήσεις στις αντίστοιχες παραγράφους του 
κανονισμού ΕΓΤΑΑ προκειμένου να διευκολύνει τη δυνατότητα εκτέλεσης κοινών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων με άλλα ταμεία ΚΣΠ. Για παράδειγμα, προτείνει να είναι 
δυνατό σε σχέση με περιφέρειες μετάβασης να προσαρμόζουν τα κράτη μέλη το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης της ΕΕ σε εκείνο των άλλων ταμείων ΚΣΠ στο πλαίσιο κοινού 
προγράμματος.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής για ορισμό των 
αγροτικών περιοχών προκειμένου να ενισχυθεί η εστίαση του ΕΓΤΑΑ στις εν λόγω περιοχές. 
Ωστόσο, θα ήταν λυπηρό εάν χανόταν έτσι η λειτουργική εδαφική προσέγγιση.  Εάν οι 
αγροτικές περιοχές εξετάζονται μεμονωμένα, δεν είναι δυνατή η προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξής τους. Αντίθετα, η υποστήριξη των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ 
αστικών και αγροτικών περιοχών και μεταξύ των περιφερειών ωφελεί τις αγροτικές περιοχές. 
Ως εκ τούτου, ο ορισμός των αγροτικών περιοχών πρέπει να περιλαμβάνει και λειτουργικές 
περιοχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί έτσι η επιτυχία των τοπικών αναπτυξιακών 
στρατηγικών.

Με τη μέθοδο LEADER, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τα ταμεία ΚΣΠ αντλεί από τις 
θετικές εμπειρίες περισσοτέρων από 20 ετών αγροτικής ανάπτυξης. Μέσω της μεθόδου 
αυτής, ο ενδιαφερόμενος πληθυσμός συμμετέχει στη βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντός 
του. Η μέθοδος LEADER είναι η πλέον επιτυχημένη σε παγκόσμιο επίπεδο μορφή 
οργάνωσης των αγροτικών περιοχών και ενισχύει την κοινωνικοοικονομική αγροτική 
ανάπτυξη σε όλη της την πολυμορφία. Η επονομαζόμενη προσέγγιση «από τη βάση προς την 
κορυφή» αξιοποιεί τις γνώσεις του τοπικού πληθυσμού αναφορικά με τις βέλτιστες λύσεις για 
την αντιμετώπιση μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν ορισμένες περιφέρειες και φέρνει στο 
φως αφανή αναπτυξιακά δυναμικά και νέες δυνατότητες απασχόλησης. Στον αντίποδα, στο 
πλαίσιο της μεθόδου η ευθύνη της ανάπτυξης μετακυλίεται στον τοπικό πληθυσμό. Αυτός ο 
συνδυασμός οριζόντιων και κάθετων εταιρικών σχέσεων έχει δείξει ότι τα επιτόπια μέτρα 
είναι αλληλένδετα και έχουν έτσι τεράστια επίδραση στη δημιουργία θέσεων εργασίας στις 
αγροτικές περιοχές. Η ενεργός συμμετοχή των ανθρώπων στην ανάπτυξη του χώρου 
διαβίωσής τους ενισχύει την ταύτισή τους με αυτόν και αποτρέπει την εγκατάλειψή του. Αυτό 
μπορεί να αντιμετωπίσει τις αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις. Τέλος, με τον τρόπο αυτόν, ο 
τοπικός πληθυσμός συμβάλλει ενεργά στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» της ΕΕ. Ως εκ τούτου, κεντρικό μέλημα της συντάκτριας στην παρούσα 
γνωμοδότηση είναι να δοθούν μεγαλύτερα περιθώρια στη μέθοδο LEADER στο πλαίσιο της 
αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως στους τομείς με εδαφική συνιστώσα, δηλαδή στους άξονες 3, 4, 5 
και 6 της ΕΕ στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΓΤΑΑ. Η μέθοδος LEADER αποτελεί το 
δημοφιλέστερο και πλέον αγαπημένο μέσον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τοπικό επίπεδο, το 
οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην προβολή της ΕΕ στους πολίτες της.

Όπως περιγράφει και τεκμηριώνει διεξοδικά η Επιτροπή στο έγγραφο εργασίας της σχετικά 
με τις μελλοντικές προκλήσεις για τις περιφέρειες «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2020»1 , η κλιματική 
αλλαγή μπορεί να επιβαρύνει σε τεράστιο βαθμό τα οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά 
συστήματα των περιφερειών. Για παράδειγμα, σε περιφέρειες με υψηλό κίνδυνο ξηρασίας 
προβλέπονται πιθανές συγκρούσεις σε σχέση με τη δέουσα χρήση των περιορισμένων 
υδάτινων πόρων. Ο αριθμός των περιοχών που αντιμετωπίζουν ενδεχόμενο κίνδυνο 

                                               
1 SEC (2008) 2868 τελικό της 14.11.2008.
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πλημμυρών, διάβρωση των ακτών ή πυρκαγιές αυξάνεται. Αυτό πλήττει ιδιαίτερα τη γεωργία 
και τον αγροτικό τουρισμό, επειδή εξαρτώνται από υπηρεσίες οικοσυστήματος και φυσικούς 
πόρους. Ταυτόχρονα, οι τομείς αυτοί προσφέρουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας στις 
αγροτικές περιοχές. Θα μπορούσε να διακυβευθεί ακόμα και ο κατοικήσιμος χαρακτήρας των 
αγροτικών περιοχών. Ως εκ τούτου, τόσο οι γεωργικές πρακτικές, όσο και η προστασία του 
κλίματος και των πόρων διαθέτουν εδαφική διάσταση. Συμβάλλουν σημαντικά στη 
διατήρηση χώρων διαβίωσης με αγροτικό χαρακτήρα και στην ευημερία του πληθυσμού 
τους. Και αυτή η πτυχή εκφράζεται στις τροπολογίες που προτείνει η συντάκτρια της 
γνωμοδότησης. Με τον τρόπο αυτόν, συμπεριλαμβάνει τον πολύπλοκο χαρακτήρα των 
αναπτυξιακών στρατηγικών που αφορούν αγροτικές περιοχές.

Τελικά, το ζητούμενο είναι να χρησιμοποιηθούν οι λιγοστοί οικονομικοί πόροι της ΕΕ με τον 
καλύτερο δυνατό και πλέον αποδοτικό τρόπο για μια βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη και να 
βελτιωθεί με τον τρόπο αυτόν η ευημερία του τοπικού πληθυσμού. Όμως, η ευημερία δεν 
μπορεί να μετρηθεί με μόνο κριτήριο το ΑΕΠ. Όπως διαπιστώθηκε στο έγγραφο της 
Επιτροπής «ΑΕΠ και πέρα από αυτό» 1 , το ΑΕΠ δεν μαρτυρά ούτε την περιβαλλοντική 
αειφορία ούτε την κοινωνική ένταξη. Ωστόσο, η χωρίς αποκλεισμούς και συμμετοχική 
αναπτυξιακή προσέγγιση μπορεί να επιτύχει πραγματική ευημερία στις αγροτικές περιοχές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

                                               
1 COM (2009)433.
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εξαρτώνται από τη γεωργία και τη 
δασοκομία, την αποδοτικότητα των πόρων 
και τη μεταστροφή προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 
μείωση της φτώχειας και την οικονομική
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Προς 
τούτο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 
συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα. Η 
προτεραιότητα της Ένωσης για μια 
αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη 
μεταφορά γνώσης και την καινοτομία στη 
γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια 
σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

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

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Οι προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη πρέπει να επιδιωχθούν 
στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της προώθησης από την Ένωση του 
στόχου της προστασίας και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 
11 και 191 της συνθήκης, λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη των 
στόχων που αφορούν την αλλαγή του 
κλίματος, φιλοδοξώντας να διατεθεί 
τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για το σκοπό αυτό, 
χρησιμοποιώντας μεθοδολογία που 
εγκρίνεται από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE492.639v01-00 8/49 PA\907068EL.doc

EL

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

Κάθε πρόγραμμα πρέπει να χαράσσει μια 
στρατηγική για την επίτευξη των στόχων 
σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και να 
επιλέγει τα μέτρα, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την ισορροπημένη κατανομή 
των χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, καθώς και 
τη συνοχή μεταξύ των προτεραιοτήτων.
Ο προγραμματισμός πρέπει να συνάδει με 
τις προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη, να είναι 
προσαρμοσμένος στα εθνικά πλαίσια και 
να συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές της 
Ένωσης, ιδίως την πολιτική για τις 
γεωργικές αγορές, δράσεις άλλων 
Ταμείων του ΚΣΠ που αφορούν την 
πολιτική συνοχής και την κοινή αλιευτική 
πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυνατότητες συνδυασμού της στήριξης 
από διάφορα ταμεία κατά τον 
προγραμματισμό. Τα κράτη μέλη που 
επιλέγουν ένα σύνολο περιφερειακών 
προγραμμάτων πρέπει να είναι σε θέση να 
εκπονήσουν επίσης ένα εθνικό πλαίσιο, 
χωρίς ξεχωριστή χρηματοδότηση από τον 
προϋπολογισμό, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο συντονισμός μεταξύ των 
περιφερειών στην αντιμετώπιση 
προκλήσεων σε εθνικό επίπεδο. 

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

λαμβάνοντας υπόψη τη σύνδεση αστικών 
και αγροτικών περιοχών και τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει να αφορούν, 
μεταξύ άλλων, τους νέους γεωργούς, τους 
γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων, τις 
ορεινές περιοχές, τη δημιουργία βραχείας 
αλυσίδας εφοδιασμού, τα προηγμένα 
βιώσιμα γεωργικά συστήματα και τη 
χρήση φυσικών πόρων, καθώς και τα 
γεωργικά συστήματα υψηλής φυσικής 
αξίας. Τα θεματικά υποπρογράμματα 
πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για να 
παρέχουν τη δυνατότητα διεκπεραίωσης 
της αναδιάρθρωσης των γεωργικών 
τομέων οι οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο 
στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. 
Ως μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών 
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν υψηλότερα 
ποσοστά στήριξης για ορισμένες δράσεις 
που καλύπτουν τα ίδια. 

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Πρέπει να καθοριστούν στόχοι στα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με 
βάση ένα κοινό σύνολο δεικτών-στόχων
για όλα τα κράτη μέλη. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, οι 
περιοχές που καλύπτονται από τους εν 
λόγω δείκτες πρέπει να καθοριστούν 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. 
Δεδομένης της οριζόντιας εφαρμογής της 
προτεραιότητας της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη 
μεταφορά γνώσεων στους τομείς της 

(11) Πρέπει να καθοριστούν στόχοι στα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με 
βάση ένα κοινό σύνολο δεικτών για όλα τα 
κράτη μέλη. Προκειμένου να διευκολυνθεί 
αυτή η διαδικασία, οι περιοχές που 
καλύπτονται από τους εν λόγω δείκτες 
πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη. Δεδομένης της 
οριζόντιας εφαρμογής της προτεραιότητας 
της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη 
που επιδιώκει τη μεταφορά γνώσεων στους 
τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας, οι 
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γεωργίας και της δασοκομίας, οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο της εν λόγω 
προτεραιότητας πρέπει να θεωρηθούν 
καθοριστικές για τους δείκτες-στόχους που 
ορίστηκαν για τις υπόλοιπες 
προτεραιότητες της Ένωσης.

παρεμβάσεις στο πλαίσιο της εν λόγω 
προτεραιότητας πρέπει να θεωρηθούν 
καθοριστικές για τους κοινούς δείκτες που 
ορίστηκαν για τις υπόλοιπες 
προτεραιότητες της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αγροτικές περιοχές, η φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και οι 
επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Η βιώσιμη ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών θα πρέπει να 
ενισχυθεί με την προαγωγή της σύνδεσης 
αστικών και αγροτικών περιοχών και της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και 
τοπικών βασικών υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η ψυχαγωγία και ο 
πολιτισμός, η ανάπλαση χωριών και οι 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 
χωριών και των αγροτικών τοπίων είναι 
ουσιαστικό στοιχείο κάθε προσπάθειας 
αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναμικού 
και προώθησης της βιωσιμότητας των 
αγροτικών περιοχών. Η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών θα 
πρέπει να ενισχυθεί με την προαγωγή της 
σύνδεσης αστικών και αγροτικών 
περιοχών και της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας. Συνεπώς, πρέπει να δοθεί 
στήριξη σε δράσεις με αυτό το σκοπό, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις 
τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών και της ανάπτυξης ταχέων 
και υπερταχέων ευρυζωνικών συνδέσεων. 
Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε 
πρωτοβουλίες ανάπτυξης από τις τοπικές 
κοινότητες που θα διεξάγονται από τις 
τοπικές κοινότητες, θα ανήκουν σε αυτές 
και θα ελέγχονται από αυτές. Με γνώμονα 
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να υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια 
ανάπτυξης δήμων και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου υπάρχουν τέτοια 
σχέδια, τα οποία εκπονούνται από μία ή 
περισσότερες αγροτικές κοινότητες. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με 
τους στόχους της Ένωσης για την αλλαγή 
του κλίματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό των τύπων της 
υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που θα είναι επιλέξιμες για στήριξη.

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

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(40) Η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ της τοπικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο του LEADER 
πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και της 
λειτουργίας των ομάδων τοπικής δράσης, 
καθώς και τη συνεργασία μεταξύ περιοχών 
και ομάδων που υλοποιούν την τοπική 
ανάπτυξη με μια προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή με την καθοδήγηση 
συνεταιριστικών ενώσεων. Προκειμένου 
να δοθεί η δυνατότητα στους εταίρους στις 
αγροτικές περιοχές οι οποίοι δεν 
υλοποιούν ακόμη το LEADER να 
δοκιμάσουν και να προετοιμάσουν την 
εκπόνηση και την εκτέλεση μιας 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, πρέπει 
επίσης να χρηματοδοτηθεί ένα «σύνολο 
εργαλείων εκκίνησης LEADER». 
Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποδοτική 
και αποτελεσματική χρήση των 
δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το 
λεπτομερή καθορισμό των επιλέξιμων 
δαπανών εμψύχωσης οι οποίες αφορούν 
ομάδες τοπικής δράσης. Αυτό πρέπει να 
γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό 
[ΚΚΔ/2012].

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν 
ένα μέρος του συνολικού ποσού κάθε 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης που 
προορίζεται για τεχνική βοήθεια στη 
χρηματοδότηση της σύστασης και 
λειτουργίας ενός εθνικού αγροτικού 
δικτύου που θα συνενώνει οργανώσεις και 
διοικήσεις που εμπλέκονται στην αγροτική 
ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των 
συμπράξεων, με στόχο την ενίσχυση της 
συμμετοχής τους στην υλοποίηση του 
προγράμματος και τη βελτίωση της 
ποιότητας των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης. Τα εθνικά αγροτικά δίκτυα 
πρέπει να προετοιμάζουν και να υλοποιούν 
σχέδιο δράσης.

(49) Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν 
ένα μέρος του συνολικού ποσού κάθε 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης που 
προορίζεται για τεχνική βοήθεια στη 
χρηματοδότηση της σύστασης και 
λειτουργίας ενός εθνικού αγροτικού 
δικτύου που θα συνενώνει οργανώσεις και 
διοικήσεις που εμπλέκονται στην αγροτική 
ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των 
συμπράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 
5 του κανονισμού [ΚΚΔ/2012], με στόχο 
την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην 
υλοποίηση του προγράμματος και τη 
βελτίωση της ποιότητας των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Τα 
εθνικά αγροτικά δίκτυα πρέπει να 
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προετοιμάζουν και να υλοποιούν σχέδιο 
δράσης.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54α) Τουλάχιστον το 10 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε ένα 
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πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
προορίζεται για το LEADER. 
Τουλάχιστον το 40 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε ένα 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
προορίζεται για μέτρα που αναφέρονται 
στα άρθρα 29, 30 και 31 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Η ευθύνη παρακολούθησης του 
προγράμματος πρέπει να κατανέμεται 
μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και της 
επιτροπής παρακολούθησης που 
συστήνεται για το σκοπό αυτό. Η 
επιτροπή παρακολούθησης έχει ως 
αποστολή της την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής υλοποίησης του 
προγράμματος. Για το σκοπό αυτό, 
πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητές 
της. 

(61) Η ευθύνη παρακολούθησης του 
προγράμματος πρέπει να κατανέμεται 
μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και της 
επιτροπής παρακολούθησης που 
συστήνεται για το σκοπό αυτό. Η σύνθεση, 
τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της 
επιτροπής παρακολούθησης πρέπει να 
καθοριστούν σύμφωνα με τα άρθρα 41-43 
και το άρθρο 5 του κανονισμού [ΚΚΔ].
Μπορεί να συσταθεί ενιαία επιτροπή 
παρακολούθησης για τα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης και τα 
προγράμματα βάσει άλλων ταμείων του 
ΚΣΠ που εκτελούνται στην ίδια εδαφική 
περιοχή. 

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγράφει το στρατηγικό πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης·

γ) περιγράφει το στρατηγικό πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης 
αστικών και αγροτικών περιοχών και της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) θεσπίζει κανόνες για τη διασφάλιση 
της συνεργασίας του ΕΓΤΑΑ με άλλα 
μέσα της Ένωσης.

στ) θεσπίζει κανόνες για τη διασφάλιση 
της συνεργασίας και της συνοχής του 
ΕΓΤΑΑ με όλα τα ταμεία του ΚΣΠ και με 
άλλα μέσα της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός συμπληρώνει τις 
διατάξεις του δευτέρου μέρους του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012].

2. Ο παρών κανονισμός συμπληρώνει τις 
διατάξεις του δευτέρου και του τρίτου 
μέρους του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012].

Or. en
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «προγραμματισμός»: η διαδικασία 
οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και 
κατανομής χρηματοδοτικών πόρων σε 
διάφορα στάδια, η οποία αποσκοπεί στην 
υλοποίηση, σε πολυετή βάση, της κοινής 
δράσης της Ένωσης και των κρατών μελών 
για την επίτευξη των προτεραιοτήτων της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη·

α) «προγραμματισμός»: η διαδικασία 
οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και 
κατανομής χρηματοδοτικών πόρων σε 
διάφορα στάδια, σύμφωνα με το άρθρο 5 
του κανονισμού (ΚΣΠ), η οποία 
αποσκοπεί στην υλοποίηση, σε πολυετή 
βάση, της κοινής δράσης της Ένωσης και 
των κρατών μελών για την επίτευξη των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη, λαμβάνοντας ιδίως 
υπόψη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
που συνδυάζει τη στήριξη από διάφορα 
ταμεία ΚΣΠ·

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «μέτρο»: μια δέσμη δράσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη μίας ή 
περισσοτέρων προτεραιοτήτων της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη·

γ) «μέτρο»: μια δέσμη δράσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη μίας ή 
περισσοτέρων προτεραιοτήτων της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης 
αστικών και αγροτικών περιοχών και της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «δράση»: ένα έργο, μια ομάδα έργων, 
μια σύμβαση ή ένας διακανονισμός, ή 
άλλη δράση που επιλέγεται σύμφωνα με 
κριτήρια που έχουν τεθεί για το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης και που υλοποιείται από έναν ή 
περισσότερους δικαιούχους, επιτρέποντας 
την επίτευξη μίας ή περισσοτέρων 
προτεραιοτήτων της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη·

δ) «δράση»: ένα έργο, μια ομάδα έργων, 
μια σύμβαση ή ένας διακανονισμός, ή 
άλλη δράση που επιλέγεται σύμφωνα με 
κριτήρια που έχουν τεθεί για το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης και που υλοποιείται από έναν ή 
περισσότερους δικαιούχους, επιτρέποντας 
την επίτευξη μίας ή περισσοτέρων 
προτεραιοτήτων της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
συνδυασμού της στήριξης από διάφορα 
ταμεία ΚΣΠ, μεταξύ άλλων και εντός 
ενός άξονα προτεραιότητας 
προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 
το ΕΚΤ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 87, 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΚΚΔ)·

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: μια 
συνεκτική δέσμη δράσεων για την 
επίτευξη τοπικών στόχων και αναγκών, η 
οποία συμβάλλει στην επίτευξη των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης για την
αγροτική ανάπτυξη και υλοποιείται στο 
πλαίσιο συμπράξεων στο κατάλληλο 
επίπεδο· 

ζ) «στρατηγική τοπικής βιώσιμης 
ανάπτυξης»: μια συνεκτική δέσμη πράξεων 
για την επίτευξη τοπικών στόχων και 
αναγκών με σκοπό την επίτευξη 
ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης σε 
τοπικό επίπεδο, η οποία συμβάλλει στην 
επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης 
για βιώσιμη  αγροτική ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης 
αστικών και αγροτικών περιοχών και της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας, και 
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υλοποιείται στο πλαίσιο συμπράξεων σε 
συγκεκριμένα υποπεριφερειακά εδαφικά 
επίπεδα· 

Or. en

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού με 
τρόφιμα»: μια αλυσίδα εφοδιασμού που 
περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό 
παραγωγών, κατά προτίμηση γεωργούς 
μικρών εκμεταλλεύσεων, που έχουν 
αναλάβει δέσμευση για συνεργασία, 
τοπική οικονομική ανάπτυξη και στενές 
γεωγραφικές και κοινωνικές σχέσεις 
μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών·
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Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ανταγωνιστικότητα της γεωργίας· (1) ανταγωνιστικότητα των γεωργών στο 
πλαίσιο τοπικών, περιφερειακών, εθνικών 
ή διεθνών αγορών 

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 
πόρων και δράση για το κλίμα·

(2) βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 
πόρων, συμπεριλαμβανομένων των 
υδάτων, του εδάφους, της 
βιοποικιλότητας, της ενέργειας και μέτρα 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και για τη στήριξη βιώσιμων 
γεωργικών συστημάτων 
προσαρμοσμένων στις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των (3) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των 
αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων, 
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αγροτικών περιοχών· συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης 
αστικών και αγροτικών περιοχών και της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών αγροτικών 
κοινοτήτων· 

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) ενίσχυση της καινοτομίας και 
ανταλλαγή βελτιωμένων αγρονομικών 
πρακτικών και πρακτικών αγροτικής 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επίτευξη των στόχων της αγροτικής 
ανάπτυξης, οι οποίοι συμβάλλουν στη 

Η επίτευξη των στόχων της αγροτικής 
ανάπτυξης, οι οποίοι συμβάλλουν στη 
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στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, επιδιώκεται μέσω των 
ακόλουθων έξι προτεραιοτήτων της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, οι 
οποίες εκφράζουν τους σχετικούς 
θεματικούς στόχους του ΚΣΠ:

στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, επιδιώκεται μέσω των 
ακόλουθων έξι προτεραιοτήτων της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και 
των επενδυτικών της προτεραιοτήτων, οι 
οποίες εκφράζουν τους σχετικούς 
θεματικούς στόχους του ΚΣΠ:

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προώθηση της καινοτομίας και της 
βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές·

α) προώθηση της καινοτομίας και της 
ανταλλαγής χρηστών αγρονομικών 
πρακτικών στις αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διευκόλυνση της ανανέωσης των γενεών 
στο γεωργικό τομέα.

β) διευκόλυνση της ανανέωσης των γενεών 
και των νεοεισερχομένων σε γεωργικά 
προγράμματα και προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης. 

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) καλύτερη ενσωμάτωση των 
πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα 
τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, 
προώθησης σε τοπικές αγορές και 
βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, ομάδων 
παραγωγών και διεπαγγελματικών 
οργανώσεων·

α) καλύτερη πρόσβαση των πρωτογενών 
παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων μέσω 
συστημάτων ποιότητας, προώθησης της 
τοπικής εμπορίας και βραχειών αλυσίδων 
εφοδιασμού, ομάδων παραγωγών, ομάδων 
παραγωγών-καταναλωτών και 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στήριξη της διαχείρισης κινδύνων στη 
γεωργική εκμετάλλευση.

β) στήριξη της διαχείρισης κινδύνων στη 
γεωργική εκμετάλλευση μέσω 
προληπτικών μέτρων για τη μείωση των 
κινδύνων ασθένειας και των απωλειών 
συγκομιδής.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποκατάσταση και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών Natura 2000 και της 

α) αποκατάσταση, διατήρηση και βιώσιμη 
χρήση της βιοποικιλότητας και της 
γενετικής ποικιλότητας εντός της 
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γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, και της 
κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων·

εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών Natura 2000 και της 
γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, και της 
κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων· 

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους. γ) βελτίωση της δομής του εδάφους, της 
ανθεκτικότητάς του στη διάβρωση και 
στα ακραία καιρικά φαινόμενα, της 
γονιμότητας και της διαχείρισής του.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – σημείο 5 - εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα 
στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς 
της γεωργίας, των τροφίμων και της 
δασοκομίας, με έμφαση στους ακόλουθους 
τομείς:

προώθηση της χρήσης γεωργικών πόρων 
με εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτική 
χρήση των πόρων και στήριξη της 
μεταστροφής προς μια οικονομία συμβατή 
με το κλίμα, με εξοικονόμηση ενέργειας 
και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του 
κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, με έμφαση 
στους ακόλουθους τομείς:

Or. en
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης 
νερού στη γεωργία·

α) αύξηση της αποδοτικότητας και της 
εξοικονόμησης της χρήσης νερού στη 
γεωργία·

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης 
ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της 
μεταποίησης τροφίμων·

β) αύξηση της αποδοτικότητας και της 
εξοικονόμησης της χρήσης ενέργειας στον 
τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης 
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διευκόλυνση της προμήθειας και χρήσης 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, 
υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων 
και λοιπών πρώτων υλών εκτός των 
τροφίμων για τους σκοπούς της βιο-
οικονομίας·

γ) διευκόλυνση της τοπικής προμήθειας 
και χρήσης ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, 
υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών 
εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της 
βιο-οικονομίας·

Or. en
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – σημείο 6 - εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της 
μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, με 
έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της 
μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών και 
κοινωνικών υπηρεσιών, με έμφαση στους 
ακόλουθους τομείς:

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της 
δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

α) διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της 
δημιουργίας νέων πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις 
αγροτικές περιοχές·

β) προώθηση της βιώσιμης τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·
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Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι προτεραιότητες θα συμβάλλουν 
στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για 
την καινοτομία, το περιβάλλον και τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
την προσαρμογή.

Όλες οι προτεραιότητες θα συμβάλλουν 
στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ και των 
δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα 
άλλα ταμεία ΚΣΠ.

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
διασφαλίζουν την ισορροπημένη 
κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων 
μεταξύ των έξι προτεραιοτήτων της 
Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε 
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προτεραιότητα λαμβάνει τουλάχιστον το 
10% του συνόλου των πόρων του ΕΓΤΑΑ 
που διατίθενται σε ένα πρόγραμμα.   
Τουλάχιστον το 40 % των συνολικών 
πόρων του ΕΓΤΑΑ που λαμβάνονται από 
ένα πρόγραμμα διατίθενται στα μέτρα 
που αναφέρονται στα άρθρα 29, 30 και 31 
του παρόντος κανονισμού μεταξύ των 
προτεραιοτήτων. Διασφαλίζεται η συνοχή 
μεταξύ των διαφόρων προτεραιοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμπεριλάβουν στα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης θεματικά 
υποπρογράμματα που συμβάλλουν στις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη, με σκοπό την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών που 
διαπιστώθηκαν, ιδίως σε σχέση με:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμπεριλάβουν στα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης θεματικά 
υποπρογράμματα που συμβάλλουν στις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη 
τη σύνδεση αστικών και γεωργικών 
περιοχών και τη διαπεριφερειακή 
συνεργασία με σκοπό την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών που διαπιστώθηκαν, 
ιδίως σε σχέση με:

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) τα μέτρα ενίσχυσης των 
προηγμένων βιώσιμων γεωργικών 
συστημάτων και της βιώσιμης χρήσης 
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των φυσικών πόρων· 

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ β) τα γεωργικά συστήματα υψηλής 
φυσικής αξίας.

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται 
στο παράρτημα Ι μπορούν να αυξηθούν 
κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις 
δράσεις που λαμβάνουν στήριξη στο 
πλαίσιο των θεματικών υποπρογραμμάτων 
που αφορούν τις μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και τις βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού. Στην περίπτωση των νέων 
γεωργών και των ορεινών περιοχών, τα 
ανώτατα ποσοστά στήριξης μπορούν να 
αυξηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
παράρτημα I. Ωστόσο, το μέγιστο 
συνδυασμένο ποσοστό στήριξης δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 90 %.

3. Τα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται 
στο παράρτημα Ι μπορούν να αυξηθούν 
κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις 
δράσεις που λαμβάνουν στήριξη στο 
πλαίσιο των θεματικών υποπρογραμμάτων 
που αφορούν τις μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και τις βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού. Στην περίπτωση των νέων 
γεωργών, των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των ορεινών 
περιοχών, τα ανώτατα ποσοστά στήριξης 
μπορούν να αυξηθούν σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο παράρτημα I. Ωστόσο, το 
μέγιστο συνδυασμένο ποσοστό στήριξης 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90 %.

Or. en
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανάλυση πρέπει να διαρθρώνεται γύρω 
από τις προτεραιότητες της Ένωσης για 
την αγροτική ανάπτυξη. Οι ειδικές ανάγκες 
όσον αφορά το περιβάλλον, τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή, καθώς και την καινοτομία, 
εκτιμώνται στο πλαίσιο των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη, με σκοπό τον 
προσδιορισμό των σχετικών απαντήσεων 
στους τρεις αυτούς τομείς σε επίπεδο 
εκάστης προτεραιότητας·

Η ανάλυση πρέπει να διαρθρώνεται γύρω 
από τις προτεραιότητες της Ένωσης για 
την αγροτική ανάπτυξη και το περιβάλλον, 
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της 
υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
και των σχετικών δεδομένων. Οι ειδικές 
ανάγκες όσον αφορά τα προηγμένα 
βιώσιμα γεωργικά συστήματα, τη 
βιοποικιλότητα και τα άγρια είδη, τη 
διαχείριση των υδάτων και του εδάφους, 
το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τα 
άγρια είδη, τη διαχείριση των υδάτων και 
του εδάφους, τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος και την προσαρμογή, καθώς 
και την καινοτομία, εκτιμώνται στο 
πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Ένωσης 
για την αγροτική ανάπτυξη, με σκοπό τον 
προσδιορισμό των σχετικών απαντήσεων 
στους τομείς αυτούς σε επίπεδο εκάστης 
προτεραιότητας·

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγραφή της στρατηγικής η οποία 
συμπεριλαμβάνει καθορισμό στόχων για 
καθένα από τους κύριους τομείς 
προτεραιοτήτων της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη που προβλέπονται στο 
πρόγραμμα, βάσει κοινών δεικτών που 
αναφέρονται στο άρθρο 76, που πρέπει να 
οριστούν ως μέρος του συστήματος 
παρακολούθησης και αξιολόγησης που 

γ) περιγραφή της στρατηγικής η οποία 
συμπεριλαμβάνει καθορισμό στόχων για 
καθεμία από τις επενδυτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη που προβλέπονται στο 
πρόγραμμα, βάσει κοινών δεικτών που 
αναφέρονται στο άρθρο 76, που πρέπει να 
οριστούν ως μέρος του συστήματος 
παρακολούθησης και αξιολόγησης που 
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αναφέρεται στο άρθρο 74, καθώς και 
επιλογή των μέτρων, με βάση μια σωστή 
λογική παρέμβασης του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της 
αναμενόμενης συνεισφοράς των 
επιλεγέντων μέτρων για την επίτευξη των 
στόχων.

αναφέρεται στο άρθρο 74, καθώς και 
επιλογή των μέτρων, με βάση μια σωστή 
λογική παρέμβασης του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της 
αναμενόμενης συνεισφοράς των 
επιλεγέντων μέτρων για την επίτευξη των 
στόχων.

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) τα αποτελέσματα της στρατηγικής 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του προγράμματος που διενεργείται 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε σχέση με την τοπική ανάπτυξη, 
ειδική περιγραφή των μηχανισμών 
συντονισμού μεταξύ των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης, του μέτρου 
συνεργασίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 36, του μέτρου των κύριων 
υπηρεσιών και της ανάπλασης χωριών στις 
αγροτικές περιοχές που αναφέρεται στο 
άρθρο 21 και της στήριξης των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές 
περιοχές στο πλαίσιο του μέτρου για την 
ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
και επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές 

στ) σε σχέση με την τοπική ανάπτυξη, 
ειδική περιγραφή των μηχανισμών 
συντονισμού μεταξύ των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης, του μέτρου 
συνεργασίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 36, του μέτρου των κύριων 
υπηρεσιών και της ανάπλασης χωριών στις 
αγροτικές περιοχές που αναφέρεται στο 
άρθρο 21, συμπεριλαμβανομένης της 
σύνδεσης αστικών και αγροτικών 
περιοχών και της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας, και της στήριξης των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές 
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που αναφέρεται στο άρθρο 20· περιοχές στο πλαίσιο του μέτρου για την 
ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
και επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές 
που αναφέρεται στο άρθρο 20·

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) εντοπισμό των περιοχών στις 
οποίες θα πραγματοποιηθεί ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, 
καθώς και των ρυθμίσεων εφαρμογής 
των άρθρων 28 και 29 του κανονισμού 
([ΚΣΠ/2012), συμπεριλαμβανομένης της 
ενδεικτικής κατανομής των πιστώσεων 
από το ΕΓΤΑΑ και άλλα ταμεία ΚΣΠ για 
ολοκληρωμένες δράσεις·

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ α) κατά περίπτωση, χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ και άλλα 
ταμεία ΚΣΠ σε πρόγραμμα που λαμβάνει 
στήριξη από διάφορα ταμεία ΚΣΠ·

Or. en
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Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι γ) πληροφορίες για τη 
συμπληρωματικότητα με μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα άλλα κοινά μέσα 
της γεωργικής πολιτικής, μέσω της 
πολιτικής συνοχής ή από το ΕΤΘΑ·

ι γ) πληροφορίες για τη 
συμπληρωματικότητα με μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα άλλα κοινά μέσα 
της γεωργικής πολιτικής και για τους 
μηχανισμούς που εξασφαλίζουν τον 
συντονισμό με μέτρα που υποστηρίζονται 
από άλλα ταμεία ΚΣΠ·

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι ε, ι στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι ε) τον προσδιορισμό των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] και τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους 
εταίρους·

ι ε) τον προσδιορισμό των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012], τις δράσεις για τη 
συμμετοχή των εταίρων στην 
προετοιμασία, την εκτέλεση, τον έλεγχο 
και την αξιολόγηση του προγράμματος 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 
του κανονισμού (ΚΚΔ),  και τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους 
εταίρους, όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κύρια 
στοιχεία του σχεδίου δράσης και της δομής 
του εθνικού αγροτικού δικτύου που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 3, 
και τις διατάξεις για τη διαχείρισή του, που 
θα αποτελέσουν τη βάση για τα ετήσια 
σχέδια δράσης του.

ι στ) όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κύρια 
στοιχεία του σχεδίου δράσης και της δομής 
του εθνικού αγροτικού δικτύου που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 3, 
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και τις διατάξεις για τη διαχείρισή του, που 
θα αποτελέσουν τη βάση για τα ετήσια 
σχέδια δράσης του.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων, ανταλλαγής 
βιώσιμων πρακτικών και ενημέρωσης

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου 
πρέπει να αποβαίνει προς όφελος των 
προσώπων που απασχολούνται στους 
τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της 
δασοκομίας, των διαχειριστών γης και 
άλλων οικονομικών φορέων που είναι 
ΜΜΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται στις 
αγροτικές περιοχές.

Η στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου 
πρέπει να αποβαίνει προς όφελος των 
προσώπων που απασχολούνται στους 
τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της 
δασοκομίας, των διαχειριστών γης, των 
ενώσεων και των δικτύων αγροτικής 
ανάπτυξης και άλλων οικονομικών 
φορέων που είναι πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στις αγροτικές 
περιοχές.

Or. en
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης πρέπει να 
διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες όσον 
αφορά τα προσόντα του προσωπικού και 
τακτική επιμόρφωση για την εκτέλεση του 
εν λόγω καθήκοντος.

Οι φορείς και τα δίκτυα παροχής 
υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης πρέπει να διαθέτουν τις 
κατάλληλες ικανότητες όσον αφορά τα 
προσόντα του προσωπικού και τακτική 
επιμόρφωση για την εκτέλεση του εν λόγω 
καθήκοντος.

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο 
αυτού του μέτρου θεωρούνται οι δαπάνες 
διοργάνωσης και εκτέλεσης δράσεων 
μεταφοράς γνώσεων ή ενημέρωσης. Στην 
περίπτωση των έργων επίδειξης, η στήριξη 
μπορεί επίσης να καλύπτει τις σχετικές 
επενδυτικές δαπάνες. Τα οδοιπορικά, οι 
δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες 
δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς και οι 
δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών 
είναι επίσης επιλέξιμες.

4. Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο 
αυτού του μέτρου θεωρούνται οι δαπάνες 
διοργάνωσης και εκτέλεσης δράσεων 
ανταλλαγής και μεταφοράς γνώσεων ή 
ενημέρωσης. Στην περίπτωση των έργων 
επίδειξης, η στήριξη μπορεί επίσης να 
καλύπτει τις σχετικές επενδυτικές δαπάνες. 
Τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής και οι 
ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, 
καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των 
γεωργών είναι επίσης επιλέξιμες. 

Or. en
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Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) η ιδιοτυπία του τελικού προϊόντος στο 
πλαίσιο των εν λόγω συστημάτων 
προέρχεται από σαφείς υποχρεώσεις 
εγγύησης:

(i) η ιδιοτυπία του τελικού προϊόντος στο 
πλαίσιο των εν λόγω συστημάτων 
προέρχεται από σαφείς υποχρεώσεις 
εγγύησης:

– των ειδικών χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, ή

– των ειδικών χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, ή

– των ειδικών μεθόδων γεωργίας ή 
παραγωγής, ή

– των ειδικών μεθόδων γεωργίας ή 
παραγωγής, ή

– των μικρών και τοπικών αλυσίδων 
εφοδιασμού με τρόφιμα, ή

– της ποιότητας του τελικού προϊόντος που 
είναι σαφώς ανώτερη από τα συνήθη 
εμπορικά πρότυπα όσον αφορά τη δημόσια 
υγεία, την υγεία των ζώων ή των φυτών, 
την καλή διαβίωση των ζώων ή την 
προστασία του περιβάλλοντος·

– της ποιότητας του τελικού προϊόντος που 
είναι σαφώς ανώτερη από τα συνήθη 
εμπορικά πρότυπα όσον αφορά τη δημόσια 
υγεία, την υγεία των ζώων ή των φυτών, 
την καλή διαβίωση των ζώων ή την 
προστασία του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων και συμπράξεων

Or. en
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i α) συμπράξεις ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση 
ή επέκταση όλων των ειδών υποδομών 
μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

β) επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση 
ή επέκταση όλων των ειδών υποδομών 
μικρής κλίμακας, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σύνδεση αστικών και αγροτικών 
περιοχών και συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων σε μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση 
ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών 
για τον αγροτικό πληθυσμό, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
αναψυχής και των πολιτιστικών υπηρεσιών 
καθώς και της σχετικής υποδομής·

δ) επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση 
ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών 
για τον αγροτικό πληθυσμό, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
αναψυχής και των πολιτιστικών υπηρεσιών 
καθώς και της σχετικής υποδομής, με 
προτεραιότητα σε ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων που θα 
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διεξάγεται από τις κοινότητες, θα ανήκει 
σε αυτές και θα ελέγχεται από αυτές, 
μέσω προτύπων ιδιοκτησίας, όπως οι 
τοπικές ενώσεις και τα trust των 
κοινοτήτων, με δημοκρατική διαχείριση 
από τον τοπικό πληθυσμό και με τη 
συμμετοχή του·

Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφοι 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αφορά μόνο υποδομή μικρής 
κλίμακας, όπως ορίζεται από κάθε κράτος 
μέλος στο πρόγραμμα. Ωστόσο, τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
μπορούν να προβλέπουν ειδικές 
παρεκκλίσεις από τον εν λόγω κανόνα για 
επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα και σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτή την 
περίπτωση, προβλέπονται σαφή κριτήρια 
που διασφαλίζουν τη 
συμπληρωματικότητα με τη στήριξη που 
παρέχεται στο πλαίσιο άλλων μέσων της 
Ένωσης.

2. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αφορά μόνο υποδομή μικρής 
κλίμακας, όπως ορίζεται από κάθε κράτος 
μέλος στο πρόγραμμα. Ωστόσο, τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
μπορούν να προβλέπουν ειδικές 
παρεκκλίσεις από τον εν λόγω κανόνα για 
επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα και σε 
αποκεντρωμένο εφοδιασμό με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτή την 
περίπτωση, προβλέπονται σαφή κριτήρια 
που διασφαλίζουν τη 
συμπληρωματικότητα με τη στήριξη που 
παρέχεται στο πλαίσιο άλλων μέσων της 
Ένωσης.

3. Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1 
είναι επιλέξιμες για στήριξη εάν οι 
σχετικές δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα 
με τα προγράμματα ανάπτυξης των δήμων 
αγροτικών περιοχών και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου τέτοια προγράμματα 
υφίστανται, και είναι σύμφωνες με την 
στρατηγική τοπικής ανάπτυξης εφόσον 
αυτή υπάρχει.

Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1 
είναι επιλέξιμες για στήριξη εάν οι 
σχετικές δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα 
με τα προγράμματα ανάπτυξης των δήμων 
αγροτικών περιοχών και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου τέτοια προγράμματα 
υφίστανται, και είναι σύμφωνες με την 
στρατηγική τοπικής ανάπτυξης.

Or. en
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 σχετικά με τον ορισμό των 
ειδών των υποδομών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας που είναι επιλέξιμες για 
στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου.

διαγράφεται 

Or. en

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ 
διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας 
και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού 
τομέα και άλλων παραγόντων της Ένωσης
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων και των προτεραιοτήτων της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·

α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ 
γεωργών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
με ιδιαίτερη εστίαση σε μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις, καθώς και 
διαφορετικών παραγόντων των τοπικών 
και περιφερειακών αλυσίδων τροφίμων, 
του δασικού τομέα και άλλων παραγόντων 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων και των προτεραιοτήτων της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·

Or. en
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Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό 
πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχειών 
αλυσίδων και τοπικών αγορών·

ε) δραστηριότητες ενημέρωσης και 
προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με 
την ανάπτυξη βραχειών αλυσίδων και 
τοπικών αγορών·

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στις ομάδες τοπικής δράσης 
περιλαμβάνονται επίσης υφιστάμενες 
ομάδες στο πλαίσιο του LEADER που 
έχουν ήδη επιλεγεί στο πλαίσιο του 
Leader II 1 ή του Leader+ 2 ή δυνάμει του 
άρθρου 62 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΕΓΤΑΑ))3·
______________
1 Ανακοίνωση προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με τον καθορισμό των 
κατευθύνσεων για τις συνολικές 
επιδοτήσεις ή τα ολοκληρωμένα 
επιχειρησιακά προγράμματα για τα οποία 
τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλλουν 
αιτήσεις συνδρομής στο πλαίσιο της 
κοινοτικής πρωτοβουλίας που αφορά την 
αγροτική ανάπτυξη (Leader II) (ΕΕ C 180 
της 1.7.1994, σ. 48).
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα 
κράτη μέλη, της 14ης Απριλίου 2000, με 
την οποία καθορίζονται οι γενικές 
κατευθύνσεις για την κοινοτική 
πρωτοβουλία όσον αφορά την αγροτική 
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ανάπτυξη (Leader+) (ΕΕ C 139 της 
18.5.2000, σ. 5). Ανακοίνωση η οποία 
τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την τροποποίηση της 
ανακοίνωσης προς τα κράτη μέλη της 
14ης Απριλίου 2000 με την οποία 
καθορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις για 
την κοινοτική πρωτοβουλία όσον αφορά 
την αγροτική ανάπτυξη (Leader+) (ΕΕ C 
294 της 4.12.2003, σ. 11).
3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005 για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ).

Or. en

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) δράσεις που προάγουν την τοπική 
συμμετοχή στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση βελτιωμένης ιατρικής 
περίθαλψης, εκπαίδευσης, πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και άλλων τομέων 
τοπικών δημοσίων υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι λειτουργικές δαπάνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 στοιχείο δ) του 

1. Οι λειτουργικές δαπάνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 στοιχείο δ) του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] είναι 
δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση 
της υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης από την ομάδα τοπικής δράσης.

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] είναι 
δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση 
της υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής
βιώσιμης ανάπτυξης από την ομάδα 
τοπικής δράσης. 

Or. en

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δαπάνες οργάνωσης της περιοχής που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 στοιχείο δ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] είναι 
δαπάνες για την κάλυψη δράσεων 
ενημέρωσης για τη στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης, καθώς και των καθηκόντων 
ανάπτυξης έργου. 

2. Οι δαπάνες οργάνωσης της περιοχής που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 στοιχείο δ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] είναι 
δαπάνες για την κάλυψη δράσεων 
ενημέρωσης για τη στρατηγική τοπικής 
βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και των 
καθηκόντων ανάπτυξης έργου. 

Or. en

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δημιουργείται δίκτυο ΕΣΚ με σκοπό τη 
στήριξη των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 61, σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφος 1. Το εν λόγω 
δίκτυο θα καταστήσει δυνατή τη δικτύωση 
των επιχειρησιακών ομάδων, των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και των 
ερευνητών.

1. Δημιουργείται δίκτυο ΕΣΚ με σκοπό τη 
στήριξη των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 61, σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφος 1. Το εν λόγω 
δίκτυο θα καταστήσει δυνατή τη δικτύωση 
των επιχειρησιακών ομάδων, των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και των 
ερευνητών.

Or. en
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Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προωθούν την αποδοτική χρήση των 
πόρων, την παραγωγικότητα, τις χαμηλές 
εκπομπές, τη φιλικότητα προς το κλίμα και 
την ανθεκτικότητα στον τομέα της 
γεωργίας, σε αρμονία με τους βασικούς 
φυσικούς πόρους από τους οποίους 
εξαρτάται η γεωργία·

α) προωθούν την αποδοτική χρήση των 
πόρων και την εξοικονόμηση ενέργειας, 
την παραγωγικότητα, τις χαμηλές 
εκπομπές, τη φιλικότητα προς το κλίμα και 
την ανθεκτικότητα στον τομέα της 
γεωργίας, σε αρμονία με τους βασικούς 
φυσικούς πόρους από τους οποίους 
εξαρτάται η γεωργία·

Or. en

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της 
έρευνας, των γνώσεων και της 
τεχνολογίας αιχμής και των γεωργών, των 
επιχειρήσεων και των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών.

δ) γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των 
γνώσεων της έρευνας αιχμής, της τοπικής 
τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας και των 
γεωργών, των αγροτικών κοινοτήτων, των 
επιχειρήσεων και των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) της ενημέρωσης της επιστημονικής 
κοινότητας σχετικά με τις ερευνητικές 

γ) της ενημέρωσης της επιστημονικής 
κοινότητας σχετικά με τις ερευνητικές 
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ανάγκες της γεωργικής πρακτικής. ανάγκες από τη σκοπιά των γεωργών και 
των αγροτικών κοινοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
3β του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αυξήσουν τη μέγιστη 
συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ για μέτρα που 
αναφέρονται στα άρθρα 21 και 31 του 
παρόντος κανονισμού στο πλαίσιο 
προγραμμάτων που εκτελούνται στις 
περιφέρειες μετάβασης όπως ορίζονται 
στο άρθρο 82, παράγραφος 2, του 
κανονισμού (ΚΚΔ), προκειμένου να 
εξασφαλιστεί συνοχή με το επίπεδο των 
ποσοστών συγχρηματοδότησης άλλων 
ταμείων ΚΣΠ για τη συγκεκριμένη 
κατηγορία περιφερειών, ιδίως στο 
πλαίσιο πολυταμειακών προγραμμάτων.  

Or. en

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τουλάχιστον το 5 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης προορίζεται για το 
Leader.

5. Τουλάχιστον το 10 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης προορίζεται για το 
Leader.

Or. en
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τουλάχιστον το 40 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε ένα 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
προορίζεται για τα μέτρα που 
αναφέρονται στα άρθρα 29, 30 και 31 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι δαπάνες που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ δεν συγχρηματοδοτούνται 
με συνεισφορά των διαρθρωτικών ταμείων, 
του Ταμείου Συνοχής ή οποιουδήποτε 
άλλου ενωσιακού χρηματοδοτικού μέσου.

6. Οι δαπάνες για ένα συγκεκριμένο μέτρο 
ή μέρος αυτού, που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ δεν συγχρηματοδοτούνται 
με συνεισφορά των διαρθρωτικών ταμείων, 
του Ταμείου Συνοχής ή οποιουδήποτε 
άλλου ενωσιακού χρηματοδοτικού μέσου. 
Αυτό δεν περιορίζει ούτε εμποδίζει μια 
προσέγγιση προγραμματισμού που 
συνδυάζει τη στήριξη από διάφορα 
ταμεία ΚΣΠ, η οποία μπορεί να είναι 
αναγκαία για την επίτευξη των θεματικών 
στόχων του άρθρου 9 του κανονισμού 
[ΚΣΠ/2012] με συνεκτικό και 

ολοκληρωμένο τρόπο.

Or. en
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Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή 
παρακολούθησης παρακολουθούν κάθε 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης μέσω 
οικονομικών δεικτών, δεικτών εκροών και 
δεικτών που αφορούν τους στόχους.

2. Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή 
παρακολούθησης παρακολουθούν κάθε 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης μέσω 
οικονομικών δεικτών, δεικτών εκροών και 
κοινών δεικτών.

Or. en

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη με περιφερειακά 
προγράμματα μπορούν να συστήσουν 
εθνική επιτροπή παρακολούθησης για τον 
συντονισμό της υλοποίησης των εν λόγω
προγραμμάτων σε σχέση με το εθνικό 
πλαίσιο και τη χρήση των 
δημοσιονομικών πόρων.

Τα κράτη μέλη με περιφερειακά 
προγράμματα μπορούν να συστήσουν 
εθνικές ή περιφερειακές επιτροπές
παρακολούθησης. Όσον αφορά τις εθνικές 
επιτροπές παρακολούθησης, αυτές 
ασχολούνται με τον συντονισμό της 
υλοποίησης των περιφερειακών
προγραμμάτων σε σχέση με το εθνικό 
πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 2023, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης για 
καθένα από τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης. Η έκθεση 

Το 2023, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης για 
καθένα από τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης. Η έκθεση 
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υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2023.

Or. en


