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Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 18
Παράρτημα, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2, τέταρτη παύλα

- πλαισίωση της εφαρμογής της νέας κοινής 
γεωργικής πολιτικής που είναι 
προσανατολισμένη στις απαιτήσεις της 
αγοράς και των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων 
στα παλαιά και στα νέα κράτη μέλη.

- πλαισίωση της εφαρμογής της νέας κοινής 
γεωργικής πολιτικής που είναι 
προσανατολισμένη στις απαιτήσεις της 
αγοράς και των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων 
στα παλαιά και στα νέα κράτη μέλη καθώς 
και λήψη υπόψη των προσδοκιών του 
καταναλωτή από πλευράς υγείας, 
ασφάλειας και ποιότητας.

Or. fr
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Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 19
Παράρτημα,, παράγραφος 2.1, τίτλος

Η ΚΓΠ και η αγροτική ανάπτυξη Ηαγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ

Or. fr

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 20
Παράρτημα, παράγραφος 2.1, υποπαράγραφος 1

Η γεωργία συνεχίζει να είναι ο μεγαλύτερος 
χρήστης της γης στις αγροτικές περιοχές και 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 
ποιότητα του τοπίου και του περιβάλλοντος. 
Η σημασία και το ενδιαφέρον της ΚΓΠ και 
της αγροτικής ανάπτυξης αυξήθηκαν με την 
πρόσφατη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η γεωργία συνεχίζει να είναι ο μεγαλύτερος 
χρήστης της γης στις αγροτικές περιοχές και 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 
ποιότητα του τοπίου και του περιβάλλοντος. 
Η σημασία και το ενδιαφέρον του 1ου

πυλώνα της ΚΓΠ και της αγροτικής 
ανάπτυξης αυξήθηκαν με την πρόσφατη 
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 21
Παράρτημα, παράγραφος 2.1, υποπαράγραφος 2

Χωρίς τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ - την 
πολιτική της αγοράς και την αγροτική 
ανάπτυξη - πολλές αγροτικές περιοχές στην 
Ευρώπη θα αντιμετώπιζαν όλο και 
μεγαλύτερα οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά προβλήματα. Το ευρωπαϊκό 
γεωργικό μοντέλο αντανακλά τον 
πολυλειτουργικό ρόλο της γεωργίας στον 
πλούτο και την ποικιλία των τοπίων, των 
προϊόντων διατροφής καθώς και της 
πολιτιστικής και της φυσικής κληρονομιάς.

Χωρίς τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ - την 
πολιτική της αγοράς και την αγροτική 
ανάπτυξη - πολλές αγροτικές περιοχές στην 
Ευρώπη θα αντιμετώπιζαν όλο και 
μεγαλύτερα οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά προβλήματα. Το ευρωπαϊκό 
γεωργικό μοντέλο αντανακλά τον 
πολυλειτουργικό ρόλο της γεωργίας στον 
πλούτο και την ποικιλία των τοπίων, των 
προϊόντων διατροφής καθώς και της 
πολιτιστικής και της φυσικής κληρονομιάς 
και προσαρμόζεται έτσι στη ζήτηση νέων 
προϊόντων από το κοινό και συγκεκριμένα, 
προϊόντα ποιότητας, διαατροφική 
ασφάλεια, πράσινο τουρισμό, αξιοποίηση 
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της φυσικής κληρονομιάς και εναλλακτικές 
μορφές ενέργειας.

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 22
Παράρτημα, παράγραφος 2.2

Οι μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ του 2003 και 
2004 αντιπροσωπεύουν σημαντικό βήμα 
προς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και της αειφόρου ανάπτυξης των γεωργικών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ και καθόρισαν το 
πλαίσιο για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις. Οι 
διαδοχικές μεταρρυθμίσεις τόνωσαν την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
γεωργίας, μειώνοντας τις εγγυήσεις 
στήριξης των τιμών. Η καθιέρωση των 
αποσυνδεδεμένων από την παραγωγή 
άμεσων ενισχύσεων ενθαρρύνει τους 
γεωργούς να ανταποκρίνονται στα μηνύματα 
της αγοράς που προκαλούνται από τη 
ζήτηση των καταναλωτών και όχι από τα 
κίνητρα πολιτικής που συνδέονται με τις 
ποσότητες. Η ένταξη των προτύπων για το 
περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, 
την υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων 
στα κριτήρια πολλαπλής συμμόρφωσης 
ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
και αυξάνει την περιβαλλοντική αειφορία 
της γεωργίας.

Οι μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ του 2003 και 
2004 αντιπροσωπεύουν σημαντικό βήμα 
προς την βελτίωση της περιφερειακής και 
τοπικής ανταγωνιστικότητας και της 
αειφόρου ανάπτυξης των γεωργικών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ και καθόρισαν το 
πλαίσιο για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις. Οι 
διαδοχικές μεταρρυθμίσεις τόνωσαν την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
γεωργίας, μειώνοντας τις εγγυήσεις 
στήριξης των τιμών. Η καθιέρωση των 
αποσυνδεδεμένων από την παραγωγή 
άμεσων ενισχύσεων ενθαρρύνει τους 
γεωργούς να ανταποκρίνονται στα μηνύματα 
της αγοράς που προκαλούνται από τη 
ζήτηση των καταναλωτών και όχι από τα 
κίνητρα πολιτικής που συνδέονται με τις 
ποσότητες. Η ένταξη των προτύπων για το 
περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, 
την υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων 
στα κριτήρια πολλαπλής συμμόρφωσης 
ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
και αυξάνει την περιβαλλοντική αειφορία 
της γεωργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ομεταρρυθμίσεις της ΚΓΠδεν θα έπρεπε απλώς να βελτιώσουν την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα στο σύνολό της αλλά και την περιφερειακή και τοπική εις τρόπον ώστε να 
αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ των λιγότερο και περισσότερο ανεπτυγμένων περιοχών της 
ΕΕ.
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 23
Παράρτημα, παράγραφος 2.2

Οι μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ του 2003 και 
2004 αντιπροσωπεύουν σημαντικό βήμα 
προς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και της αειφόρου ανάπτυξης των γεωργικών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ και καθόρισαν το 
πλαίσιο για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις. Οι 
διαδοχικές μεταρρυθμίσεις τόνωσαν την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
γεωργίας, μειώνοντας τις εγγυήσεις 
στήριξης των τιμών. Η καθιέρωση των 
αποσυνδεδεμένων από την παραγωγή 
άμεσων ενισχύσεων ενθαρρύνει τους 
γεωργούς να ανταποκρίνονται στα μηνύματα 
της αγοράς που προκαλούνται από τη 
ζήτηση των καταναλωτών και όχι από τα 
κίνητρα πολιτικής που συνδέονται με τις 
ποσότητες. Η ένταξη των προτύπων για το 
περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, 
την υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων 
στα κριτήρια πολλαπλής συμμόρφωσης 
ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
και αυξάνει την περιβαλλοντική αειφορία 
της γεωργίας.

Οι μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ του 2003 και 
2004 αντιπροσωπεύουν σημαντικό βήμα 
προς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και της αειφόρου ανάπτυξης των γεωργικών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ και καθόρισαν το 
πλαίσιο για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις. Οι 
διαδοχικές μεταρρυθμίσεις τόνωσαν την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
γεωργίας, μειώνοντας τις εγγυήσεις 
στήριξης των τιμών. Η καθιέρωση των 
αποσυνδεδεμένων από την παραγωγή 
άμεσων ενισχύσεων ενθαρρύνει τους 
γεωργούς να ανταποκρίνονται στα μηνύματα 
της αγοράς που προκαλούνται από τη 
ζήτηση των καταναλωτών και όχι από τα 
κίνητρα πολιτικής που συνδέονται με τις 
ποσότητες. Σε άλλο επίπεδο και σύμφωνα 
με το άρθρο 299 παρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ, 
χορηγήθηκαν στις λίαν περιφερειακές 
περιοχές ειδικές ενισχύσεις λόγω των 
ειδικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν, 
ενισχύσεις που πρέπει να διατηρηθούν. 
Τέλος, η ένταξη των προτύπων για το 
περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, 
την υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων 
στα κριτήρια πολλαπλής συμμόρφωσης 
ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
και αυξάνει την περιβαλλοντική αειφορία 
της γεωργίας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 299 (2) της ΣΕΚ.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 24
Παράρτημα, παράγραφος 2.2

Οι μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ του 2003 και Οι μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ του 2003 και 
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2004 αντιπροσωπεύουν σημαντικό βήμα 
προς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και της αειφόρου ανάπτυξης των γεωργικών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ και καθόρισαν το 
πλαίσιο για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις. Οι 
διαδοχικές μεταρρυθμίσεις τόνωσαν την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
γεωργίας, μειώνοντας τις εγγυήσεις 
στήριξης των τιμών. Η καθιέρωση των 
αποσυνδεδεμένων από την παραγωγή 
άμεσων ενισχύσεων ενθαρρύνει τους 
γεωργούς να ανταποκρίνονται στα μηνύματα 
της αγοράς που προκαλούνται από τη 
ζήτηση των καταναλωτών και όχι από τα 
κίνητρα πολιτικής που συνδέονται με τις 
ποσότητες. Η ένταξη των προτύπων για το 
περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, 
την υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων 
στα κριτήρια πολλαπλής συμμόρφωσης 
ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
και αυξάνει την περιβαλλοντική αειφορία 
της γεωργίας.

2004 αντιπροσωπεύουν σημαντικό βήμα 
προς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και της αειφόρου ανάπτυξης των γεωργικών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ και καθόρισαν το 
πλαίσιο για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις. Οι 
διαδοχικές μεταρρυθμίσεις τόνωσαν την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
γεωργίας, μειώνοντας τις εγγυήσεις 
στήριξης των τιμών. Η καθιέρωση των 
αποσυνδεδεμένων από την παραγωγή 
άμεσων ενισχύσεων ενθαρρύνει τους 
γεωργούς να ανταποκρίνονται στα μηνύματα 
της αγοράς που προκαλούνται από τη 
ζήτηση των καταναλωτών και όχι από τα 
κίνητρα πολιτικής που συνδέονται με τις 
ποσότητες. Η ένταξη των προτύπων για το 
περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, 
την υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων 
στα κριτήρια πολλαπλής συμμόρφωσης 
ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
και αυξάνει την περιβαλλοντική αειφορία 
της γεωργίας. Η γεωργία έχει πλέον 
αποκτήσει μια οικονομική, 
περιβαλλοντική, εδαφική και κοινωνική 
λειτουργία.

Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 25
Παράρτημα, παράγραφος 2,4, υποπαράγραφος 1

Η κατάσταση των αγροτικών περιοχών 
παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, από τις 
απόμακρες αγροτικές περιοχές που 
πλήττονται από προβλήματα μείωσης του 
πληθυσμού και παρακμής έως τις 
περιαστικές περιοχές που υφίστανται 
εντεινόμενη πίεση από τα αστικά κέντρα.

Η κατάσταση των αγροτικών περιοχών 
παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, από τις 
απόμακρες αγροτικές περιοχές που 
πλήττονται από προβλήματα μείωσης του 
πληθυσμού και παρακμής έως τις 
περιαστικές περιοχές που υφίστανται 
εντεινόμενη πίεση από τα αστικά κέντρα, 
και τις λίαν περιφερειακές περιοχές που 
αντιμετωπίζουν ιδαίτερες και μόνιμες 
δυσχέρειες λόγω της μικρής 
εκμεταλλεύσιμης επιφανείας τους, τη 
μεγάλη απόσταση από την ηπειρωτική 
Ευρώπη και το διάσπαρτο χαρακτήρα 
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τους.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 299(2). Στο πλαίσιο της επανάκαμψης της 
Στρατηγικής της Λισσαβώνας.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 26
Παράρτημα, παράγραφος 2,4, υποπαράγραφος 1

Η κατάσταση των αγροτικών περιοχών 
παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, από τις 
απόμακρες αγροτικές περιοχές που 
πλήττονται από προβλήματα μείωσης του 
πληθυσμού και παρακμής έως τις 
περιαστικές περιοχές που υφίστανται 
εντεινόμενη πίεση από τα αστικά κέντρα.

Η κατάσταση των αγροτικών περιοχών 
παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, από τις 
απόμακρες αγροτικές περιοχές που 
πλήττονται από προβλήματα μείωσης του 
πληθυσμού και παρακμής έως τις 
περιαστικές περιοχές που υφίστανται 
εντεινόμενη πίεση από τα αστικά κέντρα, 
γεγονός που συνεπάγεται 
διαφοροποιημένες στρατηγικές ανάπτυξης 
της υπαίθρου.

Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 27
Παράρτημα, παράγραφος 2,4, υποπαράγραφος 2

Σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΟΣΑ, ο 
οποίος βασίζεται στην πυκνότητα του 
πληθυσμού, οι αγροτικές περιοχές 
αντιπροσωπεύουν το 92% της επικράτειας 
της ΕΕ-25. Εξάλλου, το 19% του 
πληθυσμού ζει σε κατ’ εξοχήν αγροτικές 
περιοχές και το 37% σε ιδιαιτέρως 
αγροτικές περιοχές. Οι περιοχές αυτές 
παράγουν το 45% της ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ) στην ΕΕ-25 και 
εξασφαλίζουν το 53% της απασχόλησης, 
αλλά τείνουν να υπολείπονται ως προς 
ορισμένους κοινωνικο-οικονομικούς 

Σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΟΣΑ, ο 
οποίος βασίζεται στην πυκνότητα του 
πληθυσμού, οι αγροτικές περιοχές 
αντιπροσωπεύουν το 92% της επικράτειας 
της ΕΕ-25. Εξάλλου, το 19% του 
πληθυσμού ζει σε κατ’ εξοχήν αγροτικές 
περιοχές και το 37% σε ιδιαιτέρως 
αγροτικές περιοχές. Οι περιοχές αυτές 
παράγουν το 45% της ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ) στην ΕΕ-25 και 
εξασφαλίζουν το 53% της απασχόλησης, 
αλλά τείνουν να υπολείπονται ως προς 
ορισμένους κοινωνικο-οικονομικούς 
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δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των 
διαρθρωτικών δεικτών, σε σύγκριση με μη 
αγροτικές περιοχές. Στις αγροτικές περιοχές, 
το εισόδημα ανά κάτοικο είναι περίπου κατά 
ένα τρίτο μικρότερο, τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών είναι 
χαμηλότερα, ο τομέας των υπηρεσιών είναι 
λιγότερο ανεπτυγμένος, τα επίπεδα της 
ανώτατης εκπαίδευσης είναι γενικά 
χαμηλότερα και μικρότερο ποσοστό 
νοικοκυρών έχει πρόσβαση σε 
«ευρυζωνικό» διαδίκτυο. Σε ορισμένες 
αγροτικές περιοχές η γεωγραφική 
απομόνωση και ο περιφερειακός 
χαρακτήρας αποτελούν σοβαρά 
προβλήματα. Τα μειονεκτήματα αυτά 
τείνουν να είναι ακόμη πιο σημαντικά στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές, αν και η 
γενική εικόνα σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να 
διαφέρει ουσιαστικά ανάμεσα στα κράτη 
μέλη. Η έλλειψη ευκαιριών, επαφών και 
εκπαιδευτικών υποδομών αποτελεί ιδιαίτερο 
πρόβλημα για τις γυναίκες και τους νέους σε 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές.

δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των 
διαρθρωτικών δεικτών, σε σύγκριση με μη 
αγροτικές περιοχές. Στις αγροτικές περιοχές, 
το εισόδημα ανά κάτοικο είναι περίπου κατά 
ένα τρίτο μικρότερο, τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών είναι 
χαμηλότερα, ο τομέας των υπηρεσιών είναι 
λιγότερο ανεπτυγμένος, τα επίπεδα της 
ανώτατης εκπαίδευσης είναι γενικά 
χαμηλότερα και μικρότερο ποσοστό 
νοικοκυρών έχει πρόσβαση σε 
«ευρυζωνικό» διαδίκτυο. Σε ορισμένες 
αγροτικές περιοχές η γεωγραφική 
απομόνωση και ο περιφερειακός 
χαρακτήρας αποτελούν σοβαρά 
προβλήματα. Τα μειονεκτήματα αυτά 
τείνουν να είναι ακόμη πιο σημαντικά στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές και τις λίαν 
περιφερειακές περιοχές όπου οι γεωργικές
εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται από την 
απομάκρυνσή τους, το μικρό μέγεθος και 
την ασθενή διαφοροποίηση της παραγωγής 
και πλήττονται από δυσχερείς 
κλιματολογικές συνθήκες. Η έλλειψη 
ευκαιριών, επαφών και εκπαιδευτικών 
υποδομών αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα για 
τις γυναίκες και τους νέους σε 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 299(2). Στο πλαίσιο της επανάκαμψης της 
Στρατηγικής της Λισσαβώνας.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 28
Παράρτημα, παράγραφος 2,4, υποπαράγραφος 6α (νέα)

Δέον επίσης να υπογραμμισθεί η σημασία 
που έχει η βιοτεχνία για την ύπαιθρο. Η 
βιοτεχνία αφορά όλους τους τομείς 
δραστηριότητας και συγκεκριμένα τις 
κατασκευές, τη διατροφή, τις μεταφορές 
και την κλωστοϋφαντουργία. Επιτρέπει τη 
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δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
επιμόρφωση των νέων χάρις στην 
εκμάθηση, τη μετάδοση της παραδοσιακής 
τεχνογνωσίας και τη δημιουργία του 
κοινωνικού ιστού στις πλέον 
απομακρυσμένες ζώνες.

Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 29
Παράρτημα, παράγραφος 2,4, υποπαράγραφος 7

Οι τομείς της γεωργίας και των τροφίμων 
πρέπει να αδράξουν τις ευκαιρίες που 
προσφέρουν οι νέες προσεγγίσεις, 
τεχνολογίες και καινοτομίες για να 
ανταποκριθούν στην εξελισσόμενη ζήτηση 
της αγοράς, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Πάνω απ’ όλα, οι 
επενδύσεις στον ζωτικό πόρο του 
ανθρώπινου κεφαλαίου θα επιτρέψουν στις 
αγροτικές περιοχές και στον τομέα των 
γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής 
να ατενίσουν το μέλλον με εμπιστοσύνη.

Οι τομείς της γεωργίας και των τροφίμων 
πρέπει να αδράξουν τις ευκαιρίες που 
προσφέρουν οι νέες προσεγγίσεις, 
τεχνολογίες και καινοτομίες για να 
ανταποκριθούν στην εξελισσόμενη ζήτηση 
της αγοράς, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Πάνω απ’ όλα, οι 
επενδύσεις στον ζωτικό πόρο του 
ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της δια βίου 
εκμάθησης και της προσαρμογής της στις 
νέες προκλήσεις που θέτει ο ανταγωνισμός 
θα επιτρέψουν στις αγροτικές περιοχές και 
στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και 
ειδών διατροφής να ατενίσουν το μέλλον με 
εμπιστοσύνη.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της ανάκαμψης της Στρατηγικής της Λισσαβώνας του Φεβρουαρίου 2005.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 30
Παράρτημα, παράγραφος 2,4, υποπαράγραφος 8α (νέα)

Προκειμένου να κατατούν οι ζώνες της 
υπαίθρου ελκυστικοί πόλοι 
δραστηριότητας πρέπει να βελτιωθεί η 
ελκυστικότητά τους από πλευράς 
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διαμονής. Η επιθυμία διαβίωσης στην 
ύπαιθρο είναι έντονη στον ευρωπαϊκό 
πληθυσμό, συχνά όμως έρχεται σε 
αντιπαράθεση με τη σκληρή για τον 
πληθυσμό και απογοητευτική έλλειψη 
βασικών βασικών υπηρεσιών και 
εξοπλισμού που αποτελεί συχνά 
αποθαρρυντικό παράγοντα όσον αφορά την 
εκεί εγκατάσταση.

Or. fr

Τροπολογία: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Τροπολογία 31
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, Κατευθυντήρια γραμμή, παράγραφος 1

Οι τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και 
των γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής της Ευρώπης έχουν μεγάλο 
δυναμικό περαιτέρω ανάπτυξης προϊόντων 
υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας 
που θα ανταποκρίνονται στην ποικίλη και 
αυξανόμενη ζήτηση των ευρωπαίων 
καταναλωτών και των παγκόσμιων αγορών.

Οι τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και 
των γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής της Ευρώπης έχουν μεγάλο 
δυναμικό περαιτέρω ανάπτυξης προϊόντων 
υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας 
που θα ανταποκρίνονται στην ποικίλη και 
αυξανόμενη ζήτηση των ευρωπαίων 
καταναλωτών και των παγκόσμιων αγορών, 
περιλαμβανομένου του έντονου 
ενδιαφέροντος των καταναλωτών για την 
ανιχνευσιμότητα των προϊόντων από το 
αγρόκτημα μέχρι την αγορά..

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπεία των πολυαρίθμων σκανδάλων που παρατηρήθηκαν πρόσφατα στον τομέα της 
διατροφής, όπως η ΣΕΒ και ο αφθώδης πυρετός των αιγοπροβατοειδών που υπέσκαψαν σε 
μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τη ΚΓΠ, οι πόροι για τον άξονα 1 των 
κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για την ανάπτυξη της υπαίθρου (2007-
2013) θα έπρεπε επίσης να συμβάλλουν ώστε να καθησυχασθούν οι ανησυχίες των 
καταναλωτών ως προς την ποιότητα των τροφίμων που παράγονται και τίθενται σε εμπορία στα 
κράτη μέλη της ΕΕ.
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Τροπολογία: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Τροπολογία 32
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, Κατευθυντήρια γραμμή, παράγραφος 2

Οι πόροι που διατίθενται για τον άξονα 1 
πρέπει να συμβάλλουν στην δημιουργία 
ενός ισχυρού και δυναμικού ευρωπαϊκού 
τομέα γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής με εστίαση στις προτεραιότητες 
της μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας 
στην τροφική αλυσίδα και σε τομείς 
προτεραιότητας για επενδύσεις σε φυσικό 
και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Οι πόροι που διατίθενται για τον άξονα 1 
πρέπει να συμβάλλουν στην δημιουργία 
ισχυρών και δυναμικών αγροτικών και 
δασοκομικών τομέων με εστίαση στις 
διττές προτεραιότητες της υποκίνησης της 
καινοτομίας και ενοποίησης στην τροφική 
αλυσίδα και στην αλυσίδα των καυσίμων 
και στις επενδύσεις σε φυσικό και 
ανθρώπινο κεφάλαιο, 
συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης των 
τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) και της δέουσας 
κατάρτισης..

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόώθηση των ΤΠΕ πρέπει να συμβαδίζει με την κατάρτιση του ανθρωπίνου κεφαλαίου στην 
ύπαιθρο.

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 33
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, Κατευθυντήρια γραμμή, παράγραφος 2

Οι πόροι που διατίθενται για τον άξονα 1 
πρέπει να συμβάλλουν στην δημιουργία 
ενός ισχυρού και δυναμικού ευρωπαϊκού 
τομέα γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής με εστίαση στις προτεραιότητες 
της μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας 
στην τροφική αλυσίδα και σε τομείς 
προτεραιότητας για επενδύσεις σε φυσικό 
και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Οι πόροι που διατίθενται για τον άξονα 1 
πρέπει να συμβάλλουν στην δημιουργία 
ενός ισχυρού και δυναμικού ευρωπαϊκού 
τομέα γεωργίας και δασοκομίας στο 
πλαίσιο της ενθάρρυνσης της καινοτομίας 
στην τροφική αλυσίδα και στην αλυσίδα 
των καυσίμων, καθώς και στην επένδυση
σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στον αγροεπισιτιστικό τομέα είναι περιοριστική και ως εκ τούτου πρέπει να 
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αναφερόμαστε στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας.

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 34
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, Κατευθυντήρια γραμμή, παράγραφος 2

Οι πόροι που διατίθενται για τον άξονα 1 
πρέπει να συμβάλλουν στην δημιουργία 
ενός ισχυρού και δυναμικού ευρωπαϊκού 
τομέα γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής με εστίαση στις προτεραιότητες 
της μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας 
στην τροφική αλυσίδα και σε τομείς 
προτεραιότητας για επενδύσεις σε φυσικό 
και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Οι πόροι που διατίθενται για τον άξονα 1 
πρέπει να συμβάλλουν στην δημιουργία 
ισχυρών, δυναμικών και αειφόρων 
αγροτικών και δασοκομικών τομέων με 
εστίαση στις διττές προτεραιότητες της 
υποκίνησης της καινοτομίας και 
ενοποίησης στην τροφική αλυσίδα και στην 
αλυσίδα των καυσίμων και στις επενδύσεις 
σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, 
συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης των 
τεχνολογιών ΤΠΕ.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία της εισηγήτριας είναι πολύ σωστή θα πρέπει όμως να συμπεριληφθεί ο στόχος 
δημιουργίας αειφόρων αγροτικών και δασοκομικών τομέων από τους πόρους του Άξονα 1.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 35
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, Κατευθυντήρια γραμμή, παράγραφος 2

Οι πόροι που διατίθενται για τον άξονα 1 
πρέπει να συμβάλλουν στην δημιουργία 
ενός ισχυρού και δυναμικού ευρωπαϊκού 
τομέα γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής με εστίαση στις προτεραιότητες 
της μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας στην 
τροφική αλυσίδα και σε τομείς 
προτεραιότητας για επενδύσεις σε φυσικό 
και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Οι πόροι που διατίθενται για τον άξονα 1 
πρέπει να συμβάλλουν τόσο στο 
εκσυγχρονισμό των γεωργικών και 
δασονομικών εκμεταλλεύσεων όσο και 
στην δημιουργία ενός ισχυρού και 
δυναμικού ευρωπαϊκού τομέα γεωργικών 
προϊόντων και ειδών διατροφής με εστίαση 
στις προτεραιότητες της μεταφοράς γνώσης 
και καινοτομίας στην τροφική αλυσίδα και 
σε τομείς προτεραιότητας για επενδύσεις σε 
φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Or. fr
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Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 36
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, υποπαράγραφος 1, 2η παύλα

- βελτίωση της ενοποίησης της αλυσίδας 
των γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής. Η βιομηχανία τροφίμων της 
Ευρώπης είναι από τις πιο ανταγωνιστικές 
και καινοτόμες στον κόσμο, αλλά 
αντιμετωπίζει αυξανόμενο παγκόσμιο 
ανταγωνισμό. Υπάρχουν σημαντικά 
περιθώρια στο πλαίσιο της αγροτικής 
οικονομίας για τη δημιουργία και εμπορία 
νέων προϊόντων, για την συγκράτηση 
περισσότερης αξίας στις αγροτικές περιοχές 
μέσω συστημάτων ποιότητας και για τη 
βελτίωση της εικόνας των ευρωπαϊκών 
προϊόντων στο εξωτερικό. Η χρήση 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
υποστήριξης για την συμμόρφωση με τα 
κοινοτικά πρότυπα θα συμβάλλει σε αυτή τη 
διαδικασία ενοποίησης. Ένας γεωργικός 
τομέας προσανατολισμένος στις απαιτήσεις 
της αγοράς θα βοηθήσει στην περαιτέρω 
εδραίωση της θέσης του κλάδου των 
γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής 
της Ευρώπης ως μείζονος εργοδότη και 
πηγής οικονομικής ανάπτυξης·

- βελτίωση της ενοποίησης της αλυσίδας 
των γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής. Η βιομηχανία τροφίμων της 
Ευρώπης είναι από τις πιο ανταγωνιστικές 
και καινοτόμες στον κόσμο, αλλά 
αντιμετωπίζει αυξανόμενο παγκόσμιο 
ανταγωνισμό. Υπάρχουν σημαντικά 
περιθώρια στο πλαίσιο της αγροτικής 
οικονομίας για τη δημιουργία και εμπορία 
νέων προϊόντων, για την συγκράτηση 
περισσότερης αξίας στις αγροτικές περιοχές 
μέσω συστημάτων ποιότητας και για τη 
βελτίωση της εικόνας των ευρωπαϊκών 
προϊόντων στο εξωτερικό. Θα έπρεπε 
ιδιαίτερα να προωθηθούν τα τοπικά και 
περιφερειακά προϊόντα. Η χρήση 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
υποστήριξης για την συμμόρφωση με τα 
κοινοτικά πρότυπα θα συμβάλλει σε αυτή τη 
διαδικασία ενοποίησης. Ένας γεωργικός 
τομέας προσανατολισμένος στις απαιτήσεις 
της αγοράς θα βοηθήσει στην περαιτέρω 
εδραίωση της θέσης του κλάδου των 
γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής 
της Ευρώπης ως μείζονος εργοδότη και 
πηγής οικονομικής ανάπτυξης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προωθηθεί μια αειφόρος και με απήχηση οικονομία της υπαίθρου, οι τοπικές 
και περιφερειακές επιχειρήσεις πρέπει να συμβάλλουν στη συγκρότηση της οικονομίας αυτής. 
Αντί να δημιουργούμε φραγμούς για τα τοπικά προϊόντα και τις μικρές επιχειρήσεις θα έπρεπε 
να υποστηρίζουμε τις πολύ μικρής κλίμακας επιχειρήσεις δεδομένουότι ο ιστός των 
επιχειρήσεων αυτών υποστηρίζει τις κοινότητες της υπαίθρου.
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Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 37
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, υποπαράγραφος 1, 2η παύλα

- βελτίωση της ενοποίησης της αλυσίδας 
των γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής. Η βιομηχανία τροφίμων της 
Ευρώπης είναι από τις πιο ανταγωνιστικές 
και καινοτόμες στον κόσμο, αλλά 
αντιμετωπίζει αυξανόμενο παγκόσμιο 
ανταγωνισμό. Υπάρχουν σημαντικά 
περιθώρια στο πλαίσιο της αγροτικής 
οικονομίας για τη δημιουργία και εμπορία 
νέων προϊόντων, για την συγκράτηση 
περισσότερης αξίας στις αγροτικές περιοχές 
μέσω συστημάτων ποιότητας και για τη 
βελτίωση της εικόνας των ευρωπαϊκών 
προϊόντων στο εξωτερικό. Η χρήση 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
υποστήριξης για την συμμόρφωση με τα 
κοινοτικά πρότυπα θα συμβάλλει σε αυτή τη 
διαδικασία ενοποίησης. Ένας γεωργικός 
τομέας προσανατολισμένος στις απαιτήσεις 
της αγοράς θα βοηθήσει στην περαιτέρω 
εδραίωση της θέσης του κλάδου των 
γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής 
της Ευρώπης ως μείζονος εργοδότη και 
πηγής οικονομικής ανάπτυξης·

- προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση 
και. βελτίωση της ενοποίησης της αλυσίδας 
των γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής. Η βιομηχανία τροφίμων της 
Ευρώπης είναι από τις πιο ανταγωνιστικές 
και καινοτόμες στον κόσμο, αλλά 
αντιμετωπίζει αυξανόμενο παγκόσμιο 
ανταγωνισμό. Υπάρχουν σημαντικά 
περιθώρια στο πλαίσιο της αγροτικής 
οικονομίας για τη δημιουργία και εμπορία 
νέων προϊόντων, για την συγκράτηση 
περισσότερης αξίας στις αγροτικές περιοχές 
μέσω συστημάτων ποιότητας και για τη 
βελτίωση της εικόνας των ευρωπαϊκών 
προϊόντων στο εξωτερικό. Η χρήση 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
υποστήριξης για την συμμόρφωση με τα 
κοινοτικά πρότυπα θα συμβάλλει σε αυτή τη 
διαδικασία ενοποίησης. Ένας γεωργικός 
τομέας προσανατολισμένος στις απαιτήσεις 
της αγοράς θα βοηθήσει στην περαιτέρω 
εδραίωση της θέσης του κλάδου των 
γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής 
της Ευρώπης ως μείζονος εργοδότη και
πηγής οικονομικής ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 38
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, υποπαράγραφος 1, 4η παύλα

- προώθηση της δυναμικής 
επιχειρηματικότητας. Οι πρόσφατες 
μεταρρυθμίσεις δημιούργησαν για την 
ευρωπαϊκή γεωργία ένα περιβάλλον 
προσανατολισμένο στις απαιτήσεις της 
αγοράς. Αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες για 
τις γεωργικές επιχειρήσεις. Η υλοποίηση 
αυτού του οικονομικού δυναμικού θα 

- προώθηση της δυναμικής 
επιχειρηματικότητας. Οι πρόσφατες 
μεταρρυθμίσεις δημιούργησαν για την 
ευρωπαϊκή γεωργία ένα περιβάλλον 
προσανατολισμένο στις απαιτήσεις της 
αγοράς. Αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες για 
τις γεωργικές επιχειρήσεις. Η υλοποίηση 
αυτού του οικονομικού δυναμικού θα 
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εξαρτηθεί, όμως, από την ανάπτυξη 
στρατηγικών και οργανωτικών δεξιοτήτων·

εξαρτηθεί, όμως, από την ανάπτυξη 
στρατηγικών, εμπορικών, προωθητικών και 
οργανωτικών δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 39
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, υποπαράγραφος 1, 4η παύλα

– προώθηση της δυναμικής 
επιχειρηματικότητας. Οι πρόσφατες 
μεταρρυθμίσεις δημιούργησαν για την 
ευρωπαϊκή γεωργία ένα περιβάλλον 
προσανατολισμένο στις απαιτήσεις της 
αγοράς. Αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες για 
τις γεωργικές επιχειρήσεις. Η υλοποίηση 
αυτού του οικονομικού δυναμικού θα 
εξαρτηθεί, όμως, από την ανάπτυξη 
στρατηγικών και οργανωτικών δεξιοτήτων·

– προώθηση της δυναμικής 
επιχειρηματικότητας. Οι πρόσφατες 
μεταρρυθμίσεις δημιούργησαν για την 
ευρωπαϊκή γεωργία ένα περιβάλλον 
προσανατολισμένο στις απαιτήσεις της 
αγοράς. Αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες για 
τις γεωργικές επιχειρήσεις. Η υλοποίηση 
αυτού του οικονομικού δυναμικού θα 
εξαρτηθεί, όμως, από την ανάπτυξη 
στρατηγικών και οργανωτικών 
δεξιοτήτων,·καθώς και από τις νέες 
πολιτικές δημοσίων επενδύσεων·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Μια ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα απαιτεί μια 
αναδιάρθρωση τομέα αυτού βασιζόμενη σε σημαντικές δημόσιες επενδύσεις που θα αξιοποιούν 
τα παραγωγικά πρότυπα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιφερειών.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 40
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, υποπαράγραφος 1, 5η παύλα

– ανάπτυξη νέων αγορών για τα γεωργικά 
και δασοκομικά προϊόντα. Οι νέες αγορές 
μπορούν να προσφέρουν υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία. Η στήριξη επενδύσεων 
και κατάρτισης στον τομέα της παραγωγής 
άλλων προϊόντων πλην τροφίμων στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης είναι 
δυνατόν να συμπληρώσει τα μέτρα που 

– ανάπτυξη νέων αγορών για τα γεωργικά 
και δασοκομικά προϊόντα. Οι νέες αγορές 
μπορούν να προσφέρουν υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία. Η στήριξη επενδύσεων 
και κατάρτισης στον τομέα της παραγωγής 
άλλων προϊόντων πλην τροφίμων στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης είναι 
δυνατόν να συμπληρώσει τα μέτρα που 
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λαμβάνονται στο πλαίσιο του πρώτου 
πυλώνα δημιουργώντας καινοτόμες νέες 
αγορές για την παραγωγή ή υποβοηθώντας 
την ανάπτυξη υλών για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, βιοκαυσίμων και μεταποιητικής 
δυναμικότητας·

λαμβάνονται στο πλαίσιο του πρώτου 
πυλώνα δημιουργώντας καινοτόμες νέες 
αγορές για την παραγωγή ή υποβοηθώντας 
την ανάπτυξη υλών για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, βιοκαυσίμων, ιδίως εκείνων που 
παράγονται από τη βιομάζα ή από φυσικά 
συστατικά όπως η ζάχαρη, και 
μεταποιητικής δυναμικότητας· οι επιδόσεις 
από περιβαλλοντικής πλευράς μπορούν 
έτσι να οδηγήσουν σε παραγωγικό κέρδος 
και σε μια κατάσταση προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Μια ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα απαιτεί μια 
αναδιάρθρωση τομέα αυτού βασιζόμενη σε σημαντικές δημόσιες επενδύσεις που θα αξιοποιούν 
τα παραγωγικά πρότυπα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιφερειών.

Τροπολογία: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Τροπολογία 41
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, υποπαράγραφος 1, 5η παύλα

- ανάπτυξη νέων αγορών για τα γεωργικά 
και δασοκομικά προϊόντα. Οι νέες αγορές 
μπορούν να προσφέρουν υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία. Η στήριξη επενδύσεων 
και κατάρτισης στον τομέα της παραγωγής 
άλλων προϊόντων πλην τροφίμων στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης είναι 
δυνατόν να συμπληρώσει τα μέτρα που 
λαμβάνονται στο πλαίσιο του πρώτου 
πυλώνα δημιουργώντας καινοτόμες νέες 
αγορές για την παραγωγή ή υποβοηθώντας 
την ανάπτυξη υλών για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, βιοκαυσίμων και μεταποιητικής 
δυναμικότητας·

- στήριξη ερευνών, επενδύσεων και 
κατάρτισης για την ανάπτυξη και χρήση 
νέων προϊόντων, μεθόδων μεταποίησης και 
τεχνολογιών που θα επιτρέπουν την 
εξοικονόμηση ενέργειας. Μια τέτοια 
στήριξη είναι δυνατόν να συμπληρώσει τα 
μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του 
πρώτου πυλώνα υποβοηθώντας την 
ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής 
ή, για παράδειγμα, στην ανάπτυξη υλών για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιοκαυσίμων 
και μεταποιητικής δυναμικότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οποιαδήποτε υποστήριξη στην ανάπτυξη νέων διεξόδων για τα γεωργικά και δασονομικά 
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προϊόντα θα έπρεπε επίσης να επικεντρώνεται στη δημιουργία διαδικασιών και τεχνολογιών 
παραγωγής που θα επιτρέπουν την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 42
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, υποπαράγραφος 1, 5η παύλα

- ανάπτυξη νέων αγορών για τα γεωργικά 
και δασοκομικά προϊόντα. Οι νέες αγορές 
μπορούν να προσφέρουν υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία. Η στήριξη επενδύσεων 
και κατάρτισης στον τομέα της παραγωγής 
άλλων προϊόντων πλην τροφίμων στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης είναι 
δυνατόν να συμπληρώσει τα μέτρα που 
λαμβάνονται στο πλαίσιο του πρώτου 
πυλώνα δημιουργώντας καινοτόμες νέες 
αγορές για την παραγωγή ή υποβοηθώντας 
την ανάπτυξη υλών για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, βιοκαυσίμων και μεταποιητικής 
δυναμικότητας·

- ανάπτυξη νέων αγορών για τα γεωργικά 
και προϊόντα και το δασοκομικό κλάδο. Οι 
νέες αγορές μπορούν να προσφέρουν 
υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Η στήριξη 
επενδύσεων και κατάρτισης στον τομέα της 
παραγωγής άλλων προϊόντων πλην 
τροφίμων στο πλαίσιο της αγροτικής 
ανάπτυξης είναι δυνατόν να συμπληρώσει 
τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του 
πρώτου πυλώνα δημιουργώντας καινοτόμες 
νέες αγορές για την παραγωγή,
αξιοποιώντας τα κατάλοιπα ή 
υποβοηθώντας την ανάπτυξη υλών για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιοκαυσίμων 
και μεταποιητικής δυναμικότητας·

Or. fr

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 43
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, υποπαράγραφος 1, 6η παύλα

- βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της 
δασοκομίας. Η μακροπρόθεσμη αειφορία 
θα εξαρτηθεί από την ικανότητα παραγωγής 
προϊόντων που θα επιθυμούν να αγοράσουν 
οι καταναλωτές, με ταυτόχρονη επίτευξη 
υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων. Η 
επένδυση σε βελτιωμένες περιβαλλοντικές 
επιδόσεις μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 
βελτίωση της αποδοτικότητας της 
παραγωγής, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
αμοιβαία επωφελούς κατάστασης·

- βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και του
δασοκομικού κλάδου. Η μακροπρόθεσμη 
αειφορία θα εξαρτηθεί από την ικανότητα 
παραγωγής προϊόντων που θα επιθυμούν να 
αγοράσουν οι καταναλωτές, με ταυτόχρονη 
επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών 
προτύπων. Η επένδυση σε βελτιωμένες 
περιβαλλοντικές επιδόσεις μπορεί επίσης να 
οδηγήσει σε βελτίωση της αποδοτικότητας 
της παραγωγής, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία αμοιβαία επωφελούς 
κατάστασης·
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Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 44
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, υποπαράγραφος 1, 7η παύλα

- αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα. Η 
αγροτική ανάπτυξη αποτελεί βασικό 
εργαλείο αναδιάρθρωσης, ιδίως στα νέα 
κράτη μέλη. Η διεύρυνση άλλαξε τον 
γεωργικό χάρτη. Η επιτυχής γεωργική 
προσαρμογή μπορεί να αποτελέσει το κλειδί 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
της περιβαλλοντικής αειφορίας στον 
γεωργικό τομέα και για την τόνωση της 
απασχόλησης και της ανάπτυξης σε 
συναφείς τομείς της οικονομίας. Όλα τα 
κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
πρόβλεψη των αλλαγών στον γεωργικό 
τομέα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και 
να αναπτύξουν ενεργητική προσέγγιση για 
την κατάρτιση και επιμόρφωση των 
αγροτών, ιδίως όσον αφορά τις 
μεταβιβάσιμες δεξιότητες.

- αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα. Η 
αγροτική ανάπτυξη αποτελεί βασικό 
εργαλείο αναδιάρθρωσης, ιδίως στα νέα 
κράτη μέλη. Η διεύρυνση άλλαξε τον 
γεωργικό χάρτη. Η επιτυχής γεωργική 
προσαρμογή μπορεί να αποτελέσει το κλειδί 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
της περιβαλλοντικής αειφορίας στον 
γεωργικό τομέα και για την τόνωση της 
απασχόλησης και της ανάπτυξης σε 
συναφείς τομείς της οικονομίας. Όλα τα 
κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
πρόβλεψη των αλλαγών στον γεωργικό 
τομέα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης,
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας και 
να αναπτύξουν ενεργητική προσέγγιση για 
την κατάρτιση και επιμόρφωση των 
αγροτών, ιδίως όσον αφορά τις 
μεταβιβάσιμες δεξιότητες.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Μια ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα απαιτεί μια 
αναδιάρθρωση τομέα αυτού βασιζόμενη σε σημαντικές δημόσιες επενδύσεις που θα αξιοποιούν 
τα παραγωγικά πρότυπα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιφερειών..

Τροπολογία: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 45
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, υποπαράγραφος 1, παύλα 7α (νέα)

- υποστήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών 
όπως οι λαϊκές αγορές και τα προγράμματα 
προμήθειας τοπικών προϊόντων ποιότητας.
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Or. en

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 46
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, υποπαράγραφος 1, παύλα 7α (νέα)

- Mβελτίωση των όρων εναλλαγής των 
γενεών. Η διασφάλιση της εναλλαγής των 
γενεών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση 
της δραστηριότητας αυτής στα κράτη 
μέλη. Η ΕΕ πρέπει να μειώσει στο μέτρο 
του δυνατού τους διοικητικούς φραγμούς 
που παρμβάλλοντας στο παρελθόν ως προς 
την πρόσβαση των νέων στις ενισχύσεις για 
την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η εναλλαγή 
των γενεών πρέπει να αποτελέσει στόχο 
προτεραιότητας για όλους τους άξονες 
ανάπτυξης της υπαίθρου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών 
εναλλαγής των γενεών στο πλαίσιο της γεωργικής δραστηριότητας.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 47
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, υποπαράγραφος 2

Για την ενίσχυση της ανανέωσης των 
γενεών στην γεωργία, πρέπει να μελετηθούν 
επίσης συνδυασμοί μέτρων που θα
διατίθενται στο πλαίσιο του άξονα 1, 
προσαρμοσμένοι στις ανάγκες νέων 
αγροτών.

- εναλλαγή των γενεών. Για την ενίσχυση 
της ανανέωσης των γενεών στην γεωργία, 
πρέπει να μελετηθούν επίσης συνδυασμοί 
μέτρων που θα διατίθενται στο πλαίσιο του 
άξονα 1, προσαρμοσμένοι στις ανάγκες 
νέων αγροτών όπως ιδαίτερα, η ενίσχυση 
για την εγκατάσταση και τη μεταβίβαση 
των εκμεταλλεύσεων.

Or. fr
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Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 48
Παράρτημα, παράγραφος 3.2, Κατευθυντήρια γραμμή

Για την προστασία και βελτίωση των 
φυσικών πόρων και τοπίων της ΕΕ στις 
αγροτικές περιοχές, οι πόροι που διατίθενται 
στον άξονα 2 πρέπει να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων σε τρεις τομείς 
προτεραιότητας σε επίπεδο ΕΕ: 
βιοποικιλότητα και διατήρηση γεωργικών 
και δασοπονικών συστημάτων υψηλής 
φυσικής αξίας, νερό και αλλαγή του 
κλίματος. Τα μέτρα που διατίθενται στο 
πλαίσιο του άξονα 2 πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση 
αυτών των περιβαλλοντικών στόχων και να 
συμβάλλουν στην υλοποίηση του δικτύου 
Natura 2000 για την γεωργία και την 
δασοκομία, της δέσμευσης του Γκέτεμποργκ 
για την αναστροφή της τάσης επιδείνωσης 
της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010, των 
στόχων της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα 
και των στόχων του πρωτοκόλλου του Κιότο 
για τον μετριασμό των επιπτώσεων της 
αλλαγής του κλίματος.

Για την προστασία και βελτίωση των 
φυσικών πόρων και τοπίων της ΕΕ στις 
αγροτικές περιοχές, οι πόροι που διατίθενται 
στον άξονα 2 πρέπει να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων σε τρεις τομείς 
προτεραιότητας σε επίπεδο ΕΕ: προώθηση 
της βιοποικιλότητας και της αειφόρου 
χρήσης των γεωργικών και δασοπονικών 
εκτάσεων , καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος χωροταξία και προστασία της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα 
μέτρα που διατίθενται στο πλαίσιο του 
άξονα 2 πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
ενσωμάτωση αυτών των περιβαλλοντικών 
στόχων και να συμβάλλουν στην υλοποίηση 
του δικτύου Natura 2000 για την γεωργία 
και την δασοκομία, της δέσμευσης του 
Γκέτεμποργκ για την αναστροφή της τάσης 
επιδείνωσης της βιοποικιλότητας μέχρι το 
2010, των στόχων της οδηγίας πλαισίου για 
τα ύδατα και των στόχων του πρωτοκόλλου 
του Κιότο για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η χωροταξία και η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς προστίθενται στους 
τομείς που αναφέρονται στο κείμενο της Επιτροπής.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 49
Παράρτημα, παράγραφος 3.2, Κατευθυντήρια γραμμή

Για την προστασία και βελτίωση των 
φυσικών πόρων και τοπίων της ΕΕ στις 
αγροτικές περιοχές, οι πόροι που διατίθενται 
στον άξονα 2 πρέπει να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων σε τρεις τομείς 
προτεραιότητας σε επίπεδο ΕΕ: 

Για την προστασία και βελτίωση των 
φυσικών πόρων και τοπίων της ΕΕ στις 
αγροτικές περιοχές, οι πόροι που διατίθενται 
στον άξονα 2 πρέπει να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων σε τρεις τομείς 
προτεραιότητας σε επίπεδο ΕΕ: 
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βιοποικιλότητα και διατήρηση γεωργικών 
και δασοπονικών συστημάτων υψηλής 
φυσικής αξίας, νερό και αλλαγή του 
κλίματος. Τα μέτρα που διατίθενται στο 
πλαίσιο του άξονα 2 πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση 
αυτών των περιβαλλοντικών στόχων και να 
συμβάλλουν στην υλοποίηση του δικτύου 
Natura 2000 για την γεωργία και την 
δασοκομία, της δέσμευσης του Γκέτεμποργκ 
για την αναστροφή της τάσης επιδείνωσης 
της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010, των 
στόχων της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα 
και των στόχων του πρωτοκόλλου του Κιότο 
για τον μετριασμό των επιπτώσεων της 
αλλαγής του κλίματος.

βιοποικιλότητα και διατήρηση γεωργικών 
και δασοπονικών συστημάτων υψηλής 
φυσικής αξίας, αειφόρο χρήση των 
υδάτινων πόρων και αλλαγή του κλίματος. 
Τα μέτρα που διατίθενται στο πλαίσιο του 
άξονα 2 πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
ενσωμάτωση αυτών των περιβαλλοντικών 
στόχων και να συμβάλλουν στην υλοποίηση 
του δικτύου Natura 2000 για την γεωργία 
και την δασοκομία, της δέσμευσης του 
Γκέτεμποργκ για την αναστροφή της τάσης 
επιδείνωσης της βιοποικιλότητας μέχρι το 
2010, των στόχων της οδηγίας πλαισίου για 
τα ύδατα και των στόχων του πρωτοκόλλου 
του Κιότο για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος.

Or. el

Αιτιολόγηση

Καλύτερη διατύπωση του στόχου σχετικά με την προστασία των υδάτων, βάσει και της Οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 50
Παράρτημα, παράγραφος 3.2, υποπαράγραφος 1, 1η παύλα

- προώθηση περιβαλλοντικών υπηρεσιών 
και φιλικών προς τα ζώα πρακτικών 
εκτροφής. Οι ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν 
από τους αγρότες να εφαρμόζουν τα 
υποχρεωτικά πρότυπα. Πολλοί όμως 
συμφωνούν επίσης στο ότι οι αγρότες πρέπει 
να αμείβονται, όταν αναλαμβάνουν 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα πρότυπα 
αυτά, παρέχοντας υπηρεσίες που η αγορά 
δεν θα προσέφερε από μόνη της, ιδίως όταν 
αυτές εστιάζονται σε συγκεκριμένους 
πόρους, όπως το νερό και το έδαφος·

- προώθηση περιβαλλοντικών υπηρεσιών 
και φιλικών προς τη βιοποικιλότητα και το 
περιβάλλον πρακτικών εκτροφής. Οι 
ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν από τους 
αγρότες να εφαρμόζουν τα υποχρεωτικά 
πρότυπα. Πολλοί όμως συμφωνούν επίσης 
στο ότι οι αγρότες πρέπει να αμείβονται, 
όταν αναλαμβάνουν δεσμεύσεις που 
υπερβαίνουν τα πρότυπα αυτά, παρέχοντας 
υπηρεσίες που η αγορά δεν θα προσέφερε 
από μόνη της, ιδίως όταν αυτές εστιάζονται 
σε συγκεκριμένους πόρους, όπως το νερό 
και το έδαφος·

Or. fr
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Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 51
Παράρτημα, παράγραφος 3.2, υποπαράγραφος 1, 2η παύλα

- διατήρηση του τοπίου που διαμόρφωσε η 
γεωργική δραστηριότητα. Στην Ευρώπη, 
μεγάλο μέρος του πολύτιμου αγροτικού 
περιβάλλοντος είναι προϊόν της γεωργίας. 
Τα κατάλληλα συστήματα γεωργίας
βοηθούν στην διατήρηση των τοπίων και 
των οικοτόπων που περιλαμβάνουν 
υγρότοπους μέχρι ξηρούς λειμώνες και 
ορεινούς βοσκότοπους. Σε πολλές περιοχές, 
αυτό αποτελεί σημαντικό μέρος της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και 
της συνολικής ελκυστικότητας των 
αγροτικών περιοχών ως τόπων διαβίωσης 
και εργασίας·

- διατήρηση του τοπίου που διαμόρφωσε η 
γεωργική δραστηριότητα. Στην Ευρώπη, 
μεγάλο μέρος του πολύτιμου αγροτικού 
περιβάλλοντος είναι προϊόν της γεωργίας. 
Τα κατάλληλα συστήματα γεωργίας 
βοηθούν στην διατήρηση των τοπίων και 
των οικοτόπων που περιλαμβάνουν 
υγρότοπους μέχρι ξηρούς λειμώνες και 
ορεινούς βοσκότοπους. Σε πολλές περιοχές, 
αυτό αποτελεί σημαντικό μέρος της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και 
της συνολικής ελκυστικότητας των 
αγροτικών περιοχών ως τόπων διαβίωσης, 
τουρισμού και εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 52
Παράρτημα, παράγραφος 3.2, υποπαράγραφος 1, 2η παύλα

- διατήρηση του τοπίου που διαμόρφωσε η 
γεωργική δραστηριότητα. Στην Ευρώπη, 
μεγάλο μέρος του πολύτιμου αγροτικού 
περιβάλλοντος είναι προϊόν της γεωργίας. 
Τα κατάλληλα συστήματα γεωργίας 
βοηθούν στην διατήρηση των τοπίων και 
των οικοτόπων που περιλαμβάνουν 
υγρότοπους μέχρι ξηρούς λειμώνες και 
ορεινούς βοσκότοπους. Σε πολλές περιοχές, 
αυτό αποτελεί σημαντικό μέρος της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και 
της συνολικής ελκυστικότητας των 
αγροτικών περιοχών ως τόπων διαβίωσης 
και εργασίας·

- διατήρηση του τοπίου που διαμόρφωσε η 
γεωργική δραστηριότητα. Στην Ευρώπη, 
μεγάλο μέρος του πολύτιμου αγροτικού 
περιβάλλοντος είναι προϊόν της γεωργίας. 
Τα κατάλληλα συστήματα γεωργίας 
βοηθούν στην διατήρηση των τοπίων και 
των οικοτόπων που περιλαμβάνουν 
υγρότοπους μέχρι ξηρούς λειμώνες και 
ορεινούς βοσκότοπους. Στην περίπτωση 
όπου οι γεωργικές πρακτικές επιβάλλονται 
ή περιορίζονται με αποτέλεσμα να 
διατηρούνται ή να αξιοποιούνται το τοπίο 
και οι βιότοποι, πρέπει να τηρείται μια 
στάση συνεργασίας μεταξύ γεωργών, 
γαιοκτημόνων και κρατικών φορέων 
προκειμένου να εξασφαλίζονται η 
διαβούλευση, η συνεργασία και όπου 
χρειάζεται, η καταβολή αντιστάθμισης. Σε 
πολλές περιοχές, αυτό αποτελεί σημαντικό 
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μέρος της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και της συνολικής 
ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών ως 
τόπων διαβίωσης και εργασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ζητούμενο είναι να διασφαλισθεί η διατήρηση του τοπίου και των βιοτόπων χάρις στην 
ενεργή και διαρκή συμμετοχή των γεωργών και των γαιοκτημόνων.

Τροπολογία: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 53
Παράρτημα, παράγραφος 3.2, υποπαράγραφος 1, 2η παύλα

- διατήρηση του τοπίου που διαμόρφωσε η 
γεωργική δραστηριότητα. Στην Ευρώπη, 
μεγάλο μέρος του πολύτιμου αγροτικού 
περιβάλλοντος είναι προϊόν της γεωργίας. 
Τα κατάλληλα συστήματα γεωργίας 
βοηθούν στην διατήρηση των τοπίων και 
των οικοτόπων που περιλαμβάνουν 
υγρότοπους μέχρι ξηρούς λειμώνες και 
ορεινούς βοσκότοπους. Σε πολλές περιοχές, 
αυτό αποτελεί σημαντικό μέρος της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και 
της συνολικής ελκυστικότητας των 
αγροτικών περιοχών ως τόπων διαβίωσης 
και εργασίας·

- διατήρηση του τοπίου που διαμόρφωσε η 
γεωργική δραστηριότητα, καθώς και του 
φυσικού τοπίου. Στην Ευρώπη, μεγάλο 
μέρος του πολύτιμου αγροτικού 
περιβάλλοντος είναι προϊόν της γεωργίας. 
Τα κατάλληλα συστήματα γεωργίας 
βοηθούν στην διατήρηση των τοπίων και 
των οικοτόπων που περιλαμβάνουν 
υγρότοπους μέχρι ξηρούς λειμώνες και 
ορεινούς βοσκότοπους. Σε πολλές περιοχές, 
αυτό αποτελεί σημαντικό μέρος της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και 
της συνολικής ελκυστικότητας των 
αγροτικών περιοχών ως τόπων διαβίωσης 
και εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 54
Παράρτημα, παράγραφος 3.2, υποπαράγραφος 1, παύλα 2α (νέα)

- προώθηση του δάσους. Τα δάση 
συμβάλλουν με συγκεκριμένο τρόπο στην 
προστασία του περιβάλλοντος με τη 
ρύθμιση της ροής των υδάτων, την 
κατακράτηση των κυρίων αερίων που 
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δημιουργούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και ορισμένων πυπαντών του 
εδάφους, το απόθεμα βιομάζας, την 
πρόληψη φυσικών καταστροφών όπως οι 
πυρκαϊές και οι κατολισθήσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 55
Παράρτημα, παράγραφος 3.2, υποπαράγραφος 1, παύλα 2α (νέα)

- διατήρηση και αειφόρος χρήση των 
υδάτινων πόρων. Η γεωργική 
δραστηριότητα βασίζεται σε μεγάλο μέρος 
στη χρήση των υδάτινων πόρων και 
επηρεάζει την διατήρηση της καλής 
κατάστασής τους και της επάρκειάς τους. 
Για το λόγο αυτό απαιτείται η ενίσχυση και 
προώθηση των δράσεων που θα 
εξασφαλίζουν την ορθή χρήση των υδάτων 
για τις γεωργικές και δασοκομικές 
δραστηριότητες, έτσι ώστε να 
εξασφαλισθεί η αειφορία των υδάτινων 
πόρων. Στον ίδιο στόχο εντάσσεται και η 
λήψη μέτρων για την πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων ξηρασίας και 
πλημμυρών που έχουν άμεση επίπτωση 
στη γεωργική δραστηριότητα·

Or. el

Αιτιολόγηση

Μεταξύ των  τριών τομέων προτεραιότητας που περιγράφονται στην κατευθυντήρια γραμμή 
περιλαμβάνεται και η προστασία των υδάτων. Αυτός ο σημαντικός τομέας προτεραιότητας 
πρέπει και αυτός να αναλυθεί με ειδικές δράσεις που να εναρμονίζονται με τους στόχους της 
Οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους ξηρασιών και πλημμυρών 
που πλήττουν ιδιαίτερα τη γεωργία και τη δασοκομία.
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 56
Παράρτημα, παράγραφος 3.2, υποπαράγραφος 1, 3η παύλα

- καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. 
Η γεωργία και η δασοκομία βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της ανάπτυξης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και πρώτων υλών για
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από 
βιομάζα. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εν 
λόγω πηγών ενέργειας πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και η διατήρηση των δασών ως 
δεξαμενών άνθρακα και οργανικής ύλης στη 
σύσταση των εδαφών·

- καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. 
Η γεωργία και η δασοκομία βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της ανάπτυξης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και πρώτων υλών για 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από 
βιομάζα. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εν 
λόγω πηγών ενέργειας πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σύμφωνα με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της ΕΕ και η διατήρηση των 
δασών ως δεξαμενών άνθρακα και 
οργανικής ύλης στη σύσταση των εδαφών·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων σχετικά με το περβάλλον, θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη οι 
διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 57
Παράρτημα, παράγραφος 3.2, υποπαράγραφος 1, 3η παύλα

- καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. 
Η γεωργία και η δασοκομία βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της ανάπτυξης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και πρώτων υλών για 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από 
βιομάζα. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εν 
λόγω πηγών ενέργειας πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και η διατήρηση των δασών ως 
δεξαμενών άνθρακα και οργανικής ύλης στη 
σύσταση των εδαφών·

- προώθηση των ανανεωσίμων πηγών 
ενεργείας για την καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος. Η γεωργία και η 
δασοκομία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και πρώτων υλών για 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από 
βιομάζα. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εν 
λόγω πηγών ενέργειας πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και η διατήρηση των δασών ως 
δεξαμενών άνθρακα και οργανικής ύλης στη 
σύσταση των εδαφών·

Or. fr
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Τροπολογία: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Τροπολογία 58
Παράρτημα, παράγραφος 3.2, υποπαράγραφος 1, 3η παύλα

- καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. 
Η γεωργία και η δασοκομία βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της ανάπτυξης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και πρώτων υλών για 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από 
βιομάζα. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εν 
λόγω πηγών ενέργειας πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και η διατήρηση των δασών 
ως δεξαμενών άνθρακα και οργανικής ύλης 
στη σύσταση των εδαφών·

- καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. 
Η γεωργία και η δασοκομία βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της ανάπτυξης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και πρώτων υλών για 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από 
βιομάζα. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εν 
λόγω πηγών ενέργειας πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και η ανάγκη ενίσχυσης του 
ρόλου των δασών ως δεξαμενών άνθρακα 
και οργανικής ύλης στη σύσταση των 
εδαφών ενθαρρύνοντας ιδιαίτερα τις 
δραστηριότητες αναδάσωσης στις μη 
γεωργικές εκτάσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες αναδάσωσης συμβάλλουν στην ενίσχυση του ρόλου των δασών ως 
δεξαμενών άνθρακα και εμποδίζουν τις κατολισθήσεις και την εξάπλωση της ερήμου 
συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της υπαίθρου και σε ένα ποιοτικό περιβάλλον.

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 59
Παράρτημα, παράγραφος 3.2, υποπαράγραφος 1, 6η παύλα

- προώθηση της εδαφικής ισορροπίας. Τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μπορούν 
να συμβάλουν αποφασιστικά στην βελτίωση 
της ελκυστικότητας των αγροτικών 
περιοχών. Μπορούν επίσης να συμβάλουν 
στην διατήρηση σταθερής ισορροπίας 
μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών 
στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής 
οικονομίας, βασισμένης στη γνώση. Σε 
συνδυασμό με άλλους άξονες του 
προγράμματος, τα μέτρα διαχείρισης της γης 
μπορούν να συμβάλουν θετικά στην 

- προώθηση της εδαφικής ισορροπίας. Τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μπορούν 
να συμβάλουν αποφασιστικά στην βελτίωση 
της ελκυστικότητας των αγροτικών 
περιοχών. Πρέπει να ευνοούν τη 
συνεργασία ανάμεσα στις αστικές ζώνες 
και εκείνες της υπαίθρου προκειμένου να 
διατηρηθεί μια βιώσιμη ισορροπία μεταξύ 
τους και να ενισχυθεί η εδαφική συνοχή. Σε 
συνδυασμό με άλλους άξονες του 
προγράμματος, τα μέτρα διαχείρισης της γης 
μπορούν να συμβάλουν θετικά στην 
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χωροταξική κατανομή των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και στην εδαφική συνοχή.

χωροταξική κατανομή των οικονομικών 
δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο μιας 
οικονομίας βασισμένης στη γνώση.

Or. fr

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 60
Παράρτημα, παράγραφος 3.2, υποπαράγραφος 1, 6η παύλα

- προώθηση της εδαφικής ισορροπίας. Τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μπορούν 
να συμβάλουν αποφασιστικά στην βελτίωση 
της ελκυστικότητας των αγροτικών 
περιοχών. Μπορούν επίσης να συμβάλουν 
στην διατήρηση σταθερής ισορροπίας 
μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών 
στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής 
οικονομίας, βασισμένης στη γνώση. Σε 
συνδυασμό με άλλους άξονες του 
προγράμματος, τα μέτρα διαχείρισης της γης 
μπορούν να συμβάλουν θετικά στην 
χωροταξική κατανομή των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και στην εδαφική συνοχή.

- προώθηση της εδαφικής ισορροπίας. Τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μπορούν 
να συμβάλουν αποφασιστικά στην βελτίωση 
της ελκυστικότητας των αγροτικών 
περιοχών. Μπορούν επίσης να συμβάλουν 
στην διατήρηση σταθερής ισορροπίας 
μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών 
στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής 
οικονομίας, βασισμένης στη γνώση. Σε 
συνδυασμό με άλλους άξονες του 
προγράμματος, τα μέτρα διαχείρισης της γης 
μπορούν να συμβάλουν θετικά στην 
χωροταξική κατανομή των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και στην εδαφική συνοχή. 
Για μια ισορροπημένη απασχόληση του 
χώρου είναι επιπλέον αναγκαίο να 
χορηγηθούν ειδικές ενισχύσεις στις 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 
στις πλέον μειονεκτικές περιοχές ή σε 
εκείνες με φυσικά ή μόνιμα μειονεκτήματα.

Or. fr

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 61
Παράρτημα, παράγραφος 3.1, υποπαράγραφος 1, παύλα 6α (νέα)

- ενίσχυση των μέτρων πρόληψης των 
πυρκαϊών στα δάση που αποτελούν τον 
κύριο παράγοντα υποβάθμισης των δασών 
στην Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενισχύσουν τα μέτρα καταπολέμησης του 
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φαινομένου αυτού με τον καλύτερο 
συντονισμό και επικαιροποίηση των 
περιφερειακών ή εθνικών 
προγραμμάτων.Τα αναπτυξιακά 
προγράμματα πρέπει επίσης να ενισχύσουν 
το ρόλο των γεωργών όσον αφορά τη 
διατήρηση των δασών, δεδομένου ότι η 
δραστηριότητά τους είναι ουσιώδους 
σημασίας για τη διατήρηση του τοπίου 
στην ύπαιθρο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση των πυρκαϊών στα δάση στο πλαίσιο της ανάπτυξης της υπαίθρου πρέπει να 
ενισχυθεί προκειμένου να τερματισθούν οι καταστροφές που γνωρίζουν κάθε χρόνο πολλές 
ευρωπαϊκές περιφέρειες, φαινόμενο που επιδεινώνεται από τη μεταβολή του κλίματος. Δεν 
προβλέπεται σαφώς η συνδρομή του νέου Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Ανάπτυξη 
της Υπαίθρου στη χρηματοδότηση ενισχύσεων όπως εκείνες που χορηγήθηκαν στο παρελθόν 
στους γεωργούς για μέτρα πρόληψης των πυρκαϊών όταν η ομάδα υτή του πληθυσμού μπορεί με 
τον καλύτερο τρόπο να ρξασφαλίσει τη διατήρηση του τοπίου, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το 
μέγεθος της εξόδου του πληθυσμού από την ύπαιθρο που πλήττει τις περιοχές αυτές.

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 62
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, Κατευθυντήρια γραμμή

Οι πόροι που διατίθενται στα πεδία της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας 
και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 
περιοχές, στο πλαίσιο του άξονα 3, πρέπει 
να εξυπηρετούν την ύψιστη προτεραιότητα
της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης. 
Τα ποικίλα μέτρα που διατίθενται στο 
πλαίσιο του άξονα 3 πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ιδίως για την προώθηση 
της δημιουργίας ικανοτήτων, της απόκτησης 
δεξιοτήτων και της οργάνωσης για την 
ανάπτυξη τοπικής στρατηγικής και πρέπει, 
επίσης, να συμβάλουν στην εξασφάλιση της 
διαρκούς ελκυστικότητας των αγροτικών 
περιοχών για τις μελλοντικές γενιές. Κατά 
την προώθηση της κατάρτισης, της 
πληροφόρησης και της επιχειρηματικότητας, 

Οι πόροι που διατίθενται στα πεδία της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας 
και τα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής στις αγροτικές περιοχές, στο πλαίσιο 
του άξονα 3, πρέπει να εξυπηρετούν την 
υψίστη προτεραιότητα ισορροπημένων και 
ενοποιημένων οικονομιών στις αγροτικές 
περιοχές σε σύνδεση με τις πλησιέστερες 
αστικές ζώνες προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής και να δημιουργηθούν νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης. Τα ποικίλα μέτρα 
που διατίθενται στο πλαίσιο του άξονα 3 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν ιδίως για την 
προώθηση της δημιουργίας ικανοτήτων, της 
απόκτησης δεξιοτήτων και της οργάνωσης 
για την ανάπτυξη τοπικής στρατηγικής και 
πρέπει, επίσης, να συμβάλουν στην 
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πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες 
ανάγκες των γυναικών και των νέων.

εξασφάλιση της διαρκούς ελκυστικότητας 
των αγροτικών περιοχών για τις μελλοντικές 
γενιές. Κατά την προώθηση της κατάρτισης, 
της πληροφόρησης και της 
επιχειρηματικότητας, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην άρση των 
εμποδίων για εκείνους που δυσκολεύονται 
σήμερα να έχουν πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας λόγω φύλου ή ηλικίας ή 
αναπηρίας.

Or. fr

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 63
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, Κατευθυντήρια γραμμή

Οι πόροι που διατίθενται στα πεδία της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας 
και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 
περιοχές, στο πλαίσιο του άξονα 3, πρέπει 
να εξυπηρετούν την ύψιστη προτεραιότητα 
της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης. 
Τα ποικίλα μέτρα που διατίθενται στο 
πλαίσιο του άξονα 3 πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ιδίως για την προώθηση 
της δημιουργίας ικανοτήτων, της απόκτησης 
δεξιοτήτων και της οργάνωσης για την 
ανάπτυξη τοπικής στρατηγικής και πρέπει, 
επίσης, να συμβάλουν στην εξασφάλιση της 
διαρκούς ελκυστικότητας των αγροτικών 
περιοχών για τις μελλοντικές γενιές. Κατά 
την προώθηση της κατάρτισης, της 
πληροφόρησης και της επιχειρηματικότητας, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες 
ανάγκες των γυναικών και των νέων.

Οι πόροι που διατίθενται στα πεδία της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, 
και τα μέτρα για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, στο 
πλαίσιο του άξονα 3, πρέπει να αποδίδουν
ύψιστη προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
ισορροπημένων και ολοκληρωμένων 
οικονομιών προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής και να δημιουργηθούν  νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης. Τα ποικίλα μέτρα 
που διατίθενται στο πλαίσιο του άξονα 3 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν ιδίως για την 
προώθηση της δημιουργίας ικανοτήτων, της 
απόκτησης δεξιοτήτων και της οργάνωσης 
για την ανάπτυξη τοπικής στρατηγικής και 
πρέπει, επίσης, να συμβάλουν στην 
εξασφάλιση της διαρκούς ελκυστικότητας 
των αγροτικών περιοχών για τις μελλοντικές 
γενιές. Κατά την προώθηση της κατάρτισης, 
της πληροφόρησης και της 
επιχειρηματικότητας, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες 
των γυναικών, των νέων και των ατόμων με 
αναπηρία.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία στόχον έχει τη συμπλήρωση του κειμένου της Επιτροπής 
αναφερόμενη στη διασφάλιση μιας ισορροπημένης και ολοκληρωμένης οικονομίας και στην 
ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να αποδοθεί στους πολίτες με αναπηρία.

Τροπολογία: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Τροπολογία 64
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, Κατευθυντήρια γραμμή

Οι πόροι που διατίθενται στα πεδία της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας 
και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 
περιοχές, στο πλαίσιο του άξονα 3, πρέπει 
να εξυπηρετούν την ύψιστη προτεραιότητα 
της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης. 
Τα ποικίλα μέτρα που διατίθενται στο 
πλαίσιο του άξονα 3 πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ιδίως για την προώθηση 
της δημιουργίας ικανοτήτων, της απόκτησης 
δεξιοτήτων και της οργάνωσης για την 
ανάπτυξη τοπικής στρατηγικής και πρέπει, 
επίσης, να συμβάλουν στην εξασφάλιση της 
διαρκούς ελκυστικότητας των αγροτικών 
περιοχών για τις μελλοντικές γενιές. Κατά 
την προώθηση της κατάρτισης, της 
πληροφόρησης και της επιχειρηματικότητας, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες 
ανάγκες των γυναικών και των νέων.

Οι πόροι που διατίθενται στα πεδία της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας 
και τα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής στις αγροτικές περιοχές, στο πλαίσιο 
του άξονα 3, πρέπει να εξυπηρετούν την 
υψίστη προτεραιότητα ισορροπημένων και 
ενοποιημένων οικονομιών στις αγροτικές 
περιοχές προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής και να δημιουργηθούν νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης. Τα ποικίλα μέτρα 
που διατίθενται στο πλαίσιο του άξονα 3 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν ιδίως για την 
προώθηση της δημιουργίας ικανοτήτων, της 
απόκτησης δεξιοτήτων και της οργάνωσης 
για την ανάπτυξη τοπικής στρατηγικής και 
πρέπει, επίσης, να συμβάλουν στην 
εξασφάλιση της διαρκούς ελκυστικότητας 
των αγροτικών περιοχών για τις μελλοντικές 
γενιές. Κατά την προώθηση της κατάρτισης, 
της πληροφόρησης και της 
επιχειρηματικότητας, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην άρση των 
εμποδίων για εκείνους που δυσκολεύονται 
σήμερα να έχουν πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας λόγω φύλου ή ηλικίας ή 
αναπηρίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του άξονα 3 πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην 
προώθηση των ίσων ευκαιριών από πλευράς πρόσβασης των εθνικών μειονοτήτων στην αγορά 
εργασίας στις αγροτικές περιοχές.
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Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 65
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, Κατευθυντήρια γραμμή

Οι πόροι που διατίθενται στα πεδία της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας 
και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 
περιοχές, στο πλαίσιο του άξονα 3, πρέπει 
να εξυπηρετούν την ύψιστη προτεραιότητα
της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης. 
Τα ποικίλα μέτρα που διατίθενται στο 
πλαίσιο του άξονα 3 πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ιδίως για την προώθηση 
της δημιουργίας ικανοτήτων, της απόκτησης 
δεξιοτήτων και της οργάνωσης για την 
ανάπτυξη τοπικής στρατηγικής και πρέπει, 
επίσης, να συμβάλουν στην εξασφάλιση της 
διαρκούς ελκυστικότητας των αγροτικών 
περιοχών για τις μελλοντικές γενιές. Κατά 
την προώθηση της κατάρτισης, της 
πληροφόρησης και της επιχειρηματικότητας, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες 
ανάγκες των γυναικών και των νέων.

Οι πόροι που διατίθενται στα πεδία της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας 
και τα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής στις αγροτικές περιοχές, στο πλαίσιο 
του άξονα 3, πρέπει να εξυπηρετούν την 
υψίστη προτεραιότητα ισορροπημένων και
ενοποιημένων οικονομιών στις αγροτικές 
περιοχές προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής, να προωθηθεί η κοινωνική 
ενσωμάτωση  και να δημιουργηθούν 
ευκαιρίες απασχόλησης. Τα ποικίλα μέτρα 
που διατίθενται στο πλαίσιο του άξονα 3 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν ιδίως για την 
προώθηση της δημιουργίας ικανοτήτων, της 
απόκτησης δεξιοτήτων και της οργάνωσης 
για την ανάπτυξη τοπικής στρατηγικής και 
πρέπει, επίσης, να συμβάλουν στην 
πληροφόρησης και της επιχειρηματικότητας, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες 
ανάγκες των γυναικών και των νέων. 
εξασφάλιση της διαρκούς ελκυστικότητας 
των αγροτικών περιοχών για τις μελλοντικές 
γενιές. Κατά την προώθηση της κατάρτισης, 
της πληροφόρησης και της 
επιχειρηματικότητας, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην άρση των 
εμποδίων για εκείνους που δυσκολεύονται 
σήμερα να έχουν πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας λόγω φύλου ή ηλικίας ή 
αναπηρίας.

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι πόροι που διατίθενται στα πεδία της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας και τα μέτρα 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, στο πλαίσιο του άξονα 3, θα 
πρέπει να προωθούν και την κοινωνική ενσωμάτωση.
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Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 66
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, Κατευθυντήρια γραμμή

Οι πόροι που διατίθενται στα πεδία της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας 
και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 
περιοχές, στο πλαίσιο του άξονα 3, πρέπει 
να εξυπηρετούν την ύψιστη προτεραιότητα 
της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης. 
Τα ποικίλα μέτρα που διατίθενται στο 
πλαίσιο του άξονα 3 πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ιδίως για την προώθηση 
της δημιουργίας ικανοτήτων, της απόκτησης 
δεξιοτήτων και της οργάνωσης για την 
ανάπτυξη τοπικής στρατηγικής και πρέπει, 
επίσης, να συμβάλουν στην εξασφάλιση της 
διαρκούς ελκυστικότητας των αγροτικών 
περιοχών για τις μελλοντικές γενιές. Κατά 
την προώθηση της κατάρτισης, της 
πληροφόρησης και της επιχειρηματικότητας, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες 
ανάγκες των γυναικών και των νέων.

Οι πόροι που διατίθενται στα πεδία της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας 
και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 
περιοχές, στο πλαίσιο του άξονα 3, πρέπει 
να εξυπηρετούν την ύψιστη προτεραιότητα 
της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης. 
Τα ποικίλα μέτρα που διατίθενται στο 
πλαίσιο του άξονα 3 πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ιδίως για την προώθηση 
της δημιουργίας ικανοτήτων, της απόκτησης 
δεξιοτήτων και της οργάνωσης για την 
ανάπτυξη τοπικής στρατηγικής και πρέπει, 
επίσης, να συμβάλουν στην εξασφάλιση της 
διαρκούς ελκυστικότητας των αγροτικών 
περιοχών για τις μελλοντικές γενιές. Κατά 
την προώθηση της κατάρτισης, της 
πληροφόρησης και της επιχειρηματικότητας, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες 
ανάγκες των οικογενειών των γεωργών, 
των γυναικών και των νέων.

Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 67
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, Κατευθυντήρια γραμμή

Οι πόροι που διατίθενται στα πεδία της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας 
και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 
περιοχές, στο πλαίσιο του άξονα 3, πρέπει 
να εξυπηρετούν την ύψιστη προτεραιότητα 
της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης. 
Τα ποικίλα μέτρα που διατίθενται στο 
πλαίσιο του άξονα 3 πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ιδίως για την προώθηση 
της δημιουργίας ικανοτήτων, της απόκτησης 
δεξιοτήτων και της οργάνωσης για την 
ανάπτυξη τοπικής στρατηγικής και πρέπει, 
επίσης, να συμβάλουν στην εξασφάλιση της 

Οι πόροι που διατίθενται στα πεδία της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, 
της ποιότητας ζωής και της πολιτιστικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, στο 
πλαίσιο του άξονα 3, πρέπει να εξυπηρετούν 
την ύψιστη προτεραιότητα που συνίσταται 
στο να καταστούν οι αγροτικές περιφέρειες 
ελκυστικότερες σε οικονομικό και 
κοινωνικό επίπεδο για την ενθάρρυνση της 
δημιουργίας ευκαιριών βιώσιμης 
απασχόλησης. Τα ποικίλα μέτρα που 
διατίθενται στο πλαίσιο του άξονα 3 πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν ιδίως για να 



AM\592585EL.doc 32/54 PE 365.127v01-00

EL

διαρκούς ελκυστικότητας των αγροτικών 
περιοχών για τις μελλοντικές γενιές. Κατά 
την προώθηση της κατάρτισης, της 
πληροφόρησης και της επιχειρηματικότητας, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες 
ανάγκες των γυναικών και των νέων.

εμποδισθεί η έξοδος του πληθυσμού από 
την ύπαιθρο, την προώθηση της 
δημιουργίας ικανοτήτων, της απόκτησης 
δεξιοτήτων και της οργάνωσης για την 
ανάπτυξη τοπικής στρατηγικής και πρέπει, 
επίσης, να συμβάλουν στην εξασφάλιση της 
διαρκούς ελκυστικότητας των αγροτικών 
περιοχών για τις μελλοντικές γενιές. Κατά 
την προώθηση της κατάρτισης, της 
πληροφόρησης και της επιχειρηματικότητας, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες 
ανάγκες των γυναικών και των νέων.

Or. en

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 68
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, υποπαράγραφος 1, παύλα 1α (νέα)

- ανάπτυξη με χρονική διάρκεια 
υπηρεσιών για τη διατήρηση του 
πληθυσμού και την υποδοχή νέων 
κατοίκων. Τούτο είναι δυνατόν να αφορά, 
ανάλογα με τις ανάγκες, εδάφη, 
πληθυσμούς και κοινωνικούς-
οικονομικούς παράγοντες, μικρά 
εμπορικά καταστήματα, παιδικούς 
σταθμούς, γηροκομεία, κοινωνική και με 
ενοίκιο κατοικία, πολιτιστικά κέντρα, 
μεταφορές και υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος όπως η υγεία·

Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 69
Παράρτημα, παράγραφος 3,3, υποπαράγραφος 1, 1η παύλα

- αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας 
και του ποσοστού απασχόλησης στην 
ευρύτερη αγροτική οικονομία. Η 
διαφοροποίηση είναι απαραίτητη για την 

- αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας 
εις τρόπον ώστε να ενθαρρύνεται η 
βιώσιμη απασχόληση στην ευρύτερη 
αγροτική οικονομία. Η διαφοροποίηση είναι 
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ανάπτυξη, την απασχόληση και την αειφόρο 
ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές και, κατά 
συνέπεια, συμβάλλει στην επίτευξη 
καλύτερης εδαφικής ισορροπίας, τόσο από 
οικονομικής όσο και από κοινωνικής 
σκοπιάς. Ο τουρισμός, η χειροτεχνία και η 
παροχή ανέσεων στις αγροτικές περιοχές 
αποτελούν τομείς ανάπτυξης σε πολλές 
περιοχές και παρέχουν ευκαιρίες, τόσο για 
τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσο και για την 
ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων στο πλαίσιο 
της ευρύτερης αγροτικής οικονομίας·

απαραίτητη για την ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την αειφόρο ανάπτυξη στις
αγροτικές περιοχές και, κατά συνέπεια, 
συμβάλλει στην επίτευξη καλύτερης 
εδαφικής ισορροπίας, τόσο από οικονομικής 
όσο και από κοινωνικής σκοπιάς. Ο 
τουρισμός, η χειροτεχνία και η παροχή 
ανέσεων στις αγροτικές περιοχές αποτελούν 
τομείς ανάπτυξης σε πολλές περιοχές και 
παρέχουν ευκαιρίες, τόσο για τη 
διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσο και για την 
ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων στο πλαίσιο 
της ευρύτερης αγροτικής οικονομίας·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Εντάσσεται στη Στρατηγική της Λισσαβώνας που αναθεωρήθηκε το Φεβρουάριο του 2005 και 
τη Στρατηγική του Γκέτεμποργκ που εγκρίθηκε το 2001.

Τροπολογία: Ambroise Guellec
Τροπολογία 70

Παράρτημα, παράγραφος 3.3, υποπαράγραφος 1, 1η παύλα

- αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας 
και του ποσοστού απασχόλησης στην 
ευρύτερη αγροτική οικονομία. Η 
διαφοροποίηση είναι απαραίτητη για την 
ανάπτυξη, την απασχόληση και την αειφόρο 
ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές και, κατά 
συνέπεια, συμβάλλει στην επίτευξη 
καλύτερης εδαφικής ισορροπίας, τόσο από 
οικονομικής όσο και από κοινωνικής 
σκοπιάς. Ο τουρισμός, η χειροτεχνία και η 
παροχή ανέσεων στις αγροτικές περιοχές 
αποτελούν τομείς ανάπτυξης σε πολλές 
περιοχές και παρέχουν ευκαιρίες, τόσο για 
τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσο και για την 
ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων στο πλαίσιο 
της ευρύτερης αγροτικής οικονομίας·

- αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας 
και του ποσοστού απασχόλησης στην 
ευρύτερη αγροτική οικονομία. Η 
διαφοροποίηση είναι απαραίτητη για την 
ανάπτυξη, την απασχόληση και την αειφόρο 
ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές και, κατά 
συνέπεια, συμβάλλει στην επίτευξη 
καλύτερης εδαφικής ισορροπίας στην 
ενίσχυση της συνοχής μεταξύ αγροτικών
και αστικών περιοχώ, τόσο από 
οικονομικής όσο και από κοινωνικής 
σκοπιάς. Ο τουρισμός, η χειροτεχνία και η 
παροχή ανέσεων στις αγροτικές περιοχές 
αποτελούν τομείς ανάπτυξης σε πολλές 
περιοχές και παρέχουν ευκαιρίες, τόσο για 
τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσο και για την 
ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων στο πλαίσιο 
της ευρύτερης αγροτικής οικονομίας·

Or. fr
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 71
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, υποπαράγραφος 1, 1η παύλα

- αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας 
και του ποσοστού απασχόλησης στην 
ευρύτερη αγροτική οικονομία. Η 
διαφοροποίηση είναι απαραίτητη για την 
ανάπτυξη, την απασχόληση και την αειφόρο 
ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές και, κατά 
συνέπεια, συμβάλλει στην επίτευξη 
καλύτερης εδαφικής ισορροπίας, τόσο από 
οικονομικής όσο και από κοινωνικής 
σκοπιάς. Ο τουρισμός, η χειροτεχνία και η 
παροχή ανέσεων στις αγροτικές περιοχές 
αποτελούν τομείς ανάπτυξης σε πολλές 
περιοχές και παρέχουν ευκαιρίες, τόσο για 
τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσο και για την 
ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων στο πλαίσιο 
της ευρύτερης αγροτικής οικονομίας·

- αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας 
και του ποσοστού απασχόλησης στην 
ευρύτερη αγροτική οικονομία. Η 
διαφοροποίηση είναι απαραίτητη για την 
ανάπτυξη, την απασχόληση και την αειφόρο 
ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές και, κατά 
συνέπεια, συμβάλλει στην επίτευξη 
καλύτερης εδαφικής ισορροπίας, τόσο από 
οικονομικής όσο και από κοινωνικής 
σκοπιάς. Ο τουρισμός, η χειροτεχνία και η 
παροχή ανέσεων στις αγροτικές περιοχές 
αποτελούν τομείς ανάπτυξης σε πολλές 
περιοχές και παρέχουν ευκαιρίες, τόσο για 
τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσο και για την 
ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων στο πλαίσιο 
της ευρύτερης αγροτικής οικονομίας· 
επιπλέον, η διαφοροποίηση των αγροτικών 
οικονομιών σε μη αγροτικές 
δραστηριότητες σε σχέση με τη 
μειονεκτική θέση της γεωργικής 
παραγωγής, θα έπρεπε να αποβεί προς 
όφελος των ιδιωτών γαιοκτημόνων, των 
χρηστών της γής και των γεωργών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικολογική δομή σε ορισμένες χώρες και η έλλειψη γαιών οδήγησε σε μια ελαστικότερη 
χρήση εναλλακτικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Η γεωργική λειτουργία διευρύνεται 
καλύπτοντας μη αγροτικές δραστηριότητες όπως ο τουρισμός και η διαχείριση των υδάτων που 
επηρεάζουν τον τρόπο διαβίωσης και εργασίας.

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 72
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, υποπαράγραφος 1, παύλα 1α (νέα)
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- θέση σε εφαρμογή μέτρων με στόχο την 
αντιμετώπιση της εξόδου του πληθυσμού 
και ιδιαίτερα των νέων από την ύπαιθρο, 
βελτιώνοντας τον τοπικό εξοπλισμό καιτην 
πρόσβαση στις υπηρεσίες, καθώς και στις 
πολιτιστικές δραστηριότητες και τις 
δραστηριότητες αναψυχής στις 
ενδιαφερόμενες περιοχές·

Or. fr

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 73
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, υποπαράγραφος 1, 2η παύλα

- ενθάρρυνση της εισόδου γυναικών στην 
αγορά εργασίας. Οι τοπικές πρωτοβουλίες 
για τη δημιουργία παιδικών σταθμών σε 
αγροτικές περιοχές είναι δυνατόν να 
βελτιώσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και 
να διευκολύνουν την πρόσβαση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας. Αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
υποδομών για την φροντίδα παιδιών, εν 
δυνάμει σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες 
για την ενθάρρυνση της δημιουργίας 
μικρών επιχειρήσεων που σχετίζονται με 
αγροτικές δραστηριότητες·

- βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
γυναικών στις αγροτικές περιοχές και 
ενθάρρυνση της εισόδου και παραμονής
τους στην επίσημη αγορά εργασίας. Οι 
πρωτοβουλίες για παράδειγμα, μπορούν να 
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη υποδομών 
για τη φροντίδα των παιδιών, των 
ηλικιωμένων καθώς και  άλλου τύπου 
υποδομές, την πρόβλεψη κατάρτισης και 
δυνατότητας πρόσβασης στη 
μικροπίστωση για τη δημιουργία, 
υποστήριξη και προώθηση μικρών 
επιχειρήσεων, γυναικείων συνεταιρισμών 
και τη σύσταση και ανάπτυξη δικτύων 
γυναικών·

Or. el

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία της εισηγήτριας είναι πολύ σωστή θα πρέπει όμως να δοθεί έμφαση και στην 
ενθάρρυνση της παραμονής των γυναικών στην επίσημη αγορά εργασία. Η ανάπτυξη υποδομών 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τις υποδομές φροντίδας ηλικιωμένων. Η  πρόσβασης 
γυναικών στην μικροπρόσωπη είναι βασικός παράγοντας για την δημιουργία 
μικροεπιχειρηματικής δραστηριότητας την οποία αναπτύσσουν κυρίως γυναίκες(πχ. 
οικοτεχνία).  Η μικροπίστωση επίσης να μπορεί να χρησιμοποιείτε  και για την υποστήριξη και 
την προώθηση των υφιστάμενων  μικρών επιχειρήσεων αλλά και την ανάπτυξη και προώθηση 
γυναικείων συνεταιρισμών.
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Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 74
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, υποπαράγραφος 1, 2η παύλα

- ενθάρρυνση της εισόδου γυναικών στην 
αγορά εργασίας. Οι τοπικές πρωτοβουλίες 
για τη δημιουργία παιδικών σταθμών σε 
αγροτικές περιοχές είναι δυνατόν να 
βελτιώσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και 
να διευκολύνουν την πρόσβαση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας. Αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
υποδομών για την φροντίδα παιδιών, εν 
δυνάμει σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες για 
την ενθάρρυνση της δημιουργίας μικρών 
επιχειρήσεων που σχετίζονται με αγροτικές 
δραστηριότητες·

- ενθάρρυνση της εισόδου γυναικών στην 
αγορά εργασίας. Οι τοπικές πρωτοβουλίες 
για τη δημιουργία παιδικών σταθμών σε 
αγροτικές περιοχές είναι δυνατόν να 
βελτιώσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και 
να διευκολύνουν την πρόσβαση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας. Αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
υποδομών για την φροντίδα παιδιών, καθώς 
και την προώθηση συνθηκών εργασίας που 
θα ευνοούν τον οικογενειακό βίο, 
ενδεχομένως σε συνδυασμό με 
πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της 
δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων που 
σχετίζονται με αγροτικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 75
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, υποπαράγραφος 1, 3η παύλα

- η ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων και της 
χειροτεχνίας μπορεί να στηρίζεται σε 
παραδοσιακές δεξιότητες ή να εισάγει νέες 
ικανότητες, ιδίως αν συνδυάζεται με την 
αγορά εξοπλισμού, καθώς και με κατάρτιση 
και καθοδήγηση, που βοηθούν την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και την 
ανάπτυξη του οικονομικού ιστού·

- η ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων και της 
χειροτεχνίας που θα έπρεπε να βοηθηθεί 
και ενδεχομένως να προστατευθεί, μπορεί 
να στηρίζεται σε παραδοσιακές δεξιότητες ή 
να εισάγει νέες ικανότητες, ιδίως αν 
συνδυάζεται με την αγορά εξοπλισμού, 
καθώς και με κατάρτιση και καθοδήγηση, 
που βοηθούν την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη του 
οικονομικού ιστού·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η πρόσδωση δυναμισμού στον τομέα της βιοτεχνίας είναι τρόπος εφαρμογής της αρχής της 
πολιτιστικής πολυμορφίας που αναγνωρίζεται από τη Διακήρυξη της Κοπενχάγης σχετικά με την 
ευρωπαϊκή ταυτότητα. Η δυνατότητα προστασίας του κλάδου αυτού έχει ως νομική βάση τα 
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άρθρα 30 ΣΕΚ, 59 ΣΕΚ,  6ΣΕΕ και τις αποφάσεις 145/88, συλ. 3851, 312/89 και 332/89.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 76
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, υποπαράγραφος 1, 4η παύλα

- η κατάρτιση νέων σε παραδοσιακές 
αγροτικές δεξιότητες μπορεί να αξιοποιήσει 
τη ζήτηση στους τομείς του τουρισμού της 
αναψυχής, των περιβαλλοντικών υπηρεσιών 
και των προϊόντων ποιότητας·

- η απόδοση προτεραιότητας στις 
παραδοσιακές αγροτικές δεξιότητες και η 
επικύρωση της ποιότητας με χάρτες ή 
σήματα με την επιμόρφωση των νέων. 
Τούτο θα επιτρέψει την αξιοποίηση της
ζήτησης στους τομείς του τουρισμού της 
αναψυχής, των περιβαλλοντικών υπηρεσιών 
και των προϊόντων ποιότητας ή με έντονο 
τυπικό χαρακτήρα·

Or. fr

Τροπολογία: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Τροπολογία 77
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, υποπαράγραφος 1, 6η παύλα

- η ανάπτυξη της παροχής και καινοτόμου 
χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων 
αγορών για τα γεωργικά και δασοκομικά 
προϊόντα, την παροχή τοπικών υπηρεσιών 
και την διαφοροποίηση της αγροτικής 
οικονομίας·

- η ανάπτυξη παραγωγικών διαδικασιών 
που εξοικονομούν ενέργεια, καθώς και της 
παροχής και καινοτόμου χρήσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων αγορών για 
τα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα, την 
παροχή τοπικών υπηρεσιών και την 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγικές διαδικασίες που εξοικονομούν ενέργεια θα έπρεπε να προωθηθούν παράλληλα 
με τις άλλες ανανεώσιμες πηγές.



AM\592585EL.doc 38/54 PE 365.127v01-00

EL

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 78
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, υποπαράγραφος 1, 6η παύλα

- η ανάπτυξη της παροχής και καινοτόμου 
χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων 
αγορών για τα γεωργικά και δασοκομικά 
προϊόντα, την παροχή τοπικών υπηρεσιών 
και την διαφοροποίηση της αγροτικής 
οικονομίας·

- η ανάπτυξη της παροχής και καινοτόμου 
χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
καθώς και η προώθηση συστημάτων 
ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακών 
υπηρεσιών προς τους παραγωγούς 
μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία 
νέων αγορών για τα γεωργικά και 
δασοκομικά προϊόντα, την παροχή τοπικών 
υπηρεσιών και την διαφοροποίηση της 
αγροτικής οικονομίας·

Or. el

Αιτιολόγηση

Η προώθηση συστημάτων ενεργειακής απόδοσης και η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών προς 
τους παραγωγούς μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 79
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, υποπαράγραφος 1, 7η παύλα

- ενθάρρυνση της ανάπτυξης του τουρισμού. 
Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό τομέα 
ανάπτυξης σε πολλές αγροτικές περιοχές. Η 
αυξημένη χρήση ΤΠΕ στον τουρισμό για 
κρατήσεις, προώθηση, εμπορία, σχεδιασμό 
υπηρεσιών και ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του 
αριθμού των επισκεπτών και των ημερών 
διαμονής, ιδίως στις περιπτώσεις που 
εξασφαλίζει δεσμούς με μικρότερες 
εγκαταστάσεις και ενθαρρύνει τον 
αγροτοτουρισμό·

- ενθάρρυνση της αειφόρου ανάπτυξης του 
τουρισμού. Ο τουρισμός αποτελεί
σημαντικό τομέα ανάπτυξης σε πολλές 
αγροτικές περιοχές. Η αυξημένη χρήση ΤΠΕ 
στον τουρισμό για κρατήσεις, προώθηση, 
εμπορία, σχεδιασμό υπηρεσιών και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες μπορεί να 
συμβάλει στην αύξηση του αριθμού των 
επισκεπτών και των ημερών διαμονής, ιδίως 
στις περιπτώσεις που εξασφαλίζει δεσμούς 
με μικρότερες εγκαταστάσεις και 
ενθαρρύνει τον αγροτοτουρισμό·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ητροπολογία εντάσσεται στην παράταση της Στρατηγικής της Λισσαβώνας που αναθεωρήθηκε 
το Φεβρουάριο του 2005 και της Στρατηγικής του Γκέτεμποργκ που εγκρίθηκε το 2001.
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Τροπολογία: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Τροπολογία 80
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, υποπαράγραφος 1, 7η παύλα

- ενθάρρυνση της ανάπτυξης του τουρισμού. 
Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό τομέα 
ανάπτυξης σε πολλές αγροτικές περιοχές. Η 
αυξημένη χρήση ΤΠΕ στον τουρισμό για 
κρατήσεις, προώθηση, εμπορία, σχεδιασμό 
υπηρεσιών και ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του 
αριθμού των επισκεπτών και των ημερών 
διαμονής, ιδίως στις περιπτώσεις που 
εξασφαλίζει δεσμούς με μικρότερες 
εγκαταστάσεις και ενθαρρύνει τον 
αγροτοτουρισμό·

- ενθάρρυνση της ανάπτυξης του τουρισμού. 
Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό τομέα 
ανάπτυξης σε πολλές αγροτικές περιοχές. Η 
αυξημένη χρήση ΤΠΕ στον τουρισμό για 
κρατήσεις, προώθηση, εμπορία, σχεδιασμό 
υπηρεσιών και ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του 
αριθμού των επισκεπτών και των ημερών 
διαμονής, ιδίως στις περιπτώσεις που 
εξασφαλίζει δεσμούς με μικρότερες 
εγκαταστάσεις όπως τα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια και τα κέντρα αποκατάστασης 
και ενθαρρύνει τον αγροτοτουρισμό και τον 
αθλητικό τουρισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα κέντρα αποκατάστασης αποτελούν καλό παράδειγμα μικρού 
μεγέθους δομών που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της οικονομίας της υπαίθρου. Δεδομένου 
ότι πρόκειται συχνά για μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, παρέχουν επίσης απασχόληση σε 
διαδοχικές γενεές στις αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 81
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, υποπαράγραφος 1, 7η παύλα

- ενθάρρυνση της ανάπτυξης του τουρισμού. 
Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό τομέα 
ανάπτυξης σε πολλές αγροτικές περιοχές. Η 
αυξημένη χρήση ΤΠΕ στον τουρισμό για 
κρατήσεις, προώθηση, εμπορία, σχεδιασμό 
υπηρεσιών και ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του 
αριθμού των επισκεπτών και των ημερών 
διαμονής, ιδίως στις περιπτώσεις που 
εξασφαλίζει δεσμούς με μικρότερες 
εγκαταστάσεις και ενθαρρύνει τον 

- ενθάρρυνση της ανάπτυξης του τουρισμού. 
Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό τομέα 
ανάπτυξης σε πολλές αγροτικές περιοχές. Η 
αυξημένη χρήση ΤΠΕ στον τουρισμό για 
κρατήσεις, προώθηση, εμπορία, σχεδιασμό 
υπηρεσιών και ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
που συνεπάγεται την απασχόληση τοπικών 
και περιφερειακών παραγόντων στο δίκτυο
μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του 
αριθμού των επισκεπτών και των ημερών 
διαμονής, ιδίως στις περιπτώσεις που 
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αγροτοτουρισμό· εξασφαλίζει δεσμούς με μικρότερες 
εγκαταστάσεις και ενθαρρύνει τον 
αγροτοτουρισμό·

Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 82
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, υποπαράγραφος 1, 7η παύλα

- ενθάρρυνση της ανάπτυξης του τουρισμού. 
Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό τομέα 
ανάπτυξης σε πολλές αγροτικές περιοχές. Η 
αυξημένη χρήση ΤΠΕ στον τουρισμό για 
κρατήσεις, προώθηση, εμπορία, σχεδιασμό 
υπηρεσιών και ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του 
αριθμού των επισκεπτών και των ημερών 
διαμονής, ιδίως στις περιπτώσεις που 
εξασφαλίζει δεσμούς με μικρότερες 
εγκαταστάσεις και ενθαρρύνει τον 
αγροτοτουρισμό·

- ενθάρρυνση της αειφόρου ανάπτυξης του 
τουρισμού. Ο τουρισμός αποτελεί 
σημαντικό τομέα ανάπτυξης σε πολλές 
αγροτικές περιοχές. Η αυξημένη χρήση ΤΠΕ 
στον τουρισμό για κρατήσεις, προώθηση, 
εμπορία, σχεδιασμό υπηρεσιών και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες μπορεί να 
συμβάλει στην αύξηση του αριθμού των 
επισκεπτών και των ημερών διαμονής, ιδίως 
στις περιπτώσεις που εξασφαλίζει δεσμούς 
με μικρότερες εγκαταστάσεις και 
ενθαρρύνει τον αγροτοτουρισμό·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 83
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, υποπαράγραφος 1, 8η παύλα

- αναβάθμιση της τοπικής υποδομής, ιδίως 
στα νέα κράτη μέλη. Κατά τα προσεχή έτη 
θα πραγματοποιηθούν σημαντικές 
επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομής 
τηλεπικοινωνιών, μεταφορών, ενέργειας και 
ύδρευσης. Θα διατεθούν σημαντικά 
κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία σε 
τομείς που εκτείνονται από τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα μέχρι την ανάπτυξη συνδέσεων με 
επιχειρηματικά ή επιστημονικά πάρκα. Για 
να επιτευχθεί πλήρως το πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα από πλευράς απασχόλησης και 
ανάπτυξης, οι τοπικές υποδομές μικρής 

- αναβάθμιση της τοπικής υποδομής, ιδίως 
στα νέα κράτη μέλη. Κατά τα προσεχή έτη 
θα πραγματοποιηθούν σημαντικές 
επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομής 
τηλεπικοινωνιών, μεταφορών, ενέργειας και 
ύδρευσης. Θα διατεθούν σημαντικά 
κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία σε 
τομείς που εκτείνονται από τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα μέχρι την ανάπτυξη συνδέσεων με 
επιχειρηματικά ή επιστημονικά πάρκα.
Ισοδύναμο τμήμα των πόρων αυτών 
πρέπει επίσης να διοχετευθεί στις 
αγροτικές περιοχές προκειμένου να 
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κλίμακας που θα χρηματοδοτηθούν από τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μπορούν 
να παίξουν ζωτικό ρόλο στη σύνδεση αυτών 
των μεγάλων επενδύσεων με τις τοπικές 
στρατηγικές διαφοροποίησης και ανάπτυξης 
του δυναμικού της γεωργίας και του τομέα 
των τροφίμων.

διασφαλισθεί μια πραγματική ισορροπία 
όσον αφορά την ανάπτυξη μεταξύ των 
αγροτικών και των αστικών περιοχών Για 
να επιτευχθεί πλήρως το πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα από πλευράς απασχόλησης και 
ανάπτυξης, οι τοπικές υποδομές μικρής 
κλίμακας που θα χρηματοδοτηθούν από τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μπορούν 
να παίξουν ζωτικό ρόλο στη σύνδεση αυτών 
των μεγάλων επενδύσεων με τις τοπικές 
στρατηγικές διαφοροποίησης και ανάπτυξης 
του δυναμικού της γεωργίας και του τομέα 
των τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωσηπου η ανάπτυξη συγκεντρωθεί στις αστικές ή τις ημιαστικές περιοχές, οι 
αγροτικές θα εξακολουθήσουν να σημειώνουν οπισθοδρόμηση.

Τροπολογία: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Τροπολογία 84
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, υποπαράγραφος 1, 8η παύλα

- αναβάθμιση της τοπικής υποδομής, ιδίως 
στα νέα κράτη μέλη. Κατά τα προσεχή έτη 
θα πραγματοποιηθούν σημαντικές 
επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομής 
τηλεπικοινωνιών, μεταφορών, ενέργειας και 
ύδρευσης. Θα διατεθούν σημαντικά 
κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία σε 
τομείς που εκτείνονται από τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα μέχρι την ανάπτυξη συνδέσεων με 
επιχειρηματικά ή επιστημονικά πάρκα. Για 
να επιτευχθεί πλήρως το πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα από πλευράς απασχόλησης και 
ανάπτυξης, οι τοπικές υποδομές μικρής 
κλίμακας που θα χρηματοδοτηθούν από τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μπορούν 
να παίξουν ζωτικό ρόλο στη σύνδεση αυτών 
των μεγάλων επενδύσεων με τις τοπικές 
στρατηγικές διαφοροποίησης και 
ανάπτυξης του δυναμικού της γεωργίας και 
του τομέα των τροφίμων.

- αναβάθμιση της τοπικής υποδομής, ιδίως 
στα νέα κράτη μέλη. Κατά τα προσεχή έτη 
θα πραγματοποιηθούν σημαντικές 
επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομής 
τηλεπικοινωνιών, μεταφορών, ενέργειας και 
ύδρευσης. Θα διατεθούν σημαντικά 
κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία σε 
τομείς που εκτείνονται από τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα μέχρι την ανάπτυξη συνδέσεων με 
επιχειρηματικά ή επιστημονικά πάρκα. Για 
να επιτευχθεί πλήρως το πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα από πλευράς απασχόλησης και 
ανάπτυξης, οι τοπικές υποδομές μικρής 
κλίμακας που θα χρηματοδοτηθούν από τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μπορούν 
να παίξουν ζωτικό ρόλο στη σύνδεση αυτών 
των μεγάλων επενδύσεων με τις τοπικές 
στρατηγικές οικονομικής διαφοροποίησης 
καθώς και στην προστασία και τη 
διαχείριση των χώρων της ΟΥΝΕΣΚΟ στα 
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κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια καλή συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις αγροτικές περιοχές των κρατών μελών 
της ΕΕ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του εκεί τουρισμού.

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 85
Παράρτημα, παράγραφος 3.3, υποπαράγραφος 1, παύλα 8α (νέα)

- συντήρηση και αξιοποίηση του ρόλου της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, 
κάτι που είναι βασικής σημασίας για την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
προσέλκυση τουριστών και τη διατήρηση 
υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής για τους 
κατοίκους της υπαίθρου.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η υντήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των 
προτεραιοτήτων των κρατών.

Τροπολογία: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 86
Παράρτημα, παράγραφος 3.4, Κατευθυντήρια γραμμή

Οι πόροι του άξονα 4 (Leader) πρέπει να 
συμβάλουν στις προτεραιότητες των αξόνων 
1 και 2, αλλά και να διαδραματίσουν επίσης 
σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 
προτεραιότητα που έχει ως στόχο τη 
βελτίωση της διακυβέρνησης και την 
κινητοποίηση του ενδογενούς αναπτυξιακού 
δυναμικού των αγροτικών περιοχών.

Οι πόροι του άξονα 4 (Leader) πρέπει να 
συμβάλουν στις προτεραιότητες των αξόνων 
1 και 2, αλλά και να διαδραματίσουν επίσης 
σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 
προτεραιότητα που έχει ως στόχο τη 
βελτίωση της διακυβέρνησης την 
ενθάρρυνση των πολιτών να προωθήσουν 
τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή τους 
και την κινητοποίηση του ενδογενούς 
αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών 
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περιοχών.

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 87
Παράρτημα, παράγραφος 3.4, υποπαράγραφος 2, 1η παύλα

- η δημιουργία τοπικών ικανοτήτων 
σχηματισμού κοινοπραξιών, η εμψύχωση 
και η προώθηση της απόκτησης δεξιοτήτων 
μπορούν να συμβάλουν στην κινητοποίηση 
του τοπικού δυναμικού·

- η δημιουργία τοπικών ικανοτήτων 
σχηματισμού εκ του σύνεγγυς 
κοινοπραξιών, η εμψύχωση και η προώθηση 
της απόκτησης δεξιοτήτων μπορούν να 
συμβάλουν στην κινητοποίηση του τοπικού 
δυναμικού·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η ορθή εφαρμογή των διαφόρων βασικών δράσεων εξαρτάται από την επαρκή 
διαδραστικότητα όλων των επιπέδων λήψης αποφάσεων, ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο.

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 88
Παράρτημα, παράγραφος 3.4, υποπαράγραφος 2, 1η παύλα

- η δημιουργία τοπικών ικανοτήτων 
σχηματισμού κοινοπραξιών, η εμψύχωση 
και η προώθηση της απόκτησης δεξιοτήτων 
μπορούν να συμβάλουν στην κινητοποίηση 
του τοπικού δυναμικού·

- η δημιουργία τοπικών ικανοτήτων 
σχηματισμού κοινοπραξιών, η εμψύχωση 
και η προώθηση της απόκτησης δεξιοτήτων 
μπορούν να συμβάλουν στην κινητοποίηση 
του τοπικού δυναμικού, την πρόληψη του 
κοινωνικού αποκλεισμού και την 
καταπολέμηση της συρρίκνωσης του 
πληθυσμού·

Or. en
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Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 89
Παράρτημα, παράγραφος 3.4, υποπαράγραφος 2, 2η παύλα

- προώθηση κοινοπραξιών δημόσιου –
ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, το Leader θα 
συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο στην 
ενθάρρυνση καινοτόμων προσεγγίσεων της 
αγροτικής ανάπτυξης και στην προσέγγιση 
του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα·

- προώθηση κοινοπραξιών δημόσιου –
ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, το Leader θα 
συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο, 
εγγυώμενο την κοινοτική συμμετοχή, στην 
ενθάρρυνση καινοτόμων προσεγγίσεων της 
αγροτικής ανάπτυξης και στην προσέγγιση 
του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 90
Παράρτημα, παράγραφος 3.4, υποπαράγραφος 2, 4η παύλα

- βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης. Το 
Leader μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή 
καινοτόμων προσεγγίσεων για τη σύνδεση 
της γεωργίας, της δασοκομίας και της 
τοπικής κοινωνίας βοηθώντας έτσι στη 
διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης και 
στην ενίσχυση του κοινωνικο-οικονομικού 
ιστού στις αγροτικές περιοχές.

- βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης. Το 
Leader μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή 
καινοτόμων προσεγγίσεων για τη σύνδεση 
της γεωργίας, της δασοκομίας και της 
τοπικής κοινωνίας βοηθώντας έτσι στη 
διαφοροποίηση ιδιαίτερα της οικονομικής 
βάσης και στην ενίσχυση του κοινωνικο-
οικονομικού ιστού στις αγροτικές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 91
Παράρτημα, παράγραφος 3.4, υποπαράγραφος 2, 4η παύλα

- βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης. Το 
Leader μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή 
καινοτόμων προσεγγίσεων για τη σύνδεση 
της γεωργίας, της δασοκομίας και της 
τοπικής κοινωνίας βοηθώντας έτσι στη 
διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης και 
στην ενίσχυση του κοινωνικο-οικονομικού 
ιστού στις αγροτικές περιοχές.

- βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης. Το 
Leader μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή 
καινοτόμων προσεγγίσεων για τη σύνδεση 
της γεωργίας, της δασοκομίας και της 
τοπικής κοινωνίας βοηθώντας έτσι στη 
διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης και 
στην ενίσχυση του κοινωνικο-οικονομικού 
ιστού στις αγροτικές περιοχές, στην 
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προσήκουσα κλίμακα.

Or. fr

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 92
Παράρτημα, παράγραφος 3.4, υποπαράγραφος 2, παύλα 4α (νέα)

- προσαρμογή στα ισχυρά και τα αδύναμα 
σημεία της κάθε περιοχή έχοντας υπόψη το 
διαφορετικό χαρακτήρα της υπαίθρου, 
στηριζόμενοι στους τοπικούς παράγοντες 
και υποστηρίζοντας αυθεντικά εδαφικά 
προγράμματα ενδογενούς ανάπτυξης.

Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 93
Παράρτημα, παράγραφος 3.5, υποπαράγραφος 1

Οι πόροι που θα διατεθούν για τις 
προτεραιότητες της κοινοτικής αγροτικής 
ανάπτυξης (εντός των ελάχιστων ορίων 
χρηματοδότησης που επιβάλλουν οι 
κανονισμοί για κάθε άξονα) θα εξαρτηθούν 
από την ιδιαίτερη κατάσταση, τα 
πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε 
προγραμματικής περιοχής. Κάθε κοινοτική 
προτεραιότητα και η συμβολή της στην 
επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας και 
του Γκέτεμποργκ, θα πρέπει να μεταφερθεί 
στις συνθήκες των κρατών μελών με το 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο και τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Σε 
πολλές περιπτώσεις, θα υπάρξουν εθνικές ή 
περιφερειακές προτεραιότητες για 
συγκεκριμένα προβλήματα που σχετίζονται 
με τον τομέα των γεωργικών προϊόντων και 
ειδών διατροφής ή με την περιβαλλοντική, 
κλιματική και γεωγραφική κατάσταση της 
γεωργίας και της δασοκομίας. Οι αγροτικές 

Οι πόροι που θα διατεθούν για τις 
προτεραιότητες της κοινοτικής αγροτικής 
ανάπτυξης (εντός των ελάχιστων ορίων 
χρηματοδότησης που επιβάλλουν οι 
κανονισμοί για κάθε άξονα) θα εξαρτηθούν 
από την ιδιαίτερη κατάσταση, τα 
πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε 
προγραμματικής περιοχής, καθώς και από 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
περιφερειών σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΚ. 
Κάθε κοινοτική προτεραιότητα και η 
συμβολή της στην επίτευξη των στόχων της 
Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ, θα 
πρέπει να μεταφερθεί στις συνθήκες των 
κρατών μελών με το εθνικό στρατηγικό 
σχέδιο και τα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης. Σε πολλές περιπτώσεις, θα 
υπάρξουν εθνικές ή περιφερειακές 
προτεραιότητες για συγκεκριμένα 
προβλήματα που σχετίζονται με τον τομέα 
των γεωργικών προϊόντων και ειδών 
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περιοχές ίσως απαιτηθεί να αντιμετωπίσουν 
άλλα ειδικά ζητήματα, όπως η περιαστική 
πίεση, η ανεργία, ο απόμακρος χαρακτήρας 
ή η χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού.

διατροφής ή με την περιβαλλοντική, 
κλιματική και γεωγραφική κατάσταση της 
γεωργίας και της δασοκομίας. Οι αγροτικές 
περιοχές ίσως απαιτηθεί να αντιμετωπίσουν 
άλλα ειδικά ζητήματα, όπως η περιαστική 
πίεση, η ανεργία, ο απόμακρος χαρακτήρας 
ή η χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ΣΕΚ σχετικά με τις περιφέρειες που 
παρουσιάζουν ειδικά και μόνιμα μειονεκτήματα.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 94
Παράρτημα, παράγραφος 3.5, υποπαράγραφος 1

Οι πόροι που θα διατεθούν για τις 
προτεραιότητες της κοινοτικής αγροτικής 
ανάπτυξης (εντός των ελάχιστων ορίων 
χρηματοδότησης που επιβάλλουν οι 
κανονισμοί για κάθε άξονα) θα εξαρτηθούν 
από την ιδιαίτερη κατάσταση, τα 
πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε 
προγραμματικής περιοχής. Κάθε κοινοτική 
προτεραιότητα και η συμβολή της στην 
επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας και 
του Γκέτεμποργκ, θα πρέπει να μεταφερθεί 
στις συνθήκες των κρατών μελών με το 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο και τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Σε 
πολλές περιπτώσεις, θα υπάρξουν εθνικές ή 
περιφερειακές προτεραιότητες για 
συγκεκριμένα προβλήματα που σχετίζονται 
με τον τομέα των γεωργικών προϊόντων και 
ειδών διατροφής ή με την περιβαλλοντική, 
κλιματική και γεωγραφική κατάσταση της 
γεωργίας και της δασοκομίας. Οι αγροτικές 
περιοχές ίσως απαιτηθεί να αντιμετωπίσουν 
άλλα ειδικά ζητήματα, όπως η περιαστική 
πίεση, η ανεργία, ο απόμακρος χαρακτήρας 
ή η χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού.

Οι πόροι που θα διατεθούν για τις 
προτεραιότητες της κοινοτικής αγροτικής 
ανάπτυξης (εντός των ελάχιστων ορίων 
χρηματοδότησης που επιβάλλουν οι 
κανονισμοί για κάθε άξονα) θα εξαρτηθούν 
από την ιδιαίτερη κατάσταση, τα 
πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε 
προγραμματικής περιοχής. Κάθε κοινοτική 
προτεραιότητα και η συμβολή της στην 
επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας και 
του Γκέτεμποργκ, θα πρέπει να μεταφερθεί 
στις συνθήκες των κρατών μελών με το 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο και τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Σε 
πολλές περιπτώσεις, θα υπάρξουν εθνικές ή 
περιφερειακές προτεραιότητες για 
συγκεκριμένα προβλήματα που σχετίζονται 
με τον τομέα των γεωργικών προϊόντων και 
ειδών διατροφής ή με την περιβαλλοντική, 
κλιματική και γεωγραφική κατάσταση της 
γεωργίας και της δασοκομίας. Οι αγροτικές 
περιοχές ίσως απαιτηθεί να αντιμετωπίσουν 
άλλα ειδικά ζητήματα, όπως η περιαστική 
πίεση, η ανεργία, ο ορεινός, νησιωτικός και 
απόμακρος χαρακτήρας ή η χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού.
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Or. fr

Τροπολογία: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 95
Παράρτημα, παράγραφος 3.5, Κατευθυντήρια γραμμή

Κατά την επεξεργασία των εθνικών τους 
στρατηγικών, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίσουν την μεγιστοποίηση των 
συνεργιών και την αποφυγή πιθανών 
αντιφάσεων μεταξύ και εντός των αξόνων. 
Θα πρέπει επίσης να μελετήσουν πώς 
μπορούν να ληφθούν υπόψη άλλες 
στρατηγικές σε επίπεδο ΕΕ, όπως το σχέδιο 
δράσης για τη βιολογική γεωργία, η 
τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πρόσφατη 
ανακοίνωση της Επιτροπής για την αλλαγή 
του κλίματος και η ανάγκη να πρόβλεψης 
των πιθανών επιπτώσεων στην γεωργία και 
στην δασοκομία καθώς και η έκθεση της 
Επιτροπής για τη δασική στρατηγική της ΕΕ 
(που μπορούν να συμβάλουν στην 
ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων 
ανάπτυξης, απασχόλησης και αειφορίας) και 
οι επικείμενες θεματικές περιβαλλοντικές 
στρατηγικές.

Κατά την επεξεργασία των εθνικών τους 
στρατηγικών, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίσουν την μεγιστοποίηση των 
συνεργιών και την αποφυγή πιθανών 
αντιφάσεων μεταξύ και εντός των αξόνων, 
ενώ πρέπει να επιδιώκουν την ευρύτερη 
δυνατή συμμετοχή όλων των αρμοδίων 
αρχών και των σχετικών φορέων, σύμφωνα
με την αρχή της εταιρικής σχέσης όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού 
του Συμβουλίου. Θα πρέπει επίσης να 
μελετήσουν πώς μπορούν να ληφθούν 
υπόψη άλλες στρατηγικές σε επίπεδο ΕΕ, 
όπως το σχέδιο δράσης για τη βιολογική 
γεωργία, η τελευταία ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, η πρόσφατη ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος και 
η ανάγκη να πρόβλεψης των πιθανών 
επιπτώσεων στην γεωργία και στην 
δασοκομία καθώς και η έκθεση της 
Επιτροπής για τη δασική στρατηγική της ΕΕ 
(που μπορούν να συμβάλουν στην 
ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων 
ανάπτυξης, απασχόλησης και αειφορίας) και 
οι επικείμενες θεματικές περιβαλλοντικές 
στρατηγικές.

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 96
Παράρτημα, παράγραφος 3.5, υποπαράγραφος 2

Στο επίπεδο της ΕΕ και των κρατών μελών 
διατίθενται αρκετά μέσα για την βελτίωση 
της διακυβέρνησης και της άσκησης 

Στο επίπεδο της ΕΕ και των κρατών μελών 
διατίθενται αρκετά μέσα για την βελτίωση 
της διακυβέρνησης και της άσκησης 
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πολιτικής. Μπορεί να γίνει χρήση τεχνικής 
βοήθειας για την δημιουργία ευρωπαϊκών 
και εθνικών δικτύων για την αγροτική 
ανάπτυξη, ως βάθρου για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και 
εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με όλες τις 
πλευρές του σχεδιασμού, της διαχείρισης 
και της εφαρμογής της πολιτικής. Απαιτείται 
να εξετασθεί κατά την προετοιμασία των 
εθνικών στρατηγικών και να εφαρμοστεί 
στην πράξη κατά τα μεταγενέστερα στάδια 
της υλοποίησης, η πληροφόρηση και η 
προβολή για να εξασφαλισθεί η έγκαιρη 
συμμετοχή των διαφόρων φορέων.

πολιτικής. Μπορεί να γίνει χρήση τεχνικής 
βοήθειας για την δημιουργία ευρωπαϊκών 
και εθνικών δικτύων για την αγροτική 
ανάπτυξη, ως βάθρου για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και 
εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με όλες τις 
πλευρές του σχεδιασμού, της διαχείρισης 
και της εφαρμογής της πολιτικής. Απαιτείται 
να εξετασθεί κατά την προετοιμασία των 
εθνικών στρατηγικών και να εφαρμοστεί 
στην πράξη κατά τα μεταγενέστερα στάδια 
της υλοποίησης, η πληροφόρηση και η 
προβολή για να εξασφαλισθεί η έγκαιρη 
συμμετοχή των διαφόρων φορέων, ιδιαίτερα 
σε τοπικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 97
Παράρτημα, παράγραφος 3.6, Κατευθυντήρια γραμμή

Απαιτείται να ενθαρρυνθεί η συνέργια 
μεταξύ των διαρθρωτικών πολιτικών και 
των πολιτικών απασχόλησης και αγροτικής 
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την 
συμπληρωματικότητα και την συνοχή 
μεταξύ των δράσεων που θα 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το ταμείο 
συνοχής, το ΕΚΤ, το ΕΤΑ και το ΕΓΤΑΑ 
για δεδομένη περιοχή και για δεδομένο 
τομέα δραστηριότητας. Οι κύριες
κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την 
διαχωριστική γραμμή και τους μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τα διάφορα ταμεία, 
πρέπει να καθοριστούν στο επίπεδο των 
εθνικών στρατηγικών πλαισίων 
αναφοράς / εθνικών στρατηγικών σχεδίων.

Απαιτείται να ενθαρρυνθεί η συνέργια 
μεταξύ των διαρθρωτικών πολιτικών και 
των πολιτικών απασχόλησης και αγροτικής 
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα 
με την αρχή «ένα Ταμείο ανά πρόγραμμα», 
τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την 
συμπληρωματικότητα και την συνοχή 
μεταξύ των δράσεων που θα 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το ταμείο 
συνοχής, το ΕΚΤ, το ΕΤΑ και το ΕΓΤΑΑ 
για δεδομένη περιοχή και για δεδομένο 
τομέα δραστηριότητας. Οι κύριες 
κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την 
διαχωριστική γραμμή και τους μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τα διάφορα ταμεία, 
πρέπει να καθοριστούν στο επίπεδο των 
εθνικών στρατηγικών πλαισίων 
αναφοράς / εθνικών στρατηγικών σχεδίων.

Or. fr
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Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 98
Παράρτημα, παράγραφος 3.6, Κατευθυντήρια γραμμή

Απαιτείται να ενθαρρυνθεί η συνέργια 
μεταξύ των διαρθρωτικών πολιτικών και 
των πολιτικών απασχόλησης και αγροτικής 
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την 
συμπληρωματικότητα και την συνοχή 
μεταξύ των δράσεων που θα 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το ταμείο 
συνοχής, το ΕΚΤ, το ΕΤΑ και το ΕΓΤΑΑ 
για δεδομένη περιοχή και για δεδομένο 
τομέα δραστηριότητας. Οι κύριες 
κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την 
διαχωριστική γραμμή και τους μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τα διάφορα ταμεία, 
πρέπει να καθοριστούν στο επίπεδο των 
εθνικών στρατηγικών πλαισίων 
αναφοράς / εθνικών στρατηγικών σχεδίων.

Απαιτείται κατά προτεραιότητα να 
εξασφαλισθεί η συνέργια μεταξύ των 
διαρθρωτικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης και αγροτικής ανάπτυξης. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίσουν την συμπληρωματικότητα και 
την συνοχή μεταξύ των δράσεων που θα 
χρηματοδοτηθούν από το ΤΕΝ-Τ, LIFE+,
ΕΤΠΑ, το ταμείο συνοχής, το ΕΚΤ, το ΕΤΑ 
και το ΕΓΤΑΑ για δεδομένη περιοχή και για 
δεδομένο τομέα δραστηριότητας. Οι κύριες 
κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την 
διαχωριστική γραμμή και τους μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τα διάφορα ταμεία, 
πρέπει να καθοριστούν στο επίπεδο των 
περιφερειακών ή εθνικών στρατηγικών 
πλαισίων αναφοράς / περιφερειακών ή 
εθνικών στρατηγικών σχεδίων, όπως 
κρίνεται ενδεδειγμένο για το εκάστοτε 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνέπεια μεταξύ της ανάπτυξης της υπαίθρου και των λοιπών κοινοτικών μέσων καθίσταται 
όλο και περισσότερο αναγκαία δεδομένου ότι οι στόχοι των διαφόρων μέσων αρχίζουν να 
συγκλίνουν. Η συνέπεια αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται αντί να ενθαρρύνεται απλώς, στο 
καταλληλότερο όμως επίπεδο σύμφωνα με τις θεσμικές συμφωνίες που εφαρμόζονται σε κάθε 
κράτος μέλος.

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 99
Παράρτημα, παράγραφος 3.6, Κατευθυντήρια γραμμή

Απαιτείται να ενθαρρυνθεί η συνέργια 
μεταξύ των διαρθρωτικών πολιτικών και 
των πολιτικών απασχόλησης και αγροτικής 

Απαιτείται να ενθαρρυνθεί η συνέργια 
μεταξύ των διαρθρωτικών πολιτικών και 
των πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής 
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ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την 
συμπληρωματικότητα και την συνοχή 
μεταξύ των δράσεων που θα 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το ταμείο 
συνοχής, το ΕΚΤ, το ΕΤΑ και το ΕΓΤΑΑ 
για δεδομένη περιοχή και για δεδομένο 
τομέα δραστηριότητας. Οι κύριες 
κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την 
διαχωριστική γραμμή και τους μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τα διάφορα ταμεία, 
πρέπει να καθοριστούν στο επίπεδο των 
εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς / 
εθνικών στρατηγικών σχεδίων.

ενσωμάτωσης και αγροτικής ανάπτυξης. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίσουν την συμπληρωματικότητα και 
την συνοχή μεταξύ των δράσεων που θα 
χρηματοδοτηθούν από το ΤΕΝ-Τ, 
LIFE+,ΕΤΠΑ, το ταμείο συνοχής, το ΕΚΤ, 
το ΕΤΑ και το ΕΓΤΑΑ για δεδομένη 
περιοχή και για δεδομένο τομέα 
δραστηριότητας. Οι κύριες κατευθυντήριες 
αρχές όσον αφορά την διαχωριστική γραμμή 
και τους μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ 
δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα 
διάφορα ταμεία, πρέπει να καθοριστούν στο 
επίπεδο των περιφερειακών ή εθνικών 
στρατηγικών πλαισίων αναφοράς / 
περιφερειακών ή εθνικών στρατηγικών 
σχεδίων, όπως κρίνεται ενδεδειγμένο για το 
εκάστοτε κράτος μέλος.

Or. el

Αιτιολόγηση

Ενθάρρυνση της συνέργιας όλων των πολιτικών συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών 
κοινωνικής ενσωμάτωσης δεδομένου των έντονων φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού που 
υφίστανται στις αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 100
Παράρτημα, παράγραφος 3.6, Κατευθυντήρια γραμμή

Απαιτείται να ενθαρρυνθεί η συνέργια 
μεταξύ των διαρθρωτικών πολιτικών και 
των πολιτικών απασχόλησης και αγροτικής 
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την 
συμπληρωματικότητα και την συνοχή 
μεταξύ των δράσεων που θα 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το ταμείο 
συνοχής, το ΕΚΤ, το ΕΤΑ και το ΕΓΤΑΑ 
για δεδομένη περιοχή και για δεδομένο 
τομέα δραστηριότητας. Οι κύριες 
κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την 
διαχωριστική γραμμή και τους μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ δράσεων που 

Απαιτείται να ενθαρρυνθεί η συνέργια 
μεταξύ των διαρθρωτικών πολιτικών και 
των πολιτικών απασχόλησης και αγροτικής 
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει, σύμφωνα με τη θεσμική δομή 
τους, να εξασφαλίσουν την 
συμπληρωματικότητα και την συνοχή 
μεταξύ των δράσεων που θα 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το ταμείο 
συνοχής, το ΕΚΤ, το ΕΤΑ και το ΕΓΤΑΑ 
για δεδομένη περιοχή και για δεδομένο 
τομέα δραστηριότητας. Οι κύριες 
κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την 
διαχωριστική γραμμή και τους μηχανισμούς 
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χρηματοδοτούνται από τα διάφορα ταμεία, 
πρέπει να καθοριστούν στο επίπεδο των 
εθνικών στρατηγικών πλαισίων 
αναφοράς / εθνικών στρατηγικών σχεδίων.

συντονισμού μεταξύ δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τα διάφορα ταμεία, 
πρέπει να καθοριστούν στο επίπεδο των 
εθνικών στρατηγικών πλαισίων 
αναφοράς / εθνικών στρατηγικών σχεδίων.

Or. en

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 101
Παράρτημα, παράγραφος 3.6, Κατευθυντήρια γραμμή

Απαιτείται να ενθαρρυνθεί η συνέργια 
μεταξύ των διαρθρωτικών πολιτικών και 
των πολιτικών απασχόλησης και αγροτικής 
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την 
συμπληρωματικότητα και την συνοχή 
μεταξύ των δράσεων που θα 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το ταμείο 
συνοχής, το ΕΚΤ, το ΕΤΑ και το ΕΓΤΑΑ 
για δεδομένη περιοχή και για δεδομένο 
τομέα δραστηριότητας. Οι κύριες 
κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την 
διαχωριστική γραμμή και τους μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τα διάφορα ταμεία, 
πρέπει να καθοριστούν στο επίπεδο των 
εθνικών στρατηγικών πλαισίων 
αναφοράς / εθνικών στρατηγικών σχεδίων.

Απαιτείται να ενθαρρυνθεί η συνέργια 
μεταξύ των διαρθρωτικών πολιτικών και 
των πολιτικών απασχόλησης και αγροτικής 
ανάπτυξης και επομένως οι συνεργασίες 
μεταξύ των διαφόρων περιφερειακών 
εταίρων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίσουν την 
συμπληρωματικότητα και την συνοχή 
μεταξύ των δράσεων που θα 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το ταμείο 
συνοχής, το ΕΚΤ, το ΕΤΑ και το ΕΓΤΑΑ 
για δεδομένη περιοχή και για δεδομένο 
τομέα δραστηριότητας. Οι κύριες 
κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την 
διαχωριστική γραμμή και τους μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τα διάφορα ταμεία, 
πρέπει να καθοριστούν στο επίπεδο των 
εθνικών στρατηγικών πλαισίων 
αναφοράς / εθνικών στρατηγικών σχεδίων.

Or. fr

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 102
Παράρτημα, παράγραφος 3.6, Κατευθυντήρια γραμμή

Απαιτείται να ενθαρρυνθεί η συνέργια Απαιτείται να ενθαρρυνθεί η συνέργια 
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μεταξύ των διαρθρωτικών πολιτικών και 
των πολιτικών απασχόλησης και αγροτικής 
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την 
συμπληρωματικότητα και την συνοχή 
μεταξύ των δράσεων που θα 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το ταμείο 
συνοχής, το ΕΚΤ, το ΕΤΑ και το ΕΓΤΑΑ
για δεδομένη περιοχή και για δεδομένο 
τομέα δραστηριότητας. Οι κύριες 
κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την 
διαχωριστική γραμμή και τους μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τα διάφορα ταμεία, 
πρέπει να καθοριστούν στο επίπεδο των 
εθνικών στρατηγικών πλαισίων 
αναφοράς / εθνικών στρατηγικών σχεδίων.

μεταξύ των διαρθρωτικών πολιτικών και 
των πολιτικών απασχόλησης και αγροτικής 
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την 
συμπληρωματικότητα και την συνοχή 
μεταξύ των δράσεων που θα 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το ταμείο 
συνοχής, το ΕΚΤ, το ΕΤΑ και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης για δεδομένη περιοχή και για 
δεδομένο τομέα δραστηριότητας. Οι κύριες 
κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την 
διαχωριστική γραμμή και τους μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τα διάφορα ταμεία, 
πρέπει να καθοριστούν στο επίπεδο των 
περιφερειακών καιεθνικών στρατηγικών 
πλαισίων αναφοράς / περιφερειακών και 
εθνικών στρατηγικών σχεδίων.

Or. pl

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 103
Παράρτημα, παράγραφος 3.6, υποπαράγραφος 1α (νέα)

Είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη διάφορα 
κριτήρια οριοθέτησης όπως το μέγεθος 
των προγραμμάτων, οι εδαφικές 
επιπτώσεις (περιφερειακές ή 
διαπεριφερειακές), ο τύπος της επένδυσης 
και ο τύπος των δικαιούχων.

Or. fr

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 104
Παράρτημα, παράγραφος 3,6, υποπαράγραφος 2

Όσον αφορά την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
κεφαλαίου, η στήριξη στο πλαίσιο της 
αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να εστιαστεί 

Όσον αφορά την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
κεφαλαίου, η στήριξη στο πλαίσιο της 
αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να εστιαστεί 
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στους γεωργούς και τους οικονομικούς 
φορείς που εμπλέκονται στην 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας. 
Στον πληθυσμό των αγροτικών περιοχών 
μπορεί να χορηγείται στήριξη που 
εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. 
Οι δράσεις στους εν λόγω τομείς πρέπει να 
υλοποιηθούν με πλήρη συμμόρφωση προς 
τους στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για την απασχόληση όπως καθορίζονται στις 
«Ενοποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση» και να 
συνάδουν με τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται βάσει των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβόνας. 
Το πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010» αποβλέπει στην επίτευξη 
του μέρους των στόχων της Λισσαβόνας που 
αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
Στην καρδιά του προγράμματος υπάρχει η 
δια βίου εκπαίδευση, η οποία ισχύει για όλα 
τα επίπεδα και τύπους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων και των 
τομέων της γεωργίας, της δασοκομίας και 
των γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής.

στους γεωργούς, στις οικογένειές τους και 
τους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται 
στην διαφοροποίηση της αγροτικής 
οικονομίας σε συντονισμό με την 
υποστήριξη που παρέχουν τα άλλα 
διαρθρωτικά μέσα.. Στον πληθυσμό των 
αγροτικών περιοχών μπορεί να χορηγείται 
στήριξη που εντάσσεται σε μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή. Οι δράσεις στους εν λόγω 
τομείς πρέπει να υλοποιηθούν με πλήρη 
συμμόρφωση προς τους στόχους της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
απασχόληση όπως καθορίζονται στις 
«Ενοποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση» και να 
συνάδουν με τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται βάσει των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβόνας. 
Το πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010» αποβλέπει στην επίτευξη 
του μέρους των στόχων της Λισσαβόνας που 
αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
Στην καρδιά του προγράμματος υπάρχει η 
δια βίου εκπαίδευση, η οποία ισχύει για όλα 
τα επίπεδα και τύπους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων και των 
τομέων της γεωργίας, της δασοκομίας και 
των γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση της οικονομίας στην ύπαιθρο αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη στις 
αγροτικές περιοχές, η ανάπτυξή της όμως πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ελαστική και να μην 
εμποδίζεται από τον περιορισμό των τύπων των επενδύσεων που διατίθενται για την προώθησή 
τους από το μέσον απλώς για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 105
Παράρτημα, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 2
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Το πλαίσιο θα προβλέπει περιορισμένο 
σύνολο κοινών δεικτών και κοινή 
μεθοδολογία. Θα συμπληρώνεται με 
ειδικούς δείκτες ανά πρόγραμμα που θα 
αντανακλούν τα χαρακτηριστικά κάθε 
πεδίου του προγράμματος.

Το πλαίσιο θα προβλέπει περιορισμένο 
σύνολο κοινών δεικτών , ιδίως εδαφικών 
όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά 
του της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με 
το ρόλο της εδαφικής συνοχής στην 
περιφερειακή ανάπτυξη1, και κοινή 
μεθοδολογία. Θα συμπληρώνεται με 
ειδικούς δείκτες ανά πρόγραμμα που θα 
αντανακλούν τα χαρακτηριστικά κάθε 
πεδίου του προγράμματος.

Or. fr

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν …………………. ημερομηνία , P6_TA(2005)0358.


