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6.3.2013 Β7-0081/168 

Τροπολογία  168 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Andrea Zanoni, Corinne 

Lepage, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael 

Gustafsson 

 

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 

Αιτιολογική  σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Σύµφωνα µε το άρθρο 208 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι στόχοι 

της συνεργασίας για την ανάπτυξη, 

περιλαµβανοµένων και εκείνων που έχουν 

εγκριθεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ και άλλων 

διεθνών οργανισµών, λαµβάνονται υπόψη 

από την ΚΓΠ. Τα µέτρα που λαµβάνονται 

δυνάµει του παρόντος κανονισµού δεν θα 

πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο την 

ικανότητα παραγωγής τροφίµων και την 

µακροπρόθεσµη επισιτιστική ασφάλεια 

των αναπτυσσοµένων χωρών, ιδιαίτερα 

των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών 

(ΛΑΧ), και θα πρέπει να συµβάλουν στην 

υλοποίηση των δεσµεύσεων που ανέλαβε 

η Ένωση για τον µετριασµό της αλλαγής 

του κλίµατος. 

Or. en 

(Τροπολογία 1 της γνωµοδότησης της επιτροπής DEVE.) 
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6.3.2013 Β7-0081/169 

Τροπολογία  169 

Alyn Smith 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 24 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ως «γεωργοδασοκοµικά συστήµατα» 

νοούνται τα συστήµατα χρήσης γης, στα 

οποία φύονται δένδρα σε συνδυασµό µε 

εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. Ο 

µέγιστος αριθµός δένδρων που πρέπει να 

φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από 

τα κράτη µέλη, λαµβάνοντας υπόψη τις 

τοπικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες, τα 

δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 

της γεωργικής χρήσης της γης. 

2. Ως «γεωργοδασοκοµικά συστήµατα» 

νοούνται τα συστήµατα χρήσης γης, στα 

οποία φύονται δένδρα σε συνδυασµό µε 

γεωργία στην ίδια έκταση. Ο µέγιστος 

αριθµός δένδρων που πρέπει να 

φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από 

τα κράτη µέλη, λαµβάνοντας υπόψη τις 

τοπικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες, τα 

δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 

της γεωργικής χρήσης της γης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα γεωργοδασοκοµικά συστήµατα δεν πρέπει να περιορίζονται στην εκτατική γεωργία. 
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6.3.2013 Β7-0081/170 

Τροπολογία  170 

Alyn Smith 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

James Nicholson 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

Ulrike Rodust, Brian Simpson, Göran Färm 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Η δηµιουργία και η ανάπτυξη νέας 

οικονοµικής δραστηριότητας µε τη µορφή 

νέων γεωργικών εκµεταλλεύσεων, νέων 

επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε µη 

γεωργικές δραστηριότητες είναι 

απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 

περιοχών. Ένα µέτρο ανάπτυξης των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των 

επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 

αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 

διαρθρωτική προσαρµογή των 

εκµεταλλεύσεών τους µετά την αρχική 

σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 

σε µη γεωργικές δραστηριότητες και τη 

σύσταση και ανάπτυξη µη γεωργικών 

ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει 

επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη µικρών 

εκµεταλλεύσεων που είναι εν δυνάµει 

οικονοµικά βιώσιµες. Προκειµένου να 

διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των νέων 

οικονοµικών δραστηριοτήτων που 

λαµβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 

παρόντος µέτρου, η στήριξη πρέπει να 

εξαρτάται από την υποβολή 

(21) Η δηµιουργία και η ανάπτυξη νέας 

οικονοµικής δραστηριότητας µε τη µορφή 

νέων γεωργικών εκµεταλλεύσεων, νέων 

επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε µη 

γεωργικές δραστηριότητες είναι 

απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 

περιοχών. Ένα µέτρο ανάπτυξης των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των 

επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 

αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 

διαρθρωτική προσαρµογή των 

εκµεταλλεύσεών τους µετά την αρχική 

σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 

σε µη γεωργικές δραστηριότητες και τη 

σύσταση και ανάπτυξη µη γεωργικών 

ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει 

επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη µικρών 

εκµεταλλεύσεων που είναι εν δυνάµει 

οικονοµικά βιώσιµες. Προκειµένου να 

διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των νέων 

οικονοµικών δραστηριοτήτων που 

λαµβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 

παρόντος µέτρου, η στήριξη πρέπει να 

εξαρτάται από την υποβολή 
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επιχειρηµατικού σχεδίου. Η στήριξη για 

σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 

µόνο την αρχική περίοδο ζωής της 

επιχείρησης και να µην καταστεί ενίσχυση 

λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 

µέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 

σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνοται σε 

περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. 

Επιπλέον, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η 

αναδιάρθρωση του τοµέα της γεωργίας, 

πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό µορφή 

ετήσιων ενισχύσεων στους γεωργούς που 

συµµετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς 

µικρών εκµεταλλεύσεων που θεσπίστηκε 

από τον τίτλο V του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσµεύονται να 

µεταβιβάσουν ολόκληρη την 

εκµετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 

δικαιώµατα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 

οποίος δεν συµµετέχει στο εν λόγω 

καθεστώς. 

επιχειρηµατικού σχεδίου. Η στήριξη για 

σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 

µόνο την αρχική περίοδο ζωής της 

επιχείρησης και να µην καταστεί ενίσχυση 

λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 

µέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 

σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνοται σε 

περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. 

Or. en 
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6.3.2013 Β7-0081/171 

Τροπολογία  171 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Michèle Striffler, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo 

Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (35α) Η γνώση, η επιστήµη και η 

τεχνολογία στον τοµέα της γεωργίας θα 

πρέπει να συµβάλλουν στην 

πολυλειτουργικότητά της, στη διατήρηση 

της ποικιλότητας των γεωργικών και των 

επισιτιστικών συστηµάτων, στη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας, στη 

διατήρηση των φυσικών πόρων, στη 

βελτίωση των εισοδηµάτων στην 

ύπαιθρο, συµπεριλαµβανοµένης της 

διαφοροποίησης των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων µικρής κλίµακας, και 

στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών 

συνεπειών της γεωργικής 

δραστηριότητας στους ανθρώπους και το 

περιβάλλον· 

Or. en 

 

 


