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Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
το οποίο στο εξής καλείται το "Ταμείο", 
καθώς και οι πράξεις στις οποίες 
συνεισφέρει, πρέπει να είναι συνεπείς και 
συμβατές με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές 
και να συμμορφώνονται με την όλη 
κοινοτική νομοθεσία.

(6) Οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
το οποίο στο εξής καλείται το "Ταμείο", 
καθώς και οι πράξεις στις οποίες 
συνεισφέρει, πρέπει να είναι συνεπείς και 
συμβατές με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές 
ιδιαίτερα με την κοινωνικο-οικονομική και 
εδαφική συνοχή υπέρ των αγροτικών 
περιοχών και να συμμορφώνονται με την 
όλη κοινοτική νομοθεσία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα διαρθρωτικά ταμεία παρεμβαίνουν στις αγροτικές περιοχές για την αντιμετώπιση των 
εδαφικών ιδιαιτεροτήτων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλισθεί η συνέχεια και ο 
στρατηγικός σχεδιασμός μεταξύ των παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
το οποίο στο εξής καλείται το "Ταμείο", 
καθώς και οι πράξεις στις οποίες 
συνεισφέρει, πρέπει να είναι συνεπείς και 
συμβατές με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές 
και να συμμορφώνονται με την όλη 
κοινοτική νομοθεσία.

(6) Οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
το οποίο στο εξής καλείται το "Ταμείο", 
καθώς και οι πράξεις στις οποίες 
συνεισφέρει, πρέπει να είναι συνεπείς και 
συμβατές με  την πολιτική της συνοχής 
στην ύπαιθρο και τις άλλες κοινοτικές 
πολιτικές και να συμμορφώνονται με την 
όλη κοινοτική νομοθεσία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα διαρθρωτικά ταμεία παρεμβαίνουν επίσης στην ύπαιθρο σύμφωνα με ειδικές διατάξεις που 
αφορούν την αντιμετώπιση των εδαφικών ιδιαιτεροτήτων. Είναι συνεπώς σημαντικό να 
εξασφαλισθεί πρώτα ότι οι δραστηριότητες του ΕΓΤΑΑ είναι από συνεπείς έως 
συμπληρωματικές με την πολιτική της συνοχής.

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Στη δράση της υπέρ της αγροτικής 
ανάπτυξης, η Κοινότητα μεριμνά, ώστε να 
ενθαρρύνει την εξάλειψη των ανισοτήτων 
και την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τα 
άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης.

(7) Στη δράση της υπέρ της αγροτικής 
ανάπτυξης, η Κοινότητα μεριμνά, ώστε να 
ενθαρρύνει την εξάλειψη των ανισοτήτων 
και την προώθηση της μη εισαγωγής 
διακρίσεων και της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τα 
άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το φάσμα της αρχής της μη εισαγωγής διακρίσεων είναι ευρύτερο από αυτό που περικλείει 
κριτήρια που βασίζονται αποκλειστικώς στο φύλο. Το άρθρο 13 της Συνθήκης πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη κάθε μορφής διάκριση.

Τροπολογία: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

(8a) Η πολιτιστική ανάπτυξη, η ποιότητα 
του φυσικού περιβάλλοντος και του 
περιβάλλοντος που είναι έργο του 
ανθρώπου, η ποιοτική και πολιτιστική 
διάσταση της ζωής και η ανάπτυξη του 
βιώσιμου τουρισμού συμβάλλουν στο να 
καταστούν οι περιοχές της υπαίθρου 
περισσότερο ελκυστικές οικονομικά και 
κοινωνικά καθώς και να ενθαρρύνουν τη 
δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Ο προγραμματισμός της αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να τηρεί τις κοινοτικές και 
τις εθνικές προτεραιότητες και να 
συμπληρώνει τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, 
ιδίως τη γεωργική πολιτική για τις αγορές, 
την πολιτική συνοχής και την Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική.

(10) Ο προγραμματισμός της αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να τηρεί τις κοινοτικές και 
τις εθνικές προτεραιότητες και να 
συμπληρώνει τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, 
ιδίως τη γεωργική πολιτική για τις αγορές, 
την πολιτική συνοχής, τις πολιτικές για την 
κοινωνική ενσωμάτωση, τις μη διακρίσεις, 
την προώθηση ίσων ευκαιριών, καθώς και 
την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στις "μη διακρίσεις", που ορθότατα προτείνει η κα Harkin, δε σημαίνει απαραίτητα 
και προώθηση "ίσων ευκαιριών"
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Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Ο προγραμματισμός της αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να τηρεί τις κοινοτικές και 
τις εθνικές προτεραιότητες και να 
συμπληρώνει τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, 
ιδίως τη γεωργική πολιτική για τις αγορές, 
την πολιτική συνοχής και την Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική.

(10) Ο προγραμματισμός της αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να τηρεί τις κοινοτικές και 
τις εθνικές προτεραιότητες και να 
συμπληρώνει τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, 
ιδίως τη γεωργική πολιτική για τις αγορές, 
την πολιτική συνοχής και την Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική.  Η χρήση των πόρων 
του ΕΓΤΑΑ πρέπει, συνεπώς, να συμβάλει 
στη διατήρηση της συνέργιας μεταξύ του 
στόχου της σύγκλισης και του στόχου της 
ανταγωνιστικότητας στις αγροτικές 
περιοχές με το να συμπεριλάβει στα 
στρατηγικά σχέδια για την ύπαιθρο τις 
παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤΠΑ. 
Η συνοχή πρέπει να εξασφαλισθεί τόσο σε 
επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε 
επίπεδο εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη 30

(30) Η στήριξη συγκεκριμένων μεθόδων 
διαχείρισης της γης πρέπει να συμβάλλει 
στην αειφόρο ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας 
ιδίως τους γεωργούς και τους 
δασοκαλλιεργητές να χρησιμοποιούν 
μεθόδους χρήσεων γης συμβατές με την 
ανάγκη να διαφυλαχθεί το φυσικό 
περιβάλλον και τοπίο και να προστατευθούν 
και να βελτιωθούν οι φυσικοί πόροι. Πρέπει 
να συμβάλλει στην υλοποίηση του 6ου

Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το 
Περιβάλλον και των συμπερασμάτων της 
Προεδρίας σχετικά με τη Στρατηγική 
Αειφόρου Ανάπτυξης. Τα βασικά ζητήματα 

(30) Η στήριξη συγκεκριμένων μεθόδων 
διαχείρισης της γης πρέπει να συμβάλλει 
στην αειφόρο ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας 
ιδίως τους γεωργούς και τους 
δασοκαλλιεργητές να χρησιμοποιούν 
μεθόδους χρήσεων γης συμβατές με την 
ανάγκη να διαφυλαχθεί το φυσικό 
περιβάλλον και τοπίο και να προστατευθούν 
και να βελτιωθούν οι φυσικοί πόροι. Πρέπει 
να συμβάλλει στην υλοποίηση του 6ου

Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το 
Περιβάλλον και των συμπερασμάτων της 
Προεδρίας σχετικά με τη Στρατηγική 
Αειφόρου Ανάπτυξης. Τα βασικά ζητήματα 
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που πρέπει να αντιμετωπισθούν 
περιλαμβάνουν τη βιοποικιλότητα, τη 
διαχείριση των τοποθεσιών NATURA 2000, 
την προστασία υδάτων και εδάφους, την 
άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη 
μείωση των εκπομπών αμμωνίας και την 
αειφορική χρήση των παρασιτοκτόνων.

που πρέπει να αντιμετωπισθούν 
περιλαμβάνουν τη βιοποικιλότητα, τη 
διαχείριση των τοποθεσιών NATURA 2000, 
την προστασία υδάτων και εδάφους, την 
άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη 
μείωση των εκπομπών αμμωνίας και την 
αειφορική χρήση των παρασιτοκτόνων. Η 
διαχείριση των δραστηριοτήτων του 
Νatura 2000 που δεν μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί ούτε από τα διαρθρωτικά 
ταμεία ούτε από τα ταμεία για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου, πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί με τη διάθεση πόρων της 
ΕΕ για τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο της 
πρότασης LIFE+.

Or. en

Αιτιολόγηση

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την 
χρηματοδότηση του Natura 2000, εκτιμά ότι οι χρηματοδοτήσεις από το ταμείο για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου και από το διαρθρωτικό ταμείο δεν επαρκούν για την ικανοποιητική 
συγχρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000 και, γι ' αυτό τον λόγο, ζήτησε επίσης επίμονα να 
συσταθεί ταμείο ειδικά αφιερωμένο σ' αυτόν τον σκοπό στο πλαίσιο της πρότασης LIFE +.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

(43a) Kάθε αναθεώρηση του καθεστώτος 
των μειονεκτικών περιοχών πρέπει να 
συντελεστεί κατόπιν διαβουλεύσεως με 
τους εθνικούς, περιφερειακούς και 
τοπικούς φορείς και να λαμβάνει υπόψη 
τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες.

Or. en
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη 45

(45) Είναι ανάγκη να ληφθούν συνοδευτικά 
μέτρα για τις αλλαγές στις αγροτικές 
περιοχές, για να βοηθηθούν να 
διαφοροποιήσουν τις γεωργικές 
δραστηριότητες προς μη γεωργικές 
δραστηριότητες και να αναπτύξουν τους μη 
γεωργικούς τομείς, να προωθήσουν την 
απασχόληση, να βελτιώσουν τις βασικές 
υπηρεσίες και να εκτελέσουν επενδύσεις 
που θα καταστήσουν τις αγροτικές περιοχές 
ελκυστικότερες, ώστε να αναστραφούν οι 
τάσεις προς την οικονομική και κοινωνική 
παρακμή και τη μείωση του πληθυσμού της 
υπαίθρου. Είναι επίσης αναγκαίο να 
καταβληθεί προσπάθεια για τη βελτίωση του 
ανθρώπινου δυναμικού από την άποψη 
αυτή.

(45) Είναι ανάγκη να ληφθούν συνοδευτικά 
μέτρα για τις αλλαγές στις αγροτικές 
περιοχές, για να βοηθηθούν να 
διαφοροποιήσουν τις γεωργικές 
δραστηριότητες προς μη γεωργικές 
δραστηριότητες και να αναπτύξουν τους μη 
γεωργικούς τομείς, να προωθήσουν την 
απασχόληση, να βελτιώσουν τις βασικές 
υπηρεσίες και να εκτελέσουν επενδύσεις 
που θα καταστήσουν τις αγροτικές περιοχές 
ελκυστικότερες, ώστε να αναστραφούν οι 
τάσεις προς την οικονομική και κοινωνική 
παρακμή και τη μείωση του πληθυσμού της 
υπαίθρου. Μη γεωργικές επιχειρήσεις, 
όπως οι βιοτεχνίες, οι τουριστικές 
επιχειρήσεις, τα τοπικά εστιατόρια καθώς 
και τα ανοίγματα πέραν του γεωργικού 
τομέα αποτελούν σημαντικούς στυλοβάτες 
της αγροτικής οικονομίας. Η υποστήριξη 
των δραστηριοτήτων αυτών όχι μόνον 
προλαμβάνει την έξοδο του πληθυσμού από 
τις αγροτικές περιοχές αλλά τον 
ενδυναμώνουν και είναι ευθυγραμμισμένες
με τους στόχους της Λισσαβώνας και την 
προτεραιότητα που αποδίδει η Ένωση 
στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Είναι επίσης αναγκαίο να 
καταβληθεί προσπάθεια για τη βελτίωση του 
ανθρώπινου δυναμικού από την άποψη 
αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συμπεράσματα της διάσκεψης του Salzburg σχετικά με την ανάπτυξη της υπαίθρου (2003) 
ορθώς υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών δεν μπορεί πλέον να βασίζεται 
μόνο στη γεωργία αλλά ότι είναι απαραίτητη η διαφοροποίηση τόσο εντός όσο και πέραν του 
αγροτικού τομέα, προκειμένου να προωθηθεί η βιωσιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων. Το 
συμπέρασμα αυτό υπογραμμίζεται με τους στόχους της Λισσαβώνας και την προτεραιότητα που 
αποδίδει η ΕΕ στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Η τροπολογία αυτή υπογραμμίζει τη 
σημασία των μη γεωργικών τομέων στην αγροτική οικονομία και ευθυγραμμίζεται προς τις 
προτεραιότητες αυτές.
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Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 56

(56) Πέραν και άνω των ποσών αυτών τα 
κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
ποσά που προκύπτουν από τη 
διαφοροποίηση, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. …/… [για τη χρηματοδότηση της 
ΚΓΠ].

(56) Πέραν και άνω των ποσών αυτών τα 
κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
ποσά που προκύπτουν από τη 
διαφοροποίηση, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. …/… [για τη χρηματοδότηση της 
ΚΓΠ], φροντίζοντας να χρησιμοποιηθούν 
για την ενίσχυση της πολιτικής για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου στο σύνολό της.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα ποσά που θα προέλθουν από τη διαφοροποίηση πρέπει να εξυπηρετήσουν τον δεύτερο 
πυλώνα, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό δυνατή την εξισορρόπηση της κατανομής των 
πιστώσεων μεταξύ των γεωργών και των άλλων τοπικών φορέων της ανάπτυξης της υπαίθρου. 
Η χρησιμότητα της διαφοροποίησης, που έχει ένα κάποιο διοικητικό κόστος, θα ήταν εντελώς 
αμφισβητήσιμη εάν χρησίμευε απλώς στο να μοιρασθούν οι πόροι που θα προέλθουν από αυτή 
στους γεωργούς των οποίων μειώθηκε η μοναδική ενίσχυση που ελάμβαναν ακριβώς εξαιτίας 
της διαφοροποίησης.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη 60

(60) Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα, ο δίκαιος χαρακτήρας 
και η διατηρήσιμη επίπτωση του έργου του 
Ταμείου, πρέπει να υπάρχουν διατάξεις που 
να εξασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις είναι μακροχρόνιες και να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο το Ταμείο να 
χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή αθέμιτου 
ανταγωνισμού.

(60) Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα, ο δίκαιος χαρακτήρας 
και η διατηρήσιμη επίπτωση του έργου του 
Ταμείου, πρέπει να υπάρχουν διατάξεις που 
να εξασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις είναι μακροχρόνιες και να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο το Ταμείο να 
χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή αθέμιτου 
ανταγωνισμού· τα ανωτέρω σε πλαίσιο 
σεβασμού του Χάρτη των μικρών 
επιχειρήσεων που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Santa Maria de Feira το 
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2000.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έγκριση του Ευρωπαϊκού Χάρτη μικρών επιχειρήσεων κατέστησε δυνατό να εξαρθεί η 
σημασία που έχουν για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση οι μικρές επιχειρήσεις. Συνεπώς οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να 
διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στην αναζωογόνηση του αγροτικού περιβάλλοντος και στην 
εδαφική συνοχή·

Τροπολογία: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 34
Άρθρο 3

Το Ταμείο συμβάλλει στην προαγωγή της 
αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης σε 
ολόκληρη την Κοινότητα κατά τρόπο 
συμπληρωματικό προς τις πολιτικές για την 
αγορά και την εισοδηματική στήριξη της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, την Πολιτική 
Συνοχής και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Το Ταμείο συμβάλλει στην προαγωγή της 
αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης σε 
ολόκληρη την Κοινότητα και στην πρόληψη 
της απερήμωσης των αγροτικών περιοχών
κατά τρόπο συμπληρωματικό προς τις 
πολιτικές για την αγορά και την 
εισοδηματική στήριξη της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής, την Πολιτική Συνοχής 
και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Or. en

Τροπολογία: Stavros Arnaoutakis

Τροπολογία 35
Άρθρο 3

Το Ταμείο συμβάλλει στην προαγωγή της 
αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης σε 
ολόκληρη την Κοινότητα κατά τρόπο 
συμπληρωματικό προς τις πολιτικές για την 
αγορά και την εισοδηματική στήριξη της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, την Πολιτική 
Συνοχής και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Το Ταμείο συμβάλλει στην προαγωγή της 
αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης σε 
ολόκληρη την Κοινότητα κατά τρόπο 
συμπληρωματικό προς τις πολιτικές για την 
αγορά και την εισοδηματική στήριξη της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, την Πολιτική 
Συνοχής, τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης,  
μη διακρίσεων, της προώθησης ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική.
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Or. el

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στις "μη διακρίσεις", που ορθότατα προτείνει η κα Harkin, δε σημαίνει απαραίτητα 
και προώθηση "ίσων ευκαιριών"

Τροπολογία: Jillian Evans, Elizabeth Schroedter

Τροπολογία 36
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 
διαφοροποίησης της οικονομικής 
δραστηριότητας.

(γ) βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 
πολιτιστικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές και ενθάρρυνση της 
διαφοροποίησης της οικονομικής 
δραστηριότητας.

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 37
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 
διαφοροποίησης της οικονομικής 
δραστηριότητας.

(γ) βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης και της διαφοροποίησης της 
οικονομικής δραστηριότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την 
προώθηση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων. Είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί επίσης η 
ανάπτυξη των υπαρχουσών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 38
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) νέο
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(γα) :κοινωνική ένταξη και μη εισαγωγή 
διακρίσεων στις αγροτικές περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη για μια διαγώνια κοινοτική πολιτική για την κοινωνική ένταξη και τη μη εισαγωγή 
διακρίσεων πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 39
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
μεριμνούν, ώστε η συνδρομή του Ταμείου 
και των κρατών μελών να είναι συνεπής 
προς τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και 
τις προτεραιότητες της Κοινότητας. Η 
συνδρομή του Ταμείου πρέπει να είναι 
συνεπής προς τους στόχους της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής, και ιδίως εκείνους 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
μεριμνούν, ώστε η συνδρομή του Ταμείου 
και των κρατών μελών να είναι συνεπής 
προς τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και 
τις προτεραιότητες της Κοινότητας. Η 
συνδρομή του Ταμείου πρέπει να είναι 
συνεπής προς τους στόχους της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής, και ιδίως εκείνους 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας και της 
πολιτικής για το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 40
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
μεριμνούν, ώστε η συνδρομή του Ταμείου 
και των κρατών μελών να είναι συνεπής 
προς τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και 
τις προτεραιότητες της Κοινότητας. Η 
συνδρομή του Ταμείου πρέπει να είναι 
συνεπής προς τους στόχους της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής, και ιδίως εκείνους 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
μεριμνούν, ώστε η συνδρομή του Ταμείου 
και των κρατών μελών να είναι συνεπής 
προς τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και 
τις προτεραιότητες της Κοινότητας. Η 
συνδρομή του Ταμείου πρέπει να είναι 
συνεπής προς τους στόχους της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και ιδίως 
εκείνους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να μνημονευθεί η εδαφική πτυχή της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη συνοχή.

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 41
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) κάθε άλλου κατάλληλου οργανισμού που 
εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών, των 
μη κυβερνητικών (ιδίως περιβαλλοντικών) 
οργανώσεων και των οργανισμών που είναι 
αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών.

(γ) κάθε άλλου κατάλληλου οργανισμού που 
εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών, των 
μη κυβερνητικών (ιδίως περιβαλλοντικών) 
οργανώσεων και των οργανισμών που είναι 
αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει των 
λόγων που αναφέρονται στο άρθρο 13 της 
Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι μορφές διακρίσεων.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 42
Άρθρο 7

7. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την
υλοποίηση των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο, 
σύμφωνα με τις οικείες θεσμικές ρυθμίσεις. 
Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό.

7. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο, 
σύμφωνα με τις οικείες θεσμικές ρυθμίσεις. 
Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό και τους κανόνες 
σχετικά με την επικουρικότητα όπως αυτοί 
ορίζονται στη Συνθήκη για το Σύνταγμα 
της Ευρώπης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Tο νέο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα συμφωνεί με την έμφαση που δίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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στον ειδικό ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και περιοχών. Τούτο σημαίνει ότι οι εθνικές 
θεσμικές συμφωνίες θα συμπεριλαμβάνουν μία επί μέτρω συνεργασία σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 43
Άρθρο 8, τίτλος

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών Μη εισαγωγή διακρίσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την τροπολογία αριθ. 6 του εισηγητή.

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 44
Άρθρο 8, παράγραφος 1

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε 
όλα τα στάδια εφαρμογής των 
προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και τη μη εισαγωγή διακρίσεων για 
οποιοδήποτε από τους λόγους που 
απαριθμούνται στο άρθρο 13 της 
Συνθήκης σε όλα τα στάδια εφαρμογής των 
προγραμμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη η πολιτική κατά των διακρίσεων να καλύπτει τις διακρίσεις για όλους τους λόγους όχι 
μόνο λόγω φύλου.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 45
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Το κράτος μέλος υποβάλλει εθνικό
στρατηγικό σχέδιο, το οποίο αναφέρει τις 
προτεραιότητες της δράσης του Ταμείου και 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους, 

1. Το κράτος μέλος ή οποιοδήποτε άλλη 
αρμόδια αρχή υποβάλλει εθνικό στρατηγικό 
σχέδιο, το οποίο αναφέρει τις 
προτεραιότητες της δράσης του Ταμείου και 
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λαμβάνοντας υπόψη τις κοινοτικές 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την αγροτική ανάπτυξη, τους ειδικούς 
στόχους τους, την συνεισφορά του Ταμείου 
και τους άλλους δημοσιονομικούς πόρους.

του συγκεκριμένου κράτους μέλους και 
περιοχής λαμβάνοντας υπόψη τις κοινοτικές 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την αγροτική ανάπτυξη, τους ειδικούς 
στόχους τους, την συνεισφορά του Ταμείου 
και τους άλλους δημοσιονομικούς πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να λάβει επίσης υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και το γεγονός ότι 
σε ορισμένα κράτη μέλη η αρμοδιότητα για την ανάπτυξη της υπαίθρου μπορεί να εκχωρηθεί 
και να μην υπάγεται αποκλειστικά στην κεντρική κυβέρνηση.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 46
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Το κράτος μέλος υποβάλλει εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο, το οποίο αναφέρει τις 
προτεραιότητες της δράσης του Ταμείου και 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις κοινοτικές 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την αγροτική ανάπτυξη, τους ειδικούς 
στόχους τους, την συνεισφορά του Ταμείου 
και τους άλλους δημοσιονομικούς πόρους.

1.Το κράτος μέλος υποβάλλει εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο, το οποίο αναφέρει τις 
προτεραιότητες της δράσης του Ταμείου και 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, 
εμπειρίες και εκτιμήσεις των 
περιφερειακών αρχών και τις συμβολές 
των περιοχών και των τοπικών αρχών και 
τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη, τους 
ειδικούς στόχους τους, την συνεισφορά του 
Ταμείου και τους άλλους δημοσιονομικούς 
πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εθνικό στρατηγικό σχέδιο πρέπει να αντικατοπτρίζει τις πολυεπίπεδες εμπειρίες σε σχέση με 
την αγροτική κοινωνία. Η επικουρικότητα σημαίνει ότι οι εμπειρίες των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Πρέπει να αναχαιτισθούν ενδεχόμενες τάσεις 
επανεθνικοποίησης. Απαιτείται μία προσέγγιση από κάτω προς τα άνω.
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Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 47
Άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχείο (ε)

(ε) τα μέσα που εξασφαλίζουν τον 
συντονισμό με τα άλλα μέσα της ΚΓΠ και 
με την πολιτική συνοχής·

(ε) τα μέσα που εξασφαλίζουν τον 
συντονισμό με τα άλλα μέσα της ΚΓΠ, με 
το ΧΜΠΑ, το LIFE + και με την πολιτική 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 48
Άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχείο (ζ α) (νέο)

(ζα) στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο το σχέδιο συμβάλλει στην κοινωνική 
ένταξη και στη μη εισαγωγή διακρίσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη να αντικατοπτρίζει το σχέδιο όλους τους σύνολους στόχους της Κοινότητας.

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 49
Άρθρο 11σ, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Τα κράτη μέλη εκτελούν τα καθήκοντα 
αυτά εντός ορισμένης περιόδου η οποία 
συμφωνείται με την Επιτροπή προκειμένου 
να προληφθεί κάθε μη αναγκαία 
καθυστέρηση στον καθορισμό του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη και εθνικές διοικήσεις έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα την 
κατάστρωση των διαφόρων μηχανισμών που απαιτούνται για την εφαρμογή των προγραμμάτων 
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χρηματοδότησης. Τούτο έχει περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την δυνατότητα των αρχών 
διαχείρισης να ανταποκριθούν στους στόχους απορρόφησης. Τα κράτη μέλη και οι εθνικές 
διοικήσεις πρέπει να συμμορφώνονται προς ένα συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα για την 
κατάρτιση του προγράμματος ώστε στο μέλλον να αποφεύγονται παρόμοια συμβάντα.

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 50
Άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο (β α) (νέα)

(βa) τον τρόπο με τον οποίο τα 
προγράμματα αυτά θα συμβάλλουν στην 
κοινωνική ένταξη και τη μη εισαγωγή 
διακρίσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη για μία ετήσια έκθεση για την αξιολόγηση της προόδου σε ό, τι αφορά την κοινωνική 
ένταξη και την μη εισαγωγή διακρίσεων.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 51
Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν 
είτε ενιαίο πρόγραμμα για ολόκληρη την 
επικράτειά τους είτε πρόγραμμα για κάθε 
περιφέρεια.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν 
είτε ενιαίο πρόγραμμα για ολόκληρη την 
επικράτειά τους είτε πρόγραμμα για κάθε 
περιφέρεια αλλά μπορούν επίσης να 
υποβάλουν εθνικό μεν πρόγραμμα για 
ορισμένα μέτρα περιφερειακά δε 
προγράμματα για άλλα μέτρα, τα οποία 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις 
εδαφικές ή γεωγραφικές ιδιαιτερότητες 
ορισμένων περιοχών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας που πρέπει να επιλέγεται είναι αυτός που επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή 
αποτελεσματικότητα των μέτρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Επομένως, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, η παρέμβαση γίνεται στο εδαφικό επίπεδο που φαίνεται να είναι το 
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καταλληλότερο και λαμβάνοντας υπόψη την οργάνωση του εξουσιών και την κατανομή των 
αρμοδιοτήτων εντός κάθε κράτους μέλους της Ένωσης. 

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 52
Άρθρο 15, στοιχείο (ζ)

(ζ) πληροφορίες για τη 
συμπληρωματικότητα προς τα μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα άλλα μέσα της 
ΚΓΠ, μέσω της πολιτικής συνοχής, καθώς 
και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας·

(ζ) πληροφορίες για τη 
συμπληρωματικότητα προς τα μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα άλλα μέσα της 
ΚΓΠ, από την πολιτική για τη συνοχή, το 
LIFE + και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας·

Or. en

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 53
Άρθρο 16

Η κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά σε 
καθένα από τους τρεις στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 καλύπτει 
τουλάχιστον το 15% της ολικής 
συνεισφοράς του Ταμείου στο πρόγραμμα
για τους άξονες προτεραιότητας Ι και ΙΙΙ, οι 
οποίοι αναφέρονται στα τμήματα Ι και ΙΙΙ 
αντιστοίχως του κεφαλαίου Ι του τίτλου IV, 
και το 25% της ολικής συνεισφοράς του 
Ταμείου στο πρόγραμμα για τον άξονα 
προτεραιότητας ΙΙ, ο οποίος αναφέρεται στο 
τμήμα ΙΙ του κεφαλαίου Ι.

Η κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά σε 
καθένα από τους τρεις στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 καλύπτει 
τουλάχιστον το 15% της ολικής 
συνεισφοράς του Ταμείου στα 
προγράμματα για τους άξονες 
προτεραιότητας Ι και ΙΙΙ, οι οποίοι 
αναφέρονται στα τμήματα Ι και ΙΙΙ 
αντιστοίχως του κεφαλαίου Ι του τίτλου IV, 
και το 25% της ολικής συνεισφοράς του 
Ταμείου στα προγράμματα για τον άξονα 
προτεραιότητας ΙΙ, ο οποίος αναφέρεται στο 
τμήμα ΙΙ του κεφαλαίου Ι. Η ισορροπία 
αυτή μεταξύ των τριών αξόνων 
εξασφαλίζει την τήρηση της 
πολυτομεακής και πολυλειτουργικής 
προσέγγισης που επέλεξε η 
Επιτροπή και θα επιτρέψει στην 
πολιτική για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου να ανταποκριθεί στις 
διαφορετικές ανάγκες των περιοχών 
της υπαίθρου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πρώτες τροποποιήσεις αποσκοπούν στη διόρθωση ορισμένων τυπογραφικών λαθών που 
έγιναν σ' αυτό το σημαντικό άρθρο και που είναι επιζήμιες για την κατανόησή του.

Οι διευκρινίσεις που γίνονται στην τελευταία φράση υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα της 
πρότασης για μία ελάχιστη διάθεση κεφαλαίων μεταξύ των αξόνων προτεραιότητας για να 
υπάρξει ισορροπία μεταξύ της τομεακής και της εδαφικής διάστασης ώστε η πολιτική για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου να μην επικεντρώνεται στη γεωργία.

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 54
Άρθρο 17

1. Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
καταρτίζονται από τα κράτη μέλη μετά από 
στενή συνεργασία με τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6..

1. Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης
καταρτίζονται από τα κράτη μέλη μετά από 
στενή συνεργασία με τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6. Κάθε κράτος 
μέλος καταρτίζει και δημοσιεύει σχέδιο 
διαβούλευσης και, εν συνεχεία, πριν την 
υποβολή των στρατηγικών σχεδίων, 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη φύση και 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
διαβούλευσης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια γύρω από τις διαβουλεύσεις είναι απαραίτητη αλλά η δημοσιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της πρέπει να γίνεται σε χρόνο, που, σε περίπτωση διαπίστωσης μη σωστών 
χειρισμών, να μπορεί να φέρνει και αποτέλεσμα.

Τροπολογία: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 55
Άρθρο 17, παράγραφος 1

1. Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
καταρτίζονται από τα κράτη μέλη μετά από
στενή συνεργασία με τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6.

1. Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
καταρτίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με τις θεσμικές διαρθρώσεις και κατόπιν 
στενής συνεργασίας με τους εταίρους που 
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αναφέρονται στο άρθρο 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να λάβει υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και το γεγονός ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη η αρμοδιότητα για την ανάπτυξη της υπαίθρου εκχωρείται και δεν 
εμπίπτει αποκλειστικώς στην κεντρική κυβέρνηση.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 56
Άρθρο 19, στοιχείο (β), στοιχείο (κβ) α (νέο)

κβ α) χρήση των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής,

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που προορίζονται για την αναδιάρθρωση του φυσικού δυναμικού αλλά επίσης για την 
ανάπτυξή του και την προώθηση της καινοτομίας πρέπει να καλύπτουν τη δημιουργία μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής όπως: αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου και άλλες κινητές 
αξίες· ακίνητες αξίες αγροτικής ιδιοκτησίας, εγγυημένα κρατικά χρεώγραφα και αμοιβαίες 
αντασφαλίσεις.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 57
Άρθρο 19, στοιχείο (β), στοιχείο (κβ) β (νέο)

κβ β)  πειραματική ανάπτυξη·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που προορίζονται για την αναδιάρθρωση του φυσικού δυναμικού, αλλά επίσης για την 
ανάπτυξη του και την προώθηση της καινοτομίας, πρέπει να περιλαμβάνουν τη στήριξη στην 
εμπειρική ανάπτυξη με τον στόχο της δημιουργίας νέων προϊόντων, μεθόδων και τεχνολογιών 
παραγωγής και μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης ή τη βελτίωση προϊόντων, τεχνολογιών 
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και μεθόδων που ήδη υπάρχουν ή χρησιμοποιούνται.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 58
Άρθρο 19, στοιχείο (γ), σημείο (iii α) (νέο)

(iiia) στήριξη πρωτοβουλιών όπως οι 
τοπικές γεωργικές αγορές και τα τοπικά 
συστήματα για τη παροχή ποιοτικών 
προϊόντων διατροφής

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 59
Άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ)υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο για 
την ανάπτυξη των γεωργικών 
δραστηριοτήτων τους·

(γ) υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο για 
την ανάπτυξη των γεωργικών 
δραστηριοτήτων τους·με ιδιαίτερη προσοχή 
για τις ικανότητες καινοτομίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να χρησιμοποιείται το διαθέσιμο ανθρώπινο υλικό νεαρών αγροτών για την 
παραγωγή υψηλού επιπέδου γεωργικών αγαθών, η καινοτόμος παραγωγή και οι νέες 
τεχνολογικές μέθοδοι πρέπει να καλύπτονται πλήρως από την πρόταση της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 60
Άρθρο 22, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, στοιχείο (β) α (νέο)

β α) Να είναι φυσικό πρόσωπο ή ένωση 
προσώπων που αναλαμβάνει εκτάσεις που 
έχουν μείνει ελεύθερες για να τις 
χρησιμοποιήσει για μη γεωργικούς 
σκοπούς (εκδοχέας μη γεωργός) όπως η 
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δοσοκαλλιέργεια ή η δημιουργία φυσικών 
προστατευόμενων περιοχών με τρόπο 
συμβατό με την προστασία ή τη βελτίωση 
της ποιότητας του περιβάλλοντος και του 
φυσικού χώρου·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς προς εκδοχείς μη γεωργούς.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 61
Άρθρο 22, παράγραφος 3

3. Η ολική διάρκεια χορήγησης της 
ενίσχυσης για πρόωρη συνταξιοδότηση δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τη δεκαετία για τον 
αποχωρούντα γεωργό και τον γεωργικό 
εργάτη. Η ενίσχυση δεν μπορεί να 
χορηγείται πέραν του 70ηκοστού έτους του 
αποχωρούντος γεωργού ούτε της συνήθους 
ηλικίας συνταξιοδότησης του γεωργικού 
εργάτη.

3. Η ολική διάρκεια χορήγησης της 
ενίσχυσης για πρόωρη συνταξιοδότηση δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τη δεκαπενταετία για 
τον αποχωρούντα γεωργό και τον γεωργικό 
εργάτη. Η ενίσχυση δεν μπορεί να 
χορηγείται πέραν του 75κοστού έτους του 
αποχωρούντος γεωργού ούτε της συνήθους 
ηλικίας συνταξιοδότησης του γεωργικού 
εργάτη.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθούν οι ισχύουσες προϋποθέσεις σ' ό,τι αφορά την ηλικία του αποχωρούντος 
γεωργού (75κοστό πέμπτο έτος) και η διάρκεια χορήγησης της ενίσχυσης (15ετία).

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 62
Άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

α)  βελτιώνουν την εν γένει επίδοση της 
εκμετάλλευσης, και

α)  βελτιώνουν την εν γένει επίδοση της 
εκμετάλλευσης, χρησιμοποιούν 
καινοτόμους μεθόδους παραγωγής και

Or. en
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Αιτιολόγηση

(.......... 5, 9) Ο εκσυγχρονισμός των αγροκτημάτων ως αυτοσκοπός δεν αρκεί για την 
αναδιάρθρωση του φυσικού δυναμικού. Σύμφωνα με τους γενικούς προσανατολισμούς για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Λισσαβώνας και 
του Göteborg απαιτείται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για να αναπτυχθεί το δυναμικό 
καινοτομίας.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 63
Άρθρο 27, παράγραφος 1

Εάν γίνονται επενδύσεις με σκοπό τη 
συμμόρφωση προς τα κοινοτικά πρότυπα, 
μπορεί να παρέχεται στήριξη μόνο σε 
εκείνες που γίνονται από πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, με σκοπό τη συμμόρφωση 
προς νεοεισαχθέν κοινοτικό πρότυπο. Στην 
περίπτωση αυτή μπορεί να δοθεί για την 
εκπλήρωση του προτύπου περίοδος χάριτος, 
η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από 
την ημερομηνία κατά την οποία το πρότυπο 
καθίσταται υποχρεωτικό για την επιχείρηση.

Εάν γίνονται επενδύσεις με σκοπό τη 
συμμόρφωση προς τα κοινοτικά πρότυπα, 
μπορεί να παρέχεται στήριξη μόνο σε 
εκείνες που γίνονται από πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, με 
σκοπό τη συμμόρφωση προς νεοεισαχθέν 
κοινοτικό πρότυπο. Στην περίπτωση αυτή 
μπορεί να δοθεί για την εκπλήρωση του 
προτύπου περίοδος χάριτος, η οποία δεν 
υπερβαίνει τους 36 μήνες από την 
ημερομηνία κατά την οποία το πρότυπο
καθίσταται υποχρεωτικό για την επιχείρηση.

Or. pt

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 64
Άρθρο 27, παράγραφος 2

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
περιορίζεται στις πολύ μικρές και τις 
μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/EΚ1 της Επιτροπής. 
Στην περίπτωση της δασοκομικής 
παραγωγής, η στήριξη περιορίζεται στις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Or. pt

  
1 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σελ. 36.



PE 355.754v01-00 22/44 AM\561694EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθούν οι ενισχύσεις προς όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις 
και τον τύπο των επενδύσεων.

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 65
Άρθρο 29, παράγραφος 1

Τα πρότυπα αυτά πρέπει να έχουν εισαχθεί 
πρόσφατα στην εθνική νομοθεσία και να 
επιβάλλουν νέες υποχρεώσεις ή 
περιορισμούς στη γεωργική πρακτική, οι 
οποίοι έχουν σημαντική επίπτωση στο 
τυπικό λειτουργικό κόστος της 
εκμετάλλευσης και αφορούν σημαντικό 
αριθμό γεωργών..

Τα πρότυπα αυτά πρέπει να έχουν εισαχθεί 
πρόσφατα στην εθνική νομοθεσία και να 
επιβάλλουν νέες υποχρεώσεις ή 
περιορισμούς στη γεωργική πρακτική, οι 
οποίοι έχουν σημαντική επίπτωση στο 
τυπικό λειτουργικό κόστος της 
εκμετάλλευσης 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είτε η νομοθεσία της Κοινότητας αφορά "σημαντικό αριθμό γεωργών" είτε όχι, η διάταξη για 
τη στήριξη των γεωργών τους οποίους αφορά αυτή η νομοθεσία πρέπει να παραμείνει.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 66
Άρθρο 34, (α) i) α (νέο)

i α) ενισχύσεων που καταβάλλονται σε 
γεωργούς για αντιστάθμιση των φυσικών 
μειονεκτημάτων στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη να ληφθεί υπόψη η ιδιάζουσα κατάσταση των ΕΑΠ.
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 67
Άρθρο 35, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Πρέπει να αντισταθμίζουν το πρόσθετο 
κόστος και το διαφυγόν εισόδημα των 
γεωργών που σχετίζεται με το μειονέκτημα 
για την γεωργική παραγωγή της 
συγκεκριμένης περιοχής.

Πρέπει να αντισταθμίζουν το πρόσθετο 
κόστος και το διαφυγόν εισόδημα των 
γεωργών, των κτηματιών και των χρηστών 
της γης που σχετίζεται με το μειονέκτημα 
για την γεωργική παραγωγή της 
συγκεκριμένης περιοχής 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικολογική δομή σε ορισμένες χώρες και το δυσεύρετο της γης οδήγησε σε μία πιο ευλύγιστη 
χρήση των γεωργικών γαιών και μεγαλύτερη ποικιλομορφία στην αγροτική οικονομία. Το 
γεωργικό λειτούργημα επεκτείνεται σε εύρος και σε βάθος για να συμπεριλάβει έξω-γεωργικές 
δραστηριότητες, όπως ο τουρισμός, το νερό, η ζωή και η εργασία.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 68
Άρθρο 35, παράγραφος 1

1. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 34, στοιχείο α), σημεία i) και ii) 
χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο 
Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης.

1.Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 34, στοιχείο α), σημεία i), i a) και ii) 
χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο 
Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας αριθ. 66.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 69
Άρθρο 35, παράγραφος 2

2. Οι ενισχύσεις χορηγούνται στους 
γεωργούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη 
δέσμευση να συνεχίσουν την γεωργική 

2. Οι ενισχύσεις χορηγούνται στους 
γεωργούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη 
δέσμευση να συνεχίσουν την γεωργική 
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δραστηριότητά τους στις περιοχές που 
προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 47 
παράγραφοι 2 και 3 επί πέντε τουλάχιστον 
έτη από την πρώτη πληρωμή.

δραστηριότητά τους στις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 34 στοιχείο i α) 
καθώς και αυτές που προσδιορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφοι 2 και 
3 επί πέντε τουλάχιστον έτη από την πρώτη 
πληρωμή.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας αριθ. 66.

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 70
Άρθρο 39, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Τα μέτρα δάσωσης γεωργικών γαιών 
που προτείνονται στο παρόν τμήμα πρέπει 
να αποτελέσουν αντικείμενο εκτίμησης του 
αντικτύπου προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
συνοχή με την περιβαλλοντική πολιτική 
της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δάσωση ορισμένων περιοχών που φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία άγριων ειδών μπορεί να έχει 
αρνητική επίπτωση στην τοπική βιοποικιλότητα. Οι θεωρήσεις αυτές αποτελούν το τμήμα της 
ευρύτερης δέσμευσης της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 71
Άρθρο 45, παράγραφος 2 α (νέα) and 2 β (νέα)

2 α  Παρέχεται η στήριξη στους αγρότες με 
σκοπό:
- τη διατήρηση και βελτίωση της 
οικολογικής σταθερότητας των δασών στις 
ζώνες στις οποίες η οικολογική και 
προστατευτική λειτουργία των δασών 
αυτών είναι κοινού ενδιαφέροντος και στις 
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οποίες οι δαπάνες για τα μέτρα πρόληψης 
και αποκατάστασης των δασών αυτών 
υπερβαίνουν το προϊόν της εκμετάλλευσης,
- εξασφάλιση της διατήρησης ζωνών 
ελέγχου πυρκαγιών με γεωργικά μέτρα.

2 β.- Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2α πρέπει να καλύπτουν το 
πραγματικό κόστος των μέτρων και να 
χορηγούνται εφόσον εξασφαλίζεται ότι τα 
δάση ασκούν τήν οικολογική και 
προστατευτική λειτουργία τους σε διαρκή 
βασή, ότι τα εφαρμοστέα μέτρα έχουν 
δεσμευτικό χαρακτήρα και ότι ταυτόχρονα 
έχει προσδιορισθεί  το σχετικό κόστος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη διατήρηση της δασικής 
μάζας στην Ευρώπηη οποία διαρκώς φθίνει. Οι γεωργοί μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο 
κλειδί στην καταπολέμηση του φαινομένου αυτού, λόγος για τον οποίο όχι απλώς δεν πρέπει να 
καταργηθούν οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του Κανονισμού 1257/99, αλλά πρέπει να ορισθούν 
κατά τρόπο σαφέστερο ώστε να μπορούν να καλύψουν το πραγματικό κόστος των μέτρων 
πρόληψης.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 72
Άρθρο 45, παράγραφος 2 γ (νέα)

Η Επιτροπή, το αργότερο έξι μήνες μετά 
την θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού, παρουσιάζει στρατηγικές 
γραμμές για την ανάπτυξη των μέτρων 
πρόληψης των πυρκαγιών τα οποία 
προβλέπει ο παρών κανονισμός,  σε 
συντονισμό με τα μέτρα πρόληψης που 
εφαρμόζονται μέσω του κανονισμού αριθ. 
(...) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το χρηματοδοτικό 
μέσο για το περιβάλλον (LIFE+)· τα κράτη 
μέλη εκπονούν ή προσαρμόζουν, κατά 
συνέπεια, τα εθνικά και/ή περιφερειακά 
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τους προγράμματα με σκοπό να 
βελτιστοποιήσουν τα μέτρα για την 
καταπολέμηση των πυρκαγιών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ορισθούν κάποιοι κοινοί στόχοι πρόληψης των πυρκαγιών για να καταστεί 
όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη η καταπολέμηση του φαινομένου αυτού, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις ο αντίκτυπός της είναι διεθνής. Είναι απαραίτητο να 
εκπονηθούν προγράμματα σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο και να εκσυγχρονιστούν τα 
υπάρχοντα, επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαρχαιωμένα. Επιπλέον πρέπει να υπάρξει 
σαφής συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών κοινοτικών κανονισμών που προβλέπουν μέτρα 
πρόληψης των πυρκαγιών.

Τροπολογία: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 73
Άρθρο 47, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις περιοχές 
που είναι επιλέξιμες για τις ενισχύσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 34, στοιχείο α), 
σημεία i), ii) και iii), καθώς και στο στοιχείο 
β), σημεία i), iii), iv) και vi) του εν λόγω 
άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 
των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος 
άρθρου.

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν σύμφωνα με 
τη θεσμική τους διάρθρωση τις περιοχές 
που είναι επιλέξιμες για τις ενισχύσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 34, στοιχείο α), 
σημεία i), ii) και iii), καθώς και στο στοιχείο 
β), σημεία i), iii), iv) και vi) του εν λόγω 
άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 
των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και το γεγονός ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη η αρμοδιότητα για την ανάπτυξη της υπαίθρου έχει εκχωρηθεί σε άλλες 
αρχές και δεν υπάγεται αποκλειστικά στην κεντρική κυβέρνηση.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 74
Άρθρο 47, παράγραφος 3, στοιχείο β)

(β) να επηρεάζονται από ειδικά (β) να επηρεάζονται από ειδικά 
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μειονεκτήματα και στις περιοχές αυτές η 
διαχείριση της γης να πρέπει να συνεχιστεί, 
για τη διατήρηση ή τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, τη διατήρηση του φυσικού 
χώρου και τη διαφύλαξη του τουριστικού 
δυναμικού της περιοχής ή για την προστασία 
της παραλιακής ζώνης.

μειονεκτήματα, ιδίως δε ανθρώπινα, όπως 
η χαμηλή πυκνότητα του πληθυσμού και 
στις περιοχές αυτές η διαχείριση της γης να 
πρέπει να συνεχιστεί, για τη διατήρηση ή τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος, τη διατήρηση 
του φυσικού χώρου και τη διαφύλαξη του 
τουριστικού δυναμικού της περιοχής ή για 
την προστασία της παραλιακής ζώνης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένα από τα μείζονα μειονεκτήματα των περιοχών της υπαίθρου είναι η χαμηλή πυκνότητα του 
πληθυσμού που αποτελεί διαρθρωτική τροχοπέδη σε κάθε οικονομική, κοινωνική ή εδαφική 
ανάπτυξη και στην ανανέωση του ενεργητικού.

Τροπολογία: Carlos José Iturgaiz Angulo

Τροπολογία 75
Άρθρο 47, παράγραφος 3 (β) α (νέα)

(β) α Οι ζώνες με υψηλό δείκτη μείωσης 
πληθυσμού ή στις οποίες συντελείται η 
μείωση αυτή και που εξαρτώνται κυρίως 
από τις γεωργικές δραστηριότητες και των 
οποίων η προϊσούσα παρακμή θέτει σε 
κίνδυνο την βιωσιμότητά τους και 
εγκυμονεί κινδύνους απερήμωσης. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να συνεχίσει να συμβάλει στην οικονομική 
βιωσιμότητα των περιοχών με υψηλούς δείκτες μείωσης του πληθυσμού. Ο ορισμός της "ζώνης 
με μειονεκτήματα" πρέπει να καλύπτει τους τομείς αυτούς για να αποσοβηθεί η επιδείνωση της 
οικονομικής τους κατάστασης. Η μείωση του πληθυσμού επιφέρει επιπλέον προβλήματα 
απερήμωσης συνεπεία της καταστροφής της φυτοκάλυψης.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 76
Άρθρο 49, στοιχείο (α), στοιχείο (i) 
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(i) διαφοροποίηση προς μη γεωργικές 
δραστηριότητες,

(i) διαφοροποίηση προς μη γεωργικές 
δραστηριότητες, που συμπεριλαμβάνονται 
στις δραστηριότητες γεωργικής 
εκμετάλλευσης

Or. en

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 77
Άρθρο 49, στοιχείο (α), στοιχείο (ii)

ii) στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης 
πολύ μικρών επιχειρήσεων με στόχο την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και την 
ανάπτυξη του οικονομικού ιστού,

ii) στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης 
πολύ μικρών επιχειρήσεων -
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών-
με στόχο την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη του 
οικονομικού ιστού,

Or. el

Αιτιολόγηση

Ο χαρακτηρισμός των επιχειρήσεων ως "μικρών" μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. 
Δεδομένου ότι η οικογένεια μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικός πυρήνας ανάπτυξης δράσης, 
οφείλουμε να την προστατεύσουμε συμπεριλαμβάνοντάς την στην κατηγορία  των επιχειρήσεων 
των νοουμένων ως "πολύ μικρών". 

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 78
Άρθρο 49, στοιχείο (α), στοιχείο (ii) 

ii) στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης 
πολύ μικρών επιχειρήσεων με στόχο την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και την 
ανάπτυξη του οικονομικού ιστού,

ii) στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με 
στόχο την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη του 
οικονομικού ιστού,

Or. de

Αιτιολόγηση

Το να συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό των ΜΜΕ μόνο οι μικροσκοπικές επιχειρήσεις 
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περιορίζει υπερβολικά το πεδίο εφαρμογής της ενίσχυσης. Με το να συμπεριληφθούν οι μικρές 
επιχειρήσεις είναι δυνατή η στήριξη επιχειρήσεων που έχουν μέχρι 49 εργαζόμενους. Στις 
αγροτικές περιοχές μία τέτοια επιχείρηση είναι ήδη εργοδότης μετρίων διαστάσεων και μπορεί 
να συμβάλει σημαντικά στην τόνωση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.

Η Επιτροπή εργάζεται από κοινού με τους φορείς του τουριστικού τομέα για μία ατζέντα 21 για 
τον βιώσιμο τουρισμό. Συνεπώς, για λόγους συνοχής πρέπει να καταστεί σαφές ότι μόνο τα 
προγράμματα για τον βιώσιμο τουρισμό θα στηρίζονται από τα κοινοτικά ταμεία.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 79
Άρθρο 49, στοιχείο (α), στοιχείο (iii)

iii) ενθάρρυνση τουριστικών 
δραστηριοτήτων,

iii) ενθάρρυνση βιώσιμων τουριστικών 
δραστηριοτήτων,

Or. de

Αιτιολόγηση

Το να συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό των ΜΜΕ μόνο οι μικροσκοπικές επιχειρήσεις 
περιορίζει υπερβολικά το πεδίο εφαρμογής της ενίσχυσης. Με το να συμπεριληφθούν οι μικρές 
επιχειρήσεις είναι δυνατή η στήριξη επιχειρήσεων που έχουν μέχρι 49 εργαζόμενους. Στις 
αγροτικές περιοχές μία τέτοια επιχείρηση είναι ήδη εργοδότης μετρίων διαστάσεων και μπορεί 
να συμβάλει σημαντικά στην τόνωση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.

Η Επιτροπή εργάζεται από κοινού με τους φορείς του τουριστικού τομέα για μία ατζέντα 21 για 
τον βιώσιμο τουρισμό. Συνεπώς, για λόγους συνοχής πρέπει να καταστεί σαφές ότι μόνο τα 
προγράμματα για τον βιώσιμο τουρισμό θα στηρίζονται από τα κοινοτικά ταμεία.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 80
Άρθρο 49, στοιχείο α), στοιχείο ii)

ii) στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης 
πολύ μικρών επιχειρήσεων με στόχο την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και την 
ανάπτυξη του οικονομικού ιστού,

ii) στήριξη της δημιουργίας, της ανάληψης
και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 
με στόχο την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη του 
οικονομικού ιστού,

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η προώθηση των επιχειρήσεων και η ενίσχυση του οικονομικού ιστού στην ύπαιθρο πρέπει 
επίσης να υποστηρίξει την ανάληψη των υπαρχουσών μικροεπιχειρήσεων που δεν βρίσκουν 
αγοραστ,ή όταν ο επιχειρηματίας παύει τις δραστηριότητές του ή συνταξιοδοτείται. Αυτές οι 
δυσχέρειες ανάληψης προξενούν ρήξη στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών, ρήξεις που συχνά 
είναι επιζήμιες για τον πληθυσμό.

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 81
Άρθρο 49, στοιχείο (β), στοιχείο (i)

(i) βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και 
τον αγροτικό πληθυσμό,

(i) βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και 
τον αγροτικό πληθυσμό,
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών 
μεταφορών και υποδομών, όπως δρόμων, 
ζωτικών θαλάσσιων υποδομών, υποδομών 
ύδρευσης, διάθεσης των απορριμμάτων 
και εφοδιασμού σε ενέργεια, οι οποίες 
πρέπει να ενθαρρυνθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αγροτικές μεταφορές σε αραιοκατοικημένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των 
δρομολογίων οχηματαγωγών μεταξύ των νησιών και της ξηράς, αποτελεί ουσιώδη υπηρεσία και 
πρέπει να υποστηρίζεται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Χωρίς 
ανταγωνιστική υποδομή δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη 
και ανάπτυξη της υπαίθρου.

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 82
Άρθρο 49, στοιχείο(δ) 

δ) Ένα μέτρο απόκτησης δεξιοτήτων και 
συντονισμού με στόχο την προπαρασκευή 
και υλοποίηση μιας στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης.

δ) Ένα μέτρο απόκτησης δεξιοτήτων και 
συντονισμού και οργάνωσης της προβολής 
των αναφερομένων στα στοιχεία α) και β) 
του παρόντος άρθρου δραστηριοτήτων με 
στόχο την προπαρασκευή και υλοποίηση 
μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Η προβολή των δραστηριοτήτων που διαφοροποιούν την αγροτική οικονομία και βελτιώνουν 
την ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές βοηθά στην γνωστοποίηση των καλών πρακτικών, 
επιφέρει κέρδη μέσω του τουρισμού και λειτουργεί ως επιβράβευση όσων έχουν αναλάβει 
τέτοιες δραστηριότητες

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 83
Άρθρο 50, στοιχείο (1)

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 49, στοιχείο α), σημείο i) μπορεί 
να είναι είτε ο γεωργός, είτε ο/η σύζυγός 
του, ή ένα από τα παιδιά τους.

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 49, στοιχείο α), σημείο i) μπορεί 
να είναι είτε ο ιδιώτης κτηματίας είτε ο 
γεωργός είτε ο/η σύζυγός του ή ένα από τα 
παιδιά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τάση για πιο εύκαμπτη χρήση της γεωργικής γης και μεγαλύτερη ποικιλία στην αγροτική 
οικονομία επιβάλλεινα δικαιούνται ενίσχυσης όχι μόνον οι γεωργοί αλλά και οι ιδιώτες 
κτηματίες.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 84
Άρθρο 51

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης 
επιχειρήσεων

Στήριξη της δημιουργίας, ανάληψης και 
ανάπτυξης επιχειρήσεων

Or. fr

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 85
Άρθρο 54

Η στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 49, 
στοιχείο β), σημείο i) καλύπτει τη 

Η στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 49, 
στοιχείο β), σημείο i) καλύπτει τη 
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δημιουργία βασικών υπηρεσιών που 
αφορούν ένα χωριό ή ομάδα χωριών και τη 
συναφή μικρής κλίμακας υποδομή.

δημιουργία βασικών υπηρεσιών που 
αφορούν ένα χωριό ή ομάδα χωριών και τη 
συναφή μικρής κλίμακας υποδομή.
Μπορεί να πρόκειται, ανάλογα με τις 
ανάγκες των περιοχών, των πληθυσμών 
και των κοινωνικοοικονομικών φορέων, 
για δομές υποδοχής νηπίων, ηλικιωμένων, 
για ενοικιαζόμενες κοινωνικές κατοικίες, 
για πολιτιστικά κέντρα ή για τη βελτίωση 
των μέσων μεταφοράς και των υποδομών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παροχή ουσιώδους σημασίας υπηρεσιών στους πληθυσμούς και στους 
κοινωνικοοικονομικούς φορείς και η δυνατότητα πρόσβασης σ' αυτούς αποτελούν εχέγγυο για 
την αύξηση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών.

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 86
Άρθρο 58

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

Τα μέτρα που απαριθμούνται στο άρθρο 49 
υλοποιούνται κατά προτίμηση μέσω 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

Τα μέτρα που απαριθμούνται στο άρθρο 49 
υλοποιούνται κατά προτίμηση μέσω 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με την 
ενεργό συμμετοχή τοπικών αρχών σε όλα 
τα στάδια.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η άποψη της εισηγήτριας για την τροπολογία που έχει υποβάλλει σ' αυτήν την παράγραφο 
υποστηρίζοντας ότι  "η διασφάλιση ενεργού συμμετοχής των τοπικών αρχών στο ΕΓΤΑΑ θα 
εξασφαλίσει μια περισσότερο περιεκτική και συνεπή προσέγγιση στην ανάπτυξη πολλών 
αγροτικών περιοχών" είναι πολύ σωστή, επιπλέον όμως, επειδή οι τοπικοί φορείς γνωρίζουν 
καλά τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες αλλά και τα πλεονεκτήματα των περιοχών τους είναι 
σημαντικό να ληφθούν υπόψην οι ιδέες και η γνώση τους και στο στάδιο του σχεδιασμού των 
μέτρων
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Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 87
Άρθρο 60, στοιχείο α) 

α) τοπικής βάσης προγράμματα που 
προορίζονται για σαφώς προσδιορισμένες 
αγροτικές περιοχές μικρότερες της 
περιφέρειας·

α) τοπικής βάσης προγράμματα που 
προορίζονται για σαφώς προσδιορισμένες 
αγροτικές περιοχές μικρότερες της 
περιφέρειας·και κατάλληλες για τα 
συγκεκριμένα προγράμματα

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εδαφική προσέγγιση της ανάπτυξης της υπαίθρου πρέπει να είναι πιο προχωρημένη και να 
επιτρέπει την εφαρμογή πραγματικών τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η καταλληλότητα 
της ζώνης δράσης πρέπει συνεπώς να αποδεικνύεται: κοινά ενδιαφέροντα, εδαφική συνοχή.

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 88
Άρθρο 61, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

β) πρέπει να αποτελούνται είτε από μια
ομάδα που είχε ήδη επιλεγεί για τις 
πρωτοβουλίες LEADER II1 ή LEADER+2 ή 
είναι σύμφωνη με την προσέγγιση LEADER 
είτε να πρόκειται για μια νέα ομάδα που 
αντιπροσωπεύει εταίρους από τους 
διάφορους τοπικής βάσης 
κοινωνικοοικονομικούς τομείς της 
συγκεκριμένης περιοχής. Στο επίπεδο λήψης 
αποφάσεων, οι οικονομικοί και κοινωνικοί 
εταίροι, στους οποίους περιλαμβάνονται οι 
γεωργικές ενώσεις, οι αγρότισσες, οι νέοι 
και τα σωματεία, πρέπει να αποτελούν 
τουλάχιστον το 50% της τοπικής εταιρικής 
σχέσης·

β) πρέπει να πρόκειται είτε για ομάδα που 
είχε ήδη επιλεγεί για τις πρωτοβουλίες 
LEADER II ή LEADER+ ή είναι σύμφωνη 
με την προσέγγιση LEADER είτε -εφόσον 
δεν υπάρχουν τέτοιες ομάδες- να πρόκειται 
για μια νέα ομάδα που αντιπροσωπεύει 
εταίρους από τους διάφορους τοπικής βάσης 
κοινωνικοοικονομικούς τομείς της 
συγκεκριμένης περιοχής· στην περίπτωση 
αυτή, η νέα ομάδα υποχρεούται να 
αξιοποιεί την εμπειρία των τοπικών 
ομάδων που έχουν θέσει σε εφαρμογή 
πρωτοβουλίες LEADER II και LEADER +.
Στο επίπεδο λήψης αποφάσεων, οι 
οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, στους 
οποίους περιλαμβάνονται οι γεωργικές 
ενώσεις, οι αγρότισσες, οι νέοι και τα 
σωματεία, πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον 
το 50% της τοπικής εταιρικής σχέσης·

  
1

2
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Or. el

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε επίπεδο τοπικών ομάδων είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί 
για την επιτυχία των νέων προγραμμάτων.

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 89
Άρθρο 69, παράγραφος 1 

Εθνικό αγροτικό δίκτυο Εθνικό δίκτυο φορέων της υπαίθρου και 
του αγροτικού χώρου

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα εθνικό 
αγροτικό δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν 
όλοι οι οργανισμοί και οι διοικητικές 
υπηρεσίες που εμπλέκονται στην αγροτική 
ανάπτυξη.

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί, χωρίς 
καθυστέρηση, ένα εθνικό αγροτικό δίκτυο, 
στο οποίο συμμετέχουν με την ευρύτερη 
δυνατή εκπροσώπηση οι οργανισμοί και οι 
διοικητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στην 
αγροτική ανάπτυξη.

Or. el

Αιτιολόγηση

Επειδή δεν θα πρέπει ο χαρακτηρισμός "αγροτικός" να ερμηνεύεται περιοριστικά ως 
"γεωργικός", καλό θα ήταν να είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για περισσότερους φορείς του 
ευρύτερου " αγροτικού" τομέα. Ο αριθμός των οργανισμών και των διοικητικών υπηρεσιών που 
εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη σε κάθε χώρα είναι ενδεχομένως πολύ μεγάλος με  
κίνδυνο ενδεχομένως την μη αποτελεσματική επικοινωνία. Μήπως σκοπιμότερη θα ήταν, μετά 
από απόφαση όλων των ενδιαφερομένων,  η εκπροσώπηση κάποιων οργανισμών και 
υπηρεσιών που θα οργάνωναν καλύτερα την περαιτέρω οργάνωση της ενημέρωσης;

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 90
Άρθρο 70, παράγραφος 1 

(β) Την επίδοση του παρελθόντος, και διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατανομή των πόρων πρέπει να έχει ως βάση μάλλον την ιδιαίτερη κατάσταση και τις 
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ανάγκες παρά τις προηγούμενες επιδόσεις.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 91
Άρθρο 71, παράγραφος 3, 1ο μέρος( β) α (νέα) 

β α) έως το  85% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και στα μικρότερα νησιά του 
Αιγαίου.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθούν τα ποσοστά συμμετοχής του Ταμείου στις ΕΑΠ.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 92
Άρθρο 71, παράγραφος 3, 2ο μέρος, (β) α (νέο)

β α) έως το  85% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και στα μικρότερα νησιά του 
Αιγαίου.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθούν τα ποσοστά συμμετοχής του Ταμείου στις ΕΑΠ.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 93
Άρθρο 71, παράγραφος 4

4. Κατά παρέκκλιση των ανωτάτων ορίων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 3, η 
συνεισφορά του Ταμείου μπορεί να αυξηθεί 
κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες για τα 

διαγράφεται
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προγράμματα των άκρως 
απομακρυσμένων περιφερειών και των 
μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τις τροπολογίες 90 και 91.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 94
Άρθρο 72, παράγραφος 3 (α)

α) ΦΠΑ, α) ΦΠΑ ανακτήσιμο,

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η επιλεξιμότητα του μη ανακτήσιμου ΦΠΑ.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 95
Άρθρο 72, παράγραφος 3 (γ)

γ) αγορά γης για ποσό υψηλότερο από το 
10% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών 
της συγκεκριμένης πράξης.

γ) αγορά γης για ποσό υψηλότερο από το 
10% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών 
της συγκεκριμένης πράξης, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις δράσεων προστασίας του 
περιβάλλοντος και εκτός εάν έχει ορισθεί 
υψηλότερο ποσοστό στα προγράμματα που 
ενέκρινε η Επιτροπή.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθούν οι ισχύουσες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για την αγορά γαιών.
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Τροπολογία: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 96
Άρθρο 76, εισαγωγικό μέρος και στοιχείο (α)

Για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
το κράτος μέλος διορίζει:

Για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
το κράτος μέλος διορίζει σύμφωνα με τη 
θεσμική του διάρθρωση: 

(α) τη διαχειριστική αρχή, η οποία είναι 
εθνικός, περιφερειακός ή τοπικός 
οργανισμός του δημόσιου ή του ιδιωτικού 
τομέα που ορίζεται από το κράτος μέλος, ή 
το ίδιο το κράτος μέλος στις περιπτώσεις 
που ασκεί το ίδιο την αρμοδιότητα αυτή, για 
τη διαχείριση ενός προγράμματος·

(α) τη διαχειριστική αρχή, η οποία είναι 
εθνικός, περιφερειακός ή τοπικός 
οργανισμός του δημόσιου ή του ιδιωτικού 
τομέα που ορίζεται από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με τη διοικητική του διάθρωση ή 
το ίδιο το κράτος μέλος στις περιπτώσεις 
που ασκεί το ίδιο την αρμοδιότητα αυτή, για 
τη διαχείριση ενός προγράμματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να λάβει υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και το γεγονός ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη η αρμοδιότητα για την ανάπτυξη της υπαίθρου εκχωρείται και δεν 
υπάγεται αποκλειστικώς στην κεντρική κυβέρνηση.

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 97
Άρθρο 77, παράγραφος 1 (α)

α) να εξασφαλίζει ότι οι πράξεις επιλέγονται 
για χρηματοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ισχύουν για το πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης και ότι συμμορφώνονται, για 
ολόκληρη την περίοδο εκτέλεσής τους, με 
την εφαρμοστέα κοινοτική και εθνική 
νομοθεσία και με τις κοινοτικές πολιτικές·

α) να εξασφαλίζει ότι οι πράξεις επιλέγονται 
για χρηματοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ισχύουν για το πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης και ότι συμμορφώνονται, για 
ολόκληρη την περίοδο εκτέλεσής τους, με 
την εφαρμοστέα κοινοτική και εθνική 
νομοθεσία και με τις κοινοτικές πολιτικές· 
αυτή η εφαρμοστέα κοινοτική και εθνική 
νομοθεσία δεν θα πρέπει να είναι 
υπερβολικά αυστηρή ούτε χρονοβόρα και  
θα πρέπει να επιτρέπεται κάποια ευελιξία 
που δεν παραβαίνει τις γενικές 
κατευθύνσεις πολιτικής της ΕΕ·

Or. el
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Αιτιολόγηση

Η παρεμπόδιση της υλοποίησης αξιόλογων σχεδίων που, όπως επισημαίνεται από την 
εισηγήτρια, μπορεί να προκληθεί από την έλλειψη ευελιξίας μπορεί επιπλέον να οφείλεται σε 
θεσμοθετημένες διαδικασίες η υλοποίηση των οποίων απαιτεί πολύ χρόνο. Αυτό θα πρέπει να 
αποφευχθεί.

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 98
Άρθρο 80, παράγραφος 2 (α)

α) ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους, 
τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, 
τους οργανισμούς που ασχολούνται με την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και τις 
ενδιαφερόμενες μη κυβερνητικές 
οργανώσεις σχετικά με τις δυνατότητες που 
προσφέρει το πρόγραμμα και με τους 
κανόνες πρόσβασης στη χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα

α) ενημερώνει τους τοπικούς φορείς, τους 
δυνητικούς δικαιούχους, τις επαγγελματικές 
οργανώσεις, τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους, τους οργανισμούς 
που ασχολούνται με την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και τις ενδιαφερόμενες 
μη κυβερνητικές οργανώσεις σχετικά με τις 
δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα 
και με τους κανόνες πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα

Or. el

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση καταρχήν των τοπικών φορέων θα διευκολύνει την παροχή της πληροφόρησης 
και στις υπόλοιπες, στην παρούσα παράγραφο αναφερόμενες, κατηγορίες.

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 99
Άρθρο 82, στοιχείο (γ)

(γ)εξετάζει τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής, και ιδίως την επίτευξη των 
στόχων που έχουν καθοριστεί για κάθε 
άξονα προτεραιότητας καθώς και τις 
παράλληλες αξιολογήσεις·

(γ) εξετάζει τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής, και ιδίως την επίτευξη των 
στόχων που έχουν καθοριστεί για κάθε 
άξονα προτεραιότητας καθώς και τις 
παράλληλες αξιολογήσεις,  
συμπεριλαμβανομένης της συμβολής του 
ταμείου στην κοινωνική ένταξη και στη μη 
εισαγωγή διακρίσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί ότι στην αξιολόγηση αντικατοπτρίζεται αυτή η διαγώνια κοινοτική 
πολιτική.

Τροπολογία: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 100
Άρθρο 86

Ετήσια έκθεση προόδου Ανά διετία έκθεση προόδου

1. Με αφετηρία το 2008 και έως τις 30 
Ιουνίου κάθε έτους, η διαχειριστική αρχή 
διαβιβάζει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
προόδου σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος. Η διαχειριστική αρχή 
διαβιβάζει την τελευταία έκθεση προόδου 
σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος στην Επιτροπή το αργότερο 
στις 30 Ιουνίου 2016.

1. Με αφετηρία το 2008 και έως τις 30 
Ιουνίου κάθε δύο έτη, η διαχειριστική αρχή 
διαβιβάζει στην Επιτροπή ανά διετία έκθεση 
προόδου σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος. Η διαχειριστική αρχή 
διαβιβάζει την τελευταία έκθεση προόδου 
σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος στην Επιτροπή το αργότερο 
στις 30 Ιουνίου 2016.

2. Κάθε ετήσια έκθεση προόδου περιέχει τα 
ακόλουθα στοιχεία:

2. Κάθε ανά διετία έκθεση προόδου περιέχει 
τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 101
Άρθρο 87, παράγραφος 1

Ετήσια εξέταση των προγραμμάτων Ανά διετία εξέταση των προγραμμάτων
1. Κάθε έτος, με την ευκαιρία της υποβολής 
της ετήσιας έκθεσης προόδου, η Επιτροπή 
και η διαχειριστική αρχή εξετάζουν τα 
κυριότερα αποτελέσματα του προηγούμενου 
έτους, σύμφωνα με διαδικασίες που 
καθορίζονται σε συμφωνία με το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και τη 
διαχειριστική αρχή.

1. Κάθε δύο έτη, με την ευκαιρία της 
υποβολής της ανά διετίας έκθεσης προόδου, 
η Επιτροπή και η διαχειριστική αρχή 
εξετάζουν τα κυριότερα αποτελέσματα του 
προηγούμενου έτους, σύμφωνα με 
διαδικασίες που καθορίζονται σε συμφωνία 
με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και τη 
διαχειριστική αρχή.

Or. en
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Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 102
Άρθρο 92, παράγραφος 2, στοιχείο γ) α (νέο)

γ) την προσπάθεια συνεργασίας και 
ανταλλαγής εμπειριών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καινοτόμος προσέγγιση καθώς και η συνεργασία είναι σημαντικές πτυχές της προσέγγισης 
Leader. Συνεπώς πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της απόδοσης του 
άξονα.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 103
Άρθρο 92, παράγραφος 2, στοιχείο δ) α (νέο)

δ) την ικανότητα καινοτομίας

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καινοτόμος προσέγγιση καθώς και η συνεργασία είναι σημαντικές πτυχές της προσέγγισης 
Leader. Συνεπώς πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της απόδοσης του 
άξονα.

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 104
Άρθρο 92, παράγραφος 2, στοιχείο  (ε α) (νέα)

(εα) την συμβολή στην κοινωνική ένταξη

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη για την χορήγηση ενισχύσεων από το κοινοτικό αποθεματικό η 
επιτυχία των ταμείων σ'ό,τι αφορά την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 105
Παράρτημα 1, 26(3)

Ένταση της ενίσχυσης για τη βελτίωση της 
οικονομικής αξίας των δασών

Ένταση της ενίσχυσης για τη βελτίωση της 
οικονομικής αξίας των δασών

• 50% – του ποσού των επιλέξιμων 
επενδύσεων στις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 34, στοιχείο α), 
σημεία i), ii) και iii)

• 90% – του ποσού των επιλέξιμων 
επενδύσεων στις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 34, στοιχείο α), 
σημεία i), ii) και iii)

• 40% – του ποσού των επιλέξιμων 
επενδύσεων στις λοιπές περιοχές

• 80% – του ποσού των επιλέξιμων 
επενδύσεων στις λοιπές περιοχές

• 75% – του ποσού των επιλέξιμων 
επενδύσεων στις άκρως απομακρυσμένες 
περιφέρειες

• 100% – του ποσού των επιλέξιμων 
επενδύσεων στις άκρως απομακρυσμένες 
περιφέρειες (ζώνες που αναφέρονται υπό 
το στοιχείο a), υποεδάφιο i α), του 
άρθρου 34.º

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθούν τα ισχύοντα επίπεδα της ενίσχυσης.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 106
Παράρτημα I, 27(3)

65% – του ποσού των επιλέξιμων 
επενδύσεων στις άκρως απομακρυσμένες 
περιφέρειες και στα νησιά του Αιγαίου

65% – του ποσού των επιλέξιμων 
επενδύσεων στις άκρως απομακρυσμένες 
περιφέρειες και στα νησιά του Αιγαίου

75% –του ποσού των επιλέξιμων 
επενδύσεων στις ΜΜΕ των άκρως 
απομακρυσμένων περιφερειών που 
μετατρέπουν και εμπορεύονται γεωργικά 
προϊόντα που προέρχονται κυρίως από την 
τοπική παραγωγή και ανήκουν σε τομείς οι 
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οποίοι πρέπει να ορισθούν στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα ισχύοντα επίπεδα ενισχύσεων για τις ΕΑΠ πρέπει να παραμείνουν ως έχουν.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 107
Παράρτημα I, 35(3)

• Ελάχιστη ενίσχυση για μειονεκτήματα – € 
25 – Ανά εκτάριο ΧΓΕ

• Μέγιστη ενίσχυση για φυσικά μειονεκτήματα
– € 250 – Ανά εκτάριο ΧΓΕ

• Μέγιστη ενίσχυση για περιοχές με άλλα 
μειονεκτήματα – € 150 – Ανά εκτάριο 
ΧΓΕ

διαγράφεται

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το ανώτατο όριο των πληρωμών δεν πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με τις ζώνες.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 108
Παράρτημα I, 40(4), 41(4) και 42(3)

Ένταση της ενίσχυσης για έξοδα 
εγκατάστασης

Ένταση της ενίσχυσης για έξοδα
εγκατάστασης

• 50% – των επιλέξιμων δαπανών στις 
περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 34, 
στοιχείο α), σημεία i), ii) και iii)

• 90% – των επιλέξιμων δαπανών στις 
περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 34, 
στοιχείο α), σημεία i), ii) και iii)

• 40% – των επιλέξιμων δαπανών στις 
άλλες περιοχές

• 80% – των επιλέξιμων δαπανών στις 
άλλες περιοχές

• 75% – των επιλέξιμων δαπανών στις 
άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες

• 100% – των επιλέξιμων δαπανών στις 
άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες 
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(ζώνες που αναφέρονται υπό το στοιχείο 
α) υποεδάφιο i α), του άρθρου 34.º)

Or. pt

Αιτιολόγηση

Tα ισχύοντα επίπεδα των ενισχύσεων πρέπει να παραμείνουν ως έχουν.
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