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6.3.2013 Β7-0081/180 

Τροπολογία  180 

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 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 II1 ή του Leader+2 ή δυνάµει του 
άρθρου 62 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(ΕΓΤΑΑ)3 υπό την προϋπόθεση ότι οι εν 
λόγω οµάδες πληρούν όλες τις απαιτήσεις 
των άρθρων 28, 29 αι 30 του κανονισµού 
[ΚΚ∆]. 

 ______________ 

 1 Ανακοίνωση της Επιτροπής 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 υποβάλουν 
αιτήσεις συνδροµής στο πλαίσιο της 
κοινοτικής πρωτοβουλίας που αφορά την 
αγροτική ανάπτυξη — LEADER II (ΕΕ C 
180, 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 
ανάπτυξη (Leader+) (ΕΕ C 139, 
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18.5.2000, σ. 5). Ανακοίνωση της 
Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία για την τροποποίηση της 
ανακοίνωσης 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 
ανάπτυξη (Leader+) (ΕΕJ C 294, 
4.12.2003, σ. 11). 

 3 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συµβουλίου, της 20ής Σεπτεµβρίου 2005 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

Or. en 
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6.3.2013 Β7-0081/181 

Τροπολογία  181 

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 67 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Όσον αφορά τις δαπάνες, τα ποσά του 
ΦΠΑ είναι επιλέξιµα όταν δεν είναι 
ανακτήσιµα δυνάµει της εθνικής 
νοµοθεσίας για τον ΦΠΑ. 

Or. en 
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6.3.2013 Β7-0081/182 

Τροπολογία  182 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski και άλλοι 

 

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 65 – παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α. Τουλάχιστον το 25% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραµµα 
αγροτικής ανάπτυξης προορίζεται για 
µέτρα που θεσπίζουν τα άρθρα 18 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), 22, 29 και 30, 
31, 32 και 35. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το πεδίο εφαρµογής του µέτρου που αναφέρεται στο άρθρο 65, παράγραφος 7, του σχεδίου 

συµβιβαστικής τροπολογίας που πρότεινε ο εισηγητής πρέπει να επεκταθεί για να συµπεριλάβει 

όλα τα µέτρα µε θετικό αντίκτυπο στην άµβλυνση της κλιµατικής αλλαγής, την προσαρµογή σε 

αυτήν και τη διαχείριση της γης, δηλαδή χρηµατοδότηση επενδύσεων που συµβάλλουν σε 

αυτούς τους στόχους, µέτρα για περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικούς άλλους ειδικούς 

περιορισµούς, δασοκοµικά µέτρα και χρηµατοδοτική ενίσχυση περιοχών του Natura 2000, 

καθώς και πιστώσεις που συνδέονται µε την εφαρµογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Έχει 

ιδιαίτερη σηµασία στο πλαίσιο των αποτελεσµάτων των διαπραγµατεύσεων του Πολυετούς 

∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου και των περικοπών στο δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ. 
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6.3.2013 Β7-0081/183 

Τροπολογία  183 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski και άλλοι 

 

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 70 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Οι δικαιούχοι στήριξης, 
συµπεριλαµβανοµένων των οµάδων 
τοπικής δράσης, µπορούν να ζητήσουν 
την πληρωµή προκαταβολής ύψους µέχρι 
50 % της δηµόσιας στήριξης, εάν η 
δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το 
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης είναι δυνατόν να διεξάγονται τόσο 

επενδυτικές όσο και µη επενδυτικές επιχειρήσεις (κατάρτιση, συµβουλευτικές υπηρεσίες, µέτρα 

ενηµέρωσης και προώθησης, συνεργασία), ώστε να θεσπίζεται η πληρωµή προκαταβολών µόνο 

σε περίπτωση που οι επενδυτικές επιχειρήσεις είναι αδικαιολόγητες και οδηγούν σε άνιση 

µεταχείριση των δικαιούχων. Για τη ρύθµιση των προκαταβολών κατά τον διαφανέστερο 

δυνατό τρόπο, προτείνουµε την ενσωµάτωση όλων των διατάξεων που αφορούν αυτό το ζήτηµα 

στο άρθρο 70. 

 

 


