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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, αγρο-οικολογικό και µε χαµηλές 
εκποµπές, µε στήριξη των ΕΣΚ για την 

παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της 

γεωργίας, στα οποία εντάσσονται η 
κοινωνική καινοτοµία και η κοινωνική 
πρόοδος. Οι ΕΣΚ πρέπει να αποσκοπούν 

στην προώθηση της επί ίσοις όροις, 
προσβάσιµης, ταχύτερης και ευρύτερης 
µεταφοράς καινοτόµων λύσεων στην 

πράξη. Οι ΕΣΚ πρέπει να παράγουν 

προστιθέµενη αξία ενισχύοντας τη χρήση, 
την ισότητα πρόσβασης και την 
αποτελεσµατικότητα των σχετικών µε την 

καινοτοµία µέσων (συµπεριλαµβανοµένης 
της κοινωνικής και αγρο-οικολογικής), 
καθώς και τις συνέργειες µεταξύ τους. Οι 

ΕΣΚ πρέπει να γεφυρώνουν το χάσµα 

συνδέοντας καλύτερα την έρευνα και την 

πρακτική γεωργία, κατά τρόπο ώστε να 
ικανοποιείται το αίτηµα των πολιτών για 
ασφαλή, υγιεινά και θρεπτικά τρόφιµα 
καθώς και γενικότερες παράµετροι όπως 
η στέγη, οι υποδοµές και οι υπηρεσίες 
στον χώρο της υπαίθρου. Είναι σκόπιµο 
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να γίνεται εστίαση σε αγροτικές 
πρακτικές αγρο-οικολογικού χαρακτήρα 
και σε χαµηλές εισροές, στην έρευνα και 
την καινοτοµία προς όφελος των αγροτών 
και στην κοινωνική καινοτοµία στην 
αγροτική ανάπτυξη. 

Or. fr 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

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, 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· 

β) «περιφέρεια»: εδαφική µονάδα που 

αντιστοιχεί στο επίπεδο 1 ή 2 της 

Ονοµατολογίας Εδαφικών Στατιστικών 

Μονάδων  (επίπεδο 1 και 2 της ΟΕΣΜ) 

κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
25
· 

β) «περιφέρεια»: εδαφική µονάδα που 

αντιστοιχεί στο επίπεδο 1 ή 2 της 

Ονοµατολογίας Εδαφικών Στατιστικών 

Μονάδων  (επίπεδο 1 και 2 της ΟΕΣΜ) 

κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
25
· 

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· 

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 

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 
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ανάπτυξης και που υλοποιείται από έναν ή 

περισσότερους δικαιούχους, επιτρέποντας 

την επίτευξη µίας ή περισσοτέρων 

προτεραιοτήτων της Ένωσης για την 

αγροτική ανάπτυξη· 

ανάπτυξης και που υλοποιείται από έναν ή 

περισσότερους δικαιούχους, επιτρέποντας 

την επίτευξη µίας ή περισσοτέρων 

προτεραιοτήτων της Ένωσης για την 

αγροτική ανάπτυξη· 

ε) «δικαιούχος»: ένα φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο ή άλλος φορέας, δηµόσιος ή 

ιδιωτικός, υπεύθυνος για την υλοποίηση 

των δράσεων ή που λαµβάνει στήριξη 

ε) «δικαιούχος»: ένα φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο ή άλλος φορέας, δηµόσιος ή 

ιδιωτικός, υπεύθυνος για την υλοποίηση 

των δράσεων ή που λαµβάνει στήριξη 

στ) «σύστηµα παρακολούθησης και 

αξιολόγησης»: µια γενική προσέγγιση που 

εκπονείται από την Επιτροπή και τα κράτη 

µέλη και καθορίζει περιορισµένο αριθµό 

κοινών δεικτών σχετικά µε την κατάσταση 

αναφοράς και τη δηµοσιονοµική εκτέλεση, 

εκροές, αποτελέσµατα και επιπτώσεις των 

προγραµµάτων· 

στ) «σύστηµα παρακολούθησης και 

αξιολόγησης»: µια γενική προσέγγιση που 

εκπονείται από την Επιτροπή και τα κράτη 

µέλη και καθορίζει περιορισµένο αριθµό 

κοινών δεικτών σχετικά µε την κατάσταση 

αναφοράς και τη δηµοσιονοµική εκτέλεση, 

εκροές, αποτελέσµατα και επιπτώσεις των 

προγραµµάτων· 

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 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· 

η) «ποσοστό στήριξης»: το ποσοστό της 

συνολικής δηµόσιας συνεισφοράς σε µια 

δράση· 

η) «ποσοστό στήριξης»: το ποσοστό της 

συνολικής δηµόσιας συνεισφοράς σε µια 

δράση· 

θ) «δηµόσια δαπάνη»: κάθε δηµόσια 

συνεισφορά στη χρηµατοδότηση δράσεων 

από τον προϋπολογισµό κράτους, 

περιφερειακών και τοπικών αρχών, της 

Ένωσης και κάθε παρόµοια δαπάνη. 

Θεωρείται ως δηµόσια συνεισφορά κάθε 

συνεισφορά στη χρηµατοδότηση δράσεων 

από τον προϋπολογισµό φορέων ή 

ενώσεων του δηµόσιου τοµέα, µίας ή 

περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών 

αρχών ή φορέων του δηµόσιου τοµέα κατά 

την έννοια της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
26
· 

θ) «δηµόσια δαπάνη»: κάθε δηµόσια 

συνεισφορά στη χρηµατοδότηση δράσεων 

από τον προϋπολογισµό κράτους, 

περιφερειακών και τοπικών αρχών, της 

Ένωσης και κάθε παρόµοια δαπάνη. 

Θεωρείται ως δηµόσια συνεισφορά κάθε 

συνεισφορά στη χρηµατοδότηση δράσεων 

από τον προϋπολογισµό φορέων ή 

ενώσεων του δηµόσιου τοµέα, µίας ή 

περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών 

αρχών ή φορέων του δηµόσιου τοµέα κατά 

την έννοια της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
26
· 

ι) «λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες»: 

περιφέρειες των οποίων το ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κατά κεφαλήν είναι 

µικρότερο από το 75 % του µέσου ΑΕΠ 

της ΕΕ των 27· 

ι) «λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες»: 

περιφέρειες των οποίων το ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κατά κεφαλήν είναι 

µικρότερο από το 75 % του µέσου ΑΕΠ 

της ΕΕ των 27· 

ια) «πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες ια) «πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες 
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επιχειρήσεις» (εφεξής «ΜΜΕ»): πολύ 

µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, 

όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/261/ΕΚ 

της Επιτροπής
27
· 

επιχειρήσεις» (εφεξής «ΜΜΕ»): πολύ 

µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, 

όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/261/ΕΚ 

της Επιτροπής
27
· 

ιβ) «κόστος συναλλαγής»: το κόστος που 

συνδέεται µε µια δέσµευση, αλλά δεν 

καταλογίζεται άµεσα στην υλοποίησή της· 

ιβ) «κόστος συναλλαγής»: το κόστος που 

συνδέεται µε µια δέσµευση, αλλά δεν 

καταλογίζεται άµεσα στην υλοποίησή της· 

ιγ) «χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση 

(εφεξής «ΧΓΕ»): χρησιµοποιούµενη 
γεωργική έκταση κατά την έννοια της 
απόφασης 2000/115/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 24ης Νοεµβρίου 199928· 

ιγ) «χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση»: 
το σύνολο των αρόσιµων γαιών, των 
µόνιµων βοσκοτόπων ή των µόνιµων 
καλλιεργειών, συµπεριλαµβανοµένων 
όσων ανήκουν σε αγρο-δασοκοµικό 
σύστηµα· 

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

 (ιγ β) «µόνιµες καλλιέργειες»: µη 
εναλλασσόµενες καλλιέργειες, εκτός των 
µόνιµων βοσκοτόπων, οι οποίες 
καταλαµβάνουν εκτάσεις για µια περίοδο 
πέντε χρόνων ή περισσότερο και 
παρέχουν επαναλαµβανόµενες 
συγκοµιδές, µε εξαίρεση τις πολυετείς 
καλλιέργειες. 

 (ιγ γ) «αγροδασοκοµία»: σύστηµα 
παραγωγής που συνδυάζει δέντρα και 
φυτά καλλιεργούµενα ή προς βόσκηση 
εντός ή στα όρια των ίδιων 
αγροτεµαχίων·. 

ιδ) «οικονοµικές απώλειες»: κάθε 

πρόσθετη δαπάνη την οποία πραγµατοποιεί 

ο γεωργός λόγω των έκτακτων µέτρων που 

λαµβάνει µε στόχο τη µείωση της 

προσφοράς στη σχετική αγορά ή κάθε 

ιδ) «οικονοµικές απώλειες»: κάθε 

πρόσθετη δαπάνη την οποία πραγµατοποιεί 

ο γεωργός λόγω των έκτακτων µέτρων που 

λαµβάνει µε στόχο τη µείωση της 

προσφοράς στη σχετική αγορά ή κάθε 
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σηµαντική απώλεια παραγωγής· σηµαντική απώλεια παραγωγής· 

ιε) «δυσµενές κλιµατικό συµβάν»: καιρικά 

φαινόµενα, όπως παγετός, καταιγίδες  και 

χαλάζι, πάγος, έντονη βροχόπτωση ή 

σοβαρή ξηρασία, που µπορούν να 

εξοµοιωθούν µε φυσική καταστροφή· 

ιε) «δυσµενές κλιµατικό συµβάν»: καιρικά 

φαινόµενα, όπως παγετός, καταιγίδες  και 

χαλάζι, πάγος, έντονη βροχόπτωση ή 

σοβαρή ξηρασία, που µπορούν να 

εξοµοιωθούν µε φυσική καταστροφή· 

ιστ) «ζωικές ασθένειες»: οι ασθένειες που 

περιλαµβάνονται στον κατάλογο των 

ζωικών ασθενειών τον οποίο κατήρτισε ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός για την Υγεία 

των Ζώων ή στο παράρτηµα της απόφασης 

90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου
29
· 

ιστ) «ζωικές ασθένειες»: οι ασθένειες που 

περιλαµβάνονται στον κατάλογο των 

ζωικών ασθενειών τον οποίο κατήρτισε ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός για την Υγεία 

των Ζώων ή στο παράρτηµα της απόφασης 

90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου
29
· 

ιζ) «περιβαλλοντικό συµβάν»: µια 

συγκεκριµένη περίπτωση ρύπανσης, 

µόλυνσης ή υποβάθµισης της ποιότητας 

του περιβάλλοντος που σχετίζεται µε 

συγκεκριµένο γεγονός και έχει 

περιορισµένο γεωγραφικό εύρος. ∆εν 

καλύπτονται οι γενικοί περιβαλλοντικοί 

κίνδυνοι που δεν συνδέονται µε 

συγκεκριµένο γεγονός, όπως η κλιµατική 

αλλαγή ή ατµοσφαιρική ρύπανση· 

ιζ) «περιβαλλοντικό συµβάν»: µια 

συγκεκριµένη περίπτωση ρύπανσης, 

µόλυνσης ή υποβάθµισης της ποιότητας 

του περιβάλλοντος που σχετίζεται µε 

συγκεκριµένο γεγονός και έχει 

περιορισµένο γεωγραφικό εύρος. ∆εν 

καλύπτονται οι γενικοί περιβαλλοντικοί 

κίνδυνοι που δεν συνδέονται µε 

συγκεκριµένο γεγονός, όπως η κλιµατική 

αλλαγή ή ατµοσφαιρική ρύπανση· 

ιη) «φυσική καταστροφή»: ένα φυσικό 

γεγονός βιοτικής ή αβιοτικής φύσεως που 

οδηγεί σε σηµαντικές διαταραχές των 

συστηµάτων γεωργικής παραγωγής και 

των δασικών δοµών, προκαλώντας εν τέλει 

σηµαντικές οικονοµικές ζηµιές στους 

τοµείς της γεωργίας και των δασών· 

ιη) «φυσική καταστροφή»: ένα φυσικό 

γεγονός βιοτικής ή αβιοτικής φύσεως που 

οδηγεί σε σηµαντικές διαταραχές των 

συστηµάτων γεωργικής παραγωγής και 

των δασικών δοµών, προκαλώντας εν τέλει 

σηµαντικές οικονοµικές ζηµιές στους 

τοµείς της γεωργίας και των δασών· 

ιθ) «καταστροφικό συµβάν»: ένα 

απρόβλεπτο συµβάν βιοτικής ή αβιοτικής 

φύσεως, οφειλόµενο σε ανθρώπινη 

δραστηριότητα, το οποίο οδηγεί σε 

σηµαντικές διαταραχές των συστηµάτων 

γεωργικής παραγωγής και των δασικών 

δοµών, προκαλώντας εν τέλει σηµαντικές 

οικονοµικές ζηµιές στους τοµείς της 

γεωργίας και των δασών· 

ιθ) «καταστροφικό συµβάν»: ένα 

απρόβλεπτο συµβάν βιοτικής ή αβιοτικής 

φύσεως, οφειλόµενο σε ανθρώπινη 

δραστηριότητα, το οποίο οδηγεί σε 

σηµαντικές διαταραχές των συστηµάτων 

γεωργικής παραγωγής και των δασικών 

δοµών, προκαλώντας εν τέλει σηµαντικές 

οικονοµικές ζηµιές στους τοµείς της 

γεωργίας και των δασών· 

κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασµού»: µια 

αλυσίδα εφοδιασµού που περιλαµβάνει 

περιορισµένο αριθµό οικονοµικών φορέων 

που έχουν αναλάβει δέσµευση για 

συνεργασία, τοπική οικονοµική ανάπτυξη 

και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές 

σχέσεις µεταξύ παραγωγών και 

καταναλωτών· 

κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασµού»: µια 

αλυσίδα εφοδιασµού που περιλαµβάνει 

περιορισµένο αριθµό οικονοµικών φορέων 

που έχουν αναλάβει δέσµευση για 

συνεργασία, τοπική οικονοµική ανάπτυξη 

και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές 

σχέσεις µεταξύ παραγωγών και 

καταναλωτών· 
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κα) «νέος γεωργός»: γεωργός ηλικίας κάτω 

των 40 ετών κατά τη στιγµή της υποβολής 

της αίτησης, ο οποίος διαθέτει επαρκή 

επαγγελµατικά προσόντα και ικανότητες, 

και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε 

γεωργική εκµετάλλευση ως υπεύθυνος της 

εκµετάλλευσης· 

κα) «νέος γεωργός»: γεωργός ηλικίας κάτω 

των 40 ετών κατά τη στιγµή της υποβολής 

της αίτησης, ο οποίος διαθέτει επαρκή 

επαγγελµατικά προσόντα και ικανότητες, 

και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε 

γεωργική εκµετάλλευση ως υπεύθυνος της 

εκµετάλλευσης· 

 (κα α) «νέος γεωργός»: γεωργός ο οποίος 
διαθέτει επαρκείς γνώσεις και  
επαγγελµατικά προσόντα  και 
εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε 
γεωργική εκµετάλλευση ως υπεύθυνος 
της εκµετάλλευσης· 

κβ) «ολοκληρωµένη δράση»: µια  δράση 

που έχει ολοκληρωθεί από υλική άποψη ή 

έχει πλήρως υλοποιηθεί και για την οποία 

όλες οι σχετικές πληρωµές έχουν 

πραγµατοποιηθεί από τους δικαιούχους και 

η αντίστοιχη δηµόσια συνεισφορά έχει 

καταβληθεί στους δικαιούχους 

κβ) «ολοκληρωµένη δράση»: µια  δράση 

που έχει ολοκληρωθεί από υλική άποψη ή 

έχει πλήρως υλοποιηθεί και για την οποία 

όλες οι σχετικές πληρωµές έχουν 

πραγµατοποιηθεί από τους δικαιούχους και 

η αντίστοιχη δηµόσια συνεισφορά έχει 

καταβληθεί στους δικαιούχους 

κγ) «θεµατικοί στόχοι»: οι θεµατικοί 

στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 9 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου
30
· 

κγ) «θεµατικοί στόχοι»: οι θεµατικοί 

στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 9 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου
30
· 

κδ) «κοινό στρατηγικό πλαίσιο (εφεξής 

«ΚΣΠ»): το κοινό στρατηγικό πλαίσιο που 

αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισµού 

(ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2010]. 

κδ) «κοινό στρατηγικό πλαίσιο (εφεξής 

«ΚΣΠ»): το κοινό στρατηγικό πλαίσιο που 

αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισµού 

(ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2010]. 

Or. fr 
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Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, Β7-0081/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

(COM(2011)0627 τελικό/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στο γενικό πλαίσιο της ΚΓΠ, η στήριξη 

της αγροτικής ανάπτυξης θα συµβάλλει 

στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

Στο γενικό πλαίσιο της ΚΓΠ, η στήριξη 

της αγροτικής ανάπτυξης θα συµβάλλει 

στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

(1) ανταγωνιστικότητα της γεωργίας· (1) οικονοµική βιωσιµότητα των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων· 

 (1α) υποστήριξη και προώθηση 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων µικρής και 
µεσαίας κλίµακας καθώς και 
οικογενειακών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων µε σκοπό την 
αναστροφή της οικονοµικής, κοινωνικής 
και ανθρώπινης ερηµοποίησης του 
αγροτικού περιβάλλοντος· 

(2) βιώσιµη διαχείριση των φυσικών 

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

πόρων και δράση µε σκοπό την άµβλυνση 
της αλλαγής του κλίµατος· 

(3) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των 

αγροτικών περιοχών· 

(3) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των 

αγροτικών περιοχών· 

 (3α) δηµιουργία και διατήρηση των 
θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές. 

Or. fr 
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Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, Β7-0081/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

(COM(2011)0627 τελικό/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προτεραιότητες της Ένωσης για την 

αγροτική ανάπτυξη 

Προτεραιότητες της Ένωσης για την 

αγροτική ανάπτυξη 

Η επίτευξη των στόχων της αγροτικής 

ανάπτυξης, οι οποίοι συµβάλλουν στη 
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: 

Η επίτευξη των στόχων της αγροτικής 

ανάπτυξης  επιδιώκεται µέσω των 

ακόλουθων έξι προτεραιοτήτων της 

Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, οι 

οποίες εκφράζουν τους σχετικούς 

θεµατικούς στόχους του ΚΣΠ: 

(1) προώθηση της µεταφοράς γνώσεων και 

της καινοτοµίας στη γεωργία, τη 

δασοκοµία και τις αγροτικές περιοχές µε 

έµφαση στους ακόλουθους τοµείς: 

(1) προώθηση της µεταφοράς γνώσεων και 

της καινοτοµίας στη γεωργία, τη 

δασοκοµία και τις αγροτικές περιοχές µε 

έµφαση στους ακόλουθους τοµείς: 

(α) προώθηση της καινοτοµίας και της 

βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές· 

(α) προώθηση της καινοτοµίας και της 

βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές· 

(β) ενίσχυση των δεσµών µεταξύ γεωργίας 

και δασοκοµίας και έρευνας και 

καινοτοµίας·  

(β) ενίσχυση των δεσµών µεταξύ γεωργίας 

και δασοκοµίας και έρευνας και 

καινοτοµίας·  

(γ) προώθηση της δια βίου µάθησης και 

της επαγγελµατικής κατάρτισης στους 

τοµείς της γεωργίας και της δασοκοµίας·  

(γ) προώθηση της δια βίου µάθησης και 

της επαγγελµατικής κατάρτισης στους 

τοµείς της γεωργίας και της δασοκοµίας· 

 (γ α) επενδύσεις και ενίσχυση των 
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τοπικών υποδοµών στις δηµόσιες 
µεταφορές, την ύδρευση και την 
αποχέτευση, προσβάσιµες και ποιοτικές 
βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την πρωτοβάθµια 
υγειονοµική περίθαλψη 
(συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης 
της υγείας και της πρόληψης των 
ασθενειών), την εκπαίδευση και την 
περίθαλψη και τις υπηρεσίες στέγασης 
και απασχόλησης· 

 (γ β) βελτίωση των κοινωνικών 
συνθηκών και των συνθηκών εργασίας 
των πιο ευπαθών τοµέων καθώς και των 
οµάδων που θίγονται περισσότερο από τις 
ανισότητες του τοµέα, όπως των 
µισθωτών και ιδίως των εργαζοµένων µε 
προσωρινή σύµβαση· 

(2) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση 
της βιωσιµότητας των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, µε έµφαση στους 
ακόλουθους τοµείς: 

(2) ενίσχυση της βιωσιµότητας των 
οικογενειακών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων και των συνεταιρισµών, 
µε έµφαση στους ακόλουθους τοµείς: 

(α) διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων που 

αντιµετωπίζουν σηµαντικά διαρθρωτικά 

προβλήµατα, κυρίως των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων µε χαµηλό βαθµό 

συµµετοχής στην αγορά, των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων µε προσανατολισµό στην 

αγορά σε συγκεκριµένους τοµείς και των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων που 

χρειάζεται να διαφοροποιηθούν ως προς τη 

γεωργία· 

(α) διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων που 

αντιµετωπίζουν σηµαντικά διαρθρωτικά 

προβλήµατα, κυρίως των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων µε χαµηλό βαθµό 

συµµετοχής στην αγορά, των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων µε προσανατολισµό στην 

αγορά σε συγκεκριµένους τοµείς και των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων που 

χρειάζεται να διαφοροποιηθούν ως προς τη 

γεωργία· 

(β) διευκόλυνση της ανανέωσης των 

γενεών στο γεωργικό τοµέα. 

(β) διευκόλυνση της ανανέωσης των 

γενεών στο γεωργικό τοµέα. 

(3) προώθηση της οργάνωσης της 

αλυσίδας τροφίµων και της διαχείρισης 

κινδύνων στη γεωργία, µε έµφαση στους 

ακόλουθους τοµείς: 

(3) προώθηση της οργάνωσης της 

αλυσίδας τροφίµων και της διαχείρισης 

κινδύνων στη γεωργία, µε έµφαση στους 

ακόλουθους τοµείς: 

(α) καλύτερη ενσωµάτωση των 

πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα 

τροφίµων µέσω συστηµάτων ποιότητας, 

προώθησης σε τοπικές αγορές και 

βραχειών αλυσίδων εφοδιασµού, οµάδων 

(α) καλύτερη ενσωµάτωση των 

πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα 

τροφίµων µέσω συστηµάτων ποιότητας, 

προώθησης σε τοπικές αγορές και 

βραχειών αλυσίδων εφοδιασµού, οµάδων 
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παραγωγών και διεπαγγελµατικών 

οργανώσεων· 

παραγωγών και διεπαγγελµατικών 

οργανώσεων· 

(β) στήριξη της διαχείρισης κινδύνων στη 

γεωργική εκµετάλλευση. 
(β) στήριξη της διαχείρισης κινδύνων στη 

γεωργική εκµετάλλευση. 

(4) αποκατάσταση, διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστηµάτων που 
εξαρτώνται από την γεωργία και τη 

δασοκοµία, µε έµφαση στους ακόλουθους 

τοµείς: 

(4) αποκατάσταση, διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστηµάτων που 
εξαρτώνται από την γεωργία και τη 

δασοκοµία, µε έµφαση στους ακόλουθους 

τοµείς: 

(α) αποκατάσταση και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, συµπεριλαµβανοµένων 

των περιοχών Natura 2000 και της 

γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, και της 

κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων·  

(α) αποκατάσταση και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, συµπεριλαµβανοµένων 

των περιοχών Natura 2000 και της 

γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, και της 

κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων·  

(β) βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων·  (β) βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων· 

(γ) βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους. (γ) βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους. 

(5) 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: 

(5) 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: 

(α) αύξηση της αποδοτικότητας της 
χρήσης νερού στη γεωργία· 

(α) ανάπτυξη της λελογισµένης χρήσης 
νερού στη γεωργία και σχεδιασµός 
καλλιεργειών και τρόπων παραγωγής που 
απαιτούν µικρότερη κατανάλωση νερού 
και εισροών· 

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

(β) ανάπτυξη γεωργικών συστηµάτων και 
συστηµάτων µεταποίησης τροφίµων 
λιγότερο εξαρτηµένων από τα ορυκτά 
καύσιµα· 

(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 προµήθειας και 
χρήσης ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, 

υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειµµάτων 

και λοιπών πρώτων υλών εκτός των 

τροφίµων για τους σκοπούς της βιο-

οικονοµίας· 

(δ) µείωση των εκποµπών υποξειδίου του 
αζώτου και µεθανίου από τη γεωργία· 

(δ) µείωση των εκποµπών υποξειδίου του 
αζώτου και µεθανίου από τη γεωργία· 

(ε) προώθηση της δέσµευσης του 

διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη 

(ε) προώθηση της δέσµευσης του 

διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη 
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δασοκοµία· δασοκοµία· 

(6) προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της 

µείωσης της φτώχειας και της οικονοµικής 

ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, µε 

έµφαση στους ακόλουθους τοµείς: 

(6) προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της 

µείωσης της φτώχειας και της οικονοµικής 

ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, µε 

έµφαση στους ακόλουθους τοµείς: 

(α) διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της 
δηµιουργίας νέων µικρών επιχειρήσεων 

και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας· 

(α) διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της 
δηµιουργίας νέων µικρών επιχειρήσεων 

και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας· 

(β) προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις 

αγροτικές περιοχές· 

(β) προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις 

αγροτικές περιοχές· 

(γ) ενίσχυση της προσβασιµότητας, της 
χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών 

των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές. 

(γ) ενίσχυση της προσβασιµότητας, της 
χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών 

των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές. 

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 για 

την καινοτοµία, το περιβάλλον και τον 

µετριασµό της αλλαγής του κλίµατος και 

την προσαρµογή. 

Or. fr 
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6.3.2013 Β7-0081/160 

Τροπολογία  160 

Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-

Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, Β7-0081/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

(COM(2011)0627 τελικό/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Θεµατικά υποπρογράµµατα Θεµατικά υποπρογράµµατα 

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, µε σκοπό την 

αντιµετώπιση των ειδικών αναγκών που 

διαπιστώθηκαν, ιδίως σε σχέση µε: 

(α) νέους γεωργούς·  (α) νέους γεωργούς· 

(β) τις µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 20 

παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο·  

(β) τις µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 20 

παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο· 

 (β α) την υποστήριξη στις τοπικές αγορές· 

(γ) τις ορεινές περιοχές που αναφέρονται 

στο άρθρο 33 παράγραφος 2·  

(γ) τις ορεινές περιοχές που αναφέρονται 

στο άρθρο 33 παράγραφος 2· 

 (γ α) την καταπολέµηση της φτώχιας και 
του κοινωνικού αποκλεισµού στις 
αγροτικές περιοχές· 

(δ) τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασµού. (δ) τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασµού· 

Ένας ενδεικτικός κατάλογος των µέτρων 

και των ειδών δράσεων µε ιδιαίτερη 

σηµασία για κάθε θεµατικό υποπρόγραµµα 

Ένας ενδεικτικός κατάλογος των µέτρων 

και των ειδών δράσεων µε ιδιαίτερη 

σηµασία για κάθε θεµατικό υποπρόγραµµα 
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περιλαµβάνεται στο παράρτηµα III. περιλαµβάνεται στο παράρτηµα III. 

2. Τα θεµατικά υποπρογράµµατα µπορούν 

επίσης να αντιµετωπίσουν συγκεκριµένες 

ανάγκες σχετικά µε την αναδιάρθρωση του 

γεωργικού τοµέα µε ισχυρό αντίκτυπο 

στην ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης 

αγροτικής περιοχής. 

2. Τα θεµατικά υποπρογράµµατα µπορούν 

επίσης να αντιµετωπίσουν συγκεκριµένες 

ανάγκες σχετικά µε την αναδιάρθρωση του 

γεωργικού τοµέα µε ισχυρό αντίκτυπο 

στην ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης 

αγροτικής περιοχής. 

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 20 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 %. 

Or. fr 
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6.3.2013 Β7-0081/161 

Τροπολογία  161 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin, Κυριάκος 

Τριανταφυλλίδης 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, Β7-0081/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

(COM(2011)0627 τελικό/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) τη στήριξη για την οικονοµική 
δραστηριότητα που πλήττεται από 
παρόµοια καταστροφή µέχρι να µπορέσει 
να ξαναλειτουργήσει αυτόνοµα· 

Or. fr 
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6.3.2013 Β7-0081/162 

Τροπολογία  162 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marisa 

Matias, Jacky Hénin 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, Β7-0081/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

(COM(2011)0627 τελικό/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

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, διατήρηση ή επέκταση τοπικών 

βασικών υπηρεσιών γενικού 
ενδιαφέροντος για τον αγροτικό 
πληθυσµό, συµπεριλαµβανοµένων των 

υπηρεσιών αναψυχής και των πολιτιστικών 

υπηρεσιών καθώς και της σχετικής 

υποδοµής, όπως είναι, ιδίως, ιδίως της 
πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης 
(περιλαµβανοµένης της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης των ασθενειών), 
της εκπαίδευσης (περιλαµβανοµένων 
διαρθρώσεων όπως βρεφονηπιακών 
σταθµών και κέντρων για µικρά παιδιά) 
και της κατάρτισης, της στέγασης και 
υπηρεσιών στον τοµέα της απασχόλησης· 

Or. fr 
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6.3.2013 Β7-0081/163 

Τροπολογία  163 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, 

Marisa Matias, Jacky Hénin 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, Β7-0081/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

(COM(2011)0627 τελικό/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 37 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 37 διαγράφεται 

∆ιαχείριση κινδύνου  

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος 
µέτρου καλύπτει: 

 

(α) τις χρηµατοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους 
γεωργούς για ασφάλιστρα καλλιεργειών, 
ζώων και φυτών από οικονοµικές 
απώλειες που προκαλούνται από δυσµενή 
κλιµατικά συµβάντα και ζωικές ή φυτικές 
ασθένειες ή προσβολή από παράσιτα· 

 

(β) τις χρηµατοδοτικές συνεισφορές σε 
ταµεία αλληλοβοήθειας για την πληρωµή 
χρηµατικών αποζηµιώσεων σε γεωργούς 
για οικονοµικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσµατα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συµβάν· 

 

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήµατος, µε τη µορφή 
χρηµατοδοτικών συνεισφορών σε ταµεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας 
αποζηµίωση στους γεωργούς που 
αντιµετωπίζουν σοβαρή µείωση του 
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εισοδήµατός τους. 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχεία β) και γ), ως «ταµείο 
αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστηµα 
διαπιστευµένο από το κράτος µέλος 
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία για 
την ασφάλιση των γεωργών µελών µέσω 
της καταβολής αντισταθµιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς µέλη για 
οικονοµικές απώλειες που προκαλούνται 
από κρούσµατα ζωικής ή φυτικής 
ασθένειας ή περιβαλλοντικό συµβάν ή 
που αντιµετωπίζουν σοβαρή µείωση του 
εισοδήµατος τους. 

 

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθµιση ως 
αποτέλεσµα του συνδυασµού του 
παρόντος µέτρου µε άλλα εθνικά ή 
ενωσιακά µέσα στήριξης ή καθεστώτα 
ιδιωτικής ασφάλισης. Η άµεση στήριξη 
του εισοδήµατος που λαµβάνεται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση33 
(εφεξής «ΕΤΠΠ») λαµβάνεται επίσης 
υπόψη κατά την εκτίµηση του ύψους του 
εισοδήµατος των γεωργών. 

 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε 
το άρθρο 90 σχετικά µε την ελάχιστη και 
τη µέγιστη διάρκεια των εµπορικών 
δανείων σε ταµεία αλληλοβοήθειας που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 
στοιχείο β) και στο άρθρο 40 παράγραφος 
4. 

 

33 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. […] της […]του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση 
(2014-2020), ΕΕ L …[…], […], σ. […]. 

 

Or. fr 
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6.3.2013 Β7-0081/164 

Τροπολογία  164 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, 

Jacky Hénin, Marisa Matias 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, Β7-0081/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

(COM(2011)0627 τελικό/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 38 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 38 διαγράφεται 

Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών  

1. Η στήριξη δυνάµει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται 
µόνο για ασφαλιστικά συµβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσµενές κλιµατικό συµβάν, ή ζωική 
ή φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή µέτρο που εγκρίθηκε 
σύµφωνα µε την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, µε 
αποτέλεσµα την καταστροφή άνω του 
30 % της µέσης ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού κατά την προηγούµενη τριετία ή 
του µέσου όρου της τριετίας που 
υπολογίζεται µε βάση την προηγούµενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαµηλότερης τιµής. 

 

2. Η εκδήλωση δυσµενούς κλιµατικού 
συµβάντος ή κρουσµάτων ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή η προσβολή από 
παράσιτα πρέπει να αναγνωρίζεται 
επίσηµα ως τέτοια από την αρµόδια αρχή 
του οικείου κράτους µέλους. 
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Όπου κρίνεται σκόπιµο, τα κράτη µέλη 
µπορούν να καθορίζουν εκ των προτέρων 
κριτήρια, βάσει των οποίων θεωρείται ότι 
έχει χορηγηθεί η εν λόγω αναγνώριση. 

 

3. Οι ασφαλιστικές αποζηµιώσεις δεν 
παρέχουν αντιστάθµισµα ανώτερο από το 
συνολικό κόστος της αποκατάστασης των 
απωλειών που αναφέρονται στο άρθρο 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και δεν 
εξαρτώνται από, ούτε προσδιορίζουν, τον 
τύπο ή την ποσότητα της µελλοντικής 
παραγωγής. 

 

Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίσουν 
το ποσό του ασφαλίστρου που είναι 
επιλέξιµο για στήριξη µε την επιβολή 
κατάλληλων ορίων. 

 

4. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο 
ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτηµα 
Ι. 

 

Or. fr 

 

 


