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Τροπολογία: Esther De Lange και Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 1
Παράγραφος -1 (νέα)

-1. τονίζει τη σπουδαιότητα ενός ευδοκιμούντος γεωργικού τομέα και ενός βιώσιμου 
αγροτικού περιβάλλοντος στην ΕΕ, τόσο για οικονομικούς λόγους όσο και 
αποβλέποντας στη διατήρηση του φυσικού τοπίου και της ασφάλειας των 
τροφίμων·

Or. nl

Τροπολογία: Esther De Lange και Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να αντιμετωπίσει την πρόκληση 
της αλλαγής του κλίματος (διαγραφή) καθώς και μέσω της γεωργικής πολιτικής της
(διαγραφή)· καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
με ποιο τρόπο μπορεί ο γεωργικός τομέας να συμβάλει στη (διαγραφή) μείωση των 
εκπομπών (διαγραφή)·
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Or. nl

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να αντιμετωπίσει την πρόκληση 
της αλλαγής του κλίματος και να αναπροσαρμόσει ανάλογα τη γεωργική πολιτική της, 
υποστηρίζοντας λιγότερο εντατικές γεωργικές μεθόδους με στόχο τη βελτίωση των 
προοπτικών για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τον 
γεωργικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να αντιμετωπίσει την πρόκληση 
της αλλαγής του κλίματος και να αναπροσαρμόσει ανάλογα τη γεωργική πολιτική της
και επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθεί το περιβάλλον και να αποκατασταθούν 
τα οικοσυστήματα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις με στόχο 
τη μείωση των εκπομπών αυτών προωθώντας την εκτενέστερη ή βιωσιμότερη 
γεωργία, μεταξύ άλλων, στον τομέα της κτηνοτροφίας·

Or. fr

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να αντιμετωπίσει την πρόκληση 
της αλλαγής του κλίματος και να αναπροσαρμόσει ανάλογα τη γεωργική πολιτική της· 
υπογραμμίζει πόσο συντελεί η εντατική κτηνοτροφία στις εκπομπές θερμοκηπικών 
αερίων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις με στόχο τη μείωση 
των εκπομπών αυτών προωθώντας την εκτενέστερη και βιωσιμότερη γεωργία, ιδίως 
στον τομέα της κτηνοτροφίας, λαμβάνοντας υπόψη την καλή διαβίωση των ζώων·
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Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 6
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. κρίνει, προς το σκοπό αυτό, απαραίτητη την εξέλιξη προς μια βιώσιμη και πολυ-
λειτουργική γεωργία στην οποία θα ενθαρρύνονται οι γεωργοί να χρησιμοποιούν 
βιώσιμες από περιβαλλοντική άποψη αγρονομικές μεθόδους (και ιδίως τη γεωργία 
που αποβλέπει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη βιολογική γεωργία)·
ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να εξετάσει την έννοια της εντατικής από 
οικολογική άποψη γεωργίας ευνοώντας τη διατήρηση του περιβάλλοντος, την 
οικονομική απόδοση και την κοινωνική δικαιοσύνη·

Or. fr

Τροπολογία: Esther De Lange

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι η δημόσια χρηματοδότηση για τη γεωργία (διαγραφή) με την απόδοση 
στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της φύσης και της καλής διαβίωσης 
των ζώων και πρέπει να εξαρτάται από το σεβασμό της βασικής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας στους τομείς αυτούς (πολλαπλή συμμόρφωση)·  προτρέπει την Επιτροπή 
να μην καταστήσει λιγότερο αυστηρές τις ισχύουσες διατάξεις πολλαπλής 
συμμόρφωσης (διαγραφή), και να εξετάσει αν και κατά πόσο οι απαιτήσεις αυτές 
είναι αποτελεσματικές, αλλά ταυτόχρονα καλεί την Επιτροπή να απορρίψει τις 
περιττές διοικητικές απαιτήσεις και επιβαρύνσεις· πιστεύει ότι στο σύστημα 
πολλαπλής συμμόρφωσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν πρόσθετες διατάξεις για τη 
χρήση του ύδατος και τις εκπομπές θερμοκηπικών αερίων·

Or. nl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι η δημόσια χρηματοδότηση για τη γεωργία πρέπει να συνδέεται με την 
απόδοση στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της φύσης και της καλής 
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διαβίωσης των ζώων και πρέπει να εξαρτάται από το σεβασμό της βασικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας στους τομείς αυτούς (πολλαπλή συμμόρφωση)·
(διαγραφή)

Or. pl

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 9
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι η δημόσια χρηματοδότηση για τη γεωργία πρέπει να συνδέεται με την 
απόδοση στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της φύσης και της καλής 
διαβίωσης των ζώων και πρέπει να εξαρτάται από το σεβασμό της βασικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας στους τομείς αυτούς (πολλαπλή συμμόρφωση)·  
προτρέπει την Επιτροπή να μην καταστήσει λιγότερο αυστηρές τις ισχύουσες 
διατάξεις πολλαπλής συμμόρφωσης  με την αποκαλούμενη απλούστευση, και να 
εξετάσει αν και κατά πόσο οι απαιτήσεις αυτές επαρκούν για την αντιμετώπιση του 
αντίκτυπου των εφαρμοζόμενων συστημάτων εκτροφής στο περιβάλλον· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 10
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι η δημόσια χρηματοδότηση για τη γεωργία πρέπει να συνδέεται με την 
απόδοση στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της φύσης και της καλής 
διαβίωσης των ζώων και πρέπει να εξαρτάται από το σεβασμό της βασικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας στους τομείς αυτούς (πολλαπλή συμμόρφωση)·  
προτρέπει την Επιτροπή να μην καταστήσει λιγότερο αυστηρές τις ισχύουσες 
διατάξεις πολλαπλής συμμόρφωσης  με την αποκαλούμενη απλούστευση, και να 
εξετάσει αν και κατά πόσο οι απαιτήσεις αυτές επαρκούν για την αντιμετώπιση του 
αντίκτυπου των εφαρμοζόμενων τρόπων παραγωγής και ιδίως εκτροφής στο 
περιβάλλον· υπογραμμίζει την ανάγκη να υποστηρίζεται η αλλαγή των προτύπων 
παραγωγής αποβλέποντας σε μια βιώσιμη γεωργία· πιστεύει ότι στο σύστημα 
πολλαπλής συμμόρφωσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν πρόσθετες διατάξεις για τη 
χρήση και τη διαχείριση του ύδατος και τις εκπομπές θερμοκηπικών αερίων·

Or. fr
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Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg

Τροπολογία 11
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι η δημόσια χρηματοδότηση για τη γεωργία πρέπει να συνδέεται με την 
απόδοση στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της φύσης και της καλής 
διαβίωσης των ζώων και πρέπει να εξαρτάται από το σεβασμό της βασικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας στους τομείς αυτούς (πολλαπλή συμμόρφωση)·  
προτρέπει την Επιτροπή να μην καταστήσει λιγότερο αυστηρές τις ισχύουσες 
διατάξεις πολλαπλής συμμόρφωσης  με την αποκαλούμενη απλούστευση, και να 
εξετάσει αν και κατά πόσο οι απαιτήσεις αυτές επαρκούν για την αντιμετώπιση του 
αντίκτυπου των εφαρμοζόμενων συστημάτων εκτροφής στο περιβάλλον·  πιστεύει ότι 
στο σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν πρόσθετες 
διατάξεις για τη χρήση του ύδατος, την ποιότητα του ύδατος και τις εκπομπές 
θερμοκηπικών αερίων·

Or. en

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 12
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι η δημόσια χρηματοδότηση για τη γεωργία πρέπει να συνδέεται με την 
απόδοση στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της φύσης και της καλής 
διαβίωσης των ζώων και πρέπει να εξαρτάται από το σεβασμό της βασικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των 
ζώων στους τομείς αυτούς (πολλαπλή συμμόρφωση)·  προτρέπει την Επιτροπή να μην 
καταστήσει λιγότερο αυστηρές τις ισχύουσες διατάξεις πολλαπλής συμμόρφωσης  με 
την αποκαλούμενη απλούστευση, και να εξετάσει αν και κατά πόσο οι απαιτήσεις 
αυτές επαρκούν για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου των εφαρμοζόμενων 
συστημάτων εκτροφής στο περιβάλλον·  πιστεύει ότι στο σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν πρόσθετες διατάξεις για τη χρήση του 
ύδατος και τις εκπομπές θερμοκηπικών αερίων·

Or. en

Τροπολογία: Dorette Corbey and Åsa Westlund

Τροπολογία 13
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. επισημαίνει ότι η παραγωγή κρέατος συνιστά ιδιαίτερα ανεπαρκή μορφή 
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παραγωγής τροφίμων· προτείνει συνεπώς να μειωθεί η κατανάλωση κρέατος 
τιμολογώντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την 
παραγωγή κρέατος· επισημαίνει ότι η παραγωγή πουλερικών ή η ιχθυοκαλλιέργεια 
συνιστά σχετικά αποδοτικό τρόπο παραγωγής ζωικής πρωτεΐνης για ανθρώπινη 
κατανάλωση που έχει ως αποτέλεσμα σχετικά χαμηλότερες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία: Magor Imre Csibi

Τροπολογία 14
Παράγραφος 3

3. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν εκμεταλλεύτηκε 
την ευκαιρία για την ευρύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με 
αυξημένες εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές 
της ΕΕ για το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 15
Παράγραφος 3

3. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν εκμεταλλεύτηκε 
την ευκαιρία για την ευρύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με 
αυξημένες εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές 
της ΕΕ και, συνεπώς, ενδέχεται να υπονομεύσουν τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος,  της καλής διαβίωσης των 
ζώων και τις κοινωνικές ρήτρες κατά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή το ταχύτερο 
δυνατόν και να διασφαλίσει την τήρηση των κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων 
για το περιβάλλον και την υγεία·

Or. fr
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 16
Παράγραφος 3

3. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν εκμεταλλεύτηκε 
την ευκαιρία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
σχετίζονται με αυξημένες εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών που δεν πληρούν τις 
προδιαγραφές της ΕΕ και, συνεπώς, ενδέχεται να υπονομεύσουν τα επιτεύγματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος,  της καλής 
διαβίωσης των ζώων και τις κοινωνικές ρήτρες κατά τη χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη δημόσια υγεία·

Or. pl

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg

Τροπολογία 17
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. υπογραμμίζει τη στενή σχέση μεταξύ γεωργικής δραστηριότητας και ποιότητας και 
ποσότητας των υδάτων και τονίζει ότι οι πιέσεις που ασκούνται από τη γεωργία 
στο υδάτινο περιβάλλον πρέπει να υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση· πιστεύει ότι η 
περιβαλλοντική νομοθεσία σε συνδυασμό με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" θα 
πρέπει να αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή για την αποτελεσματική επίτευξη της 
βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και των περιβαλλοντικών στόχων·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij και Esther De Lange

Τροπολογία 18
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. Τονίζει ότι κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η ανάπτυξη 
της υπαίθρου (και το χρηματοδοτικό της μέσο ΕΓΤΑΑ) ως δεύτερος πυλώνας της 
ΚΓΠ έχει σημαντικό περιφερειακό αντίκτυπο· προτρέπει την Επιτροπή να 
προωθήσει τις δυνατότητες για μια συνεκτικότερη εφαρμογή όσον αφορά τα 
προγράμματα της περιφερειακής πολιτικής (διαρθρωτικά ταμεία) ούτως ώστε να 
υιοθετήσει ολοκληρωμένη προσέγγιση σε τομείς στους οποίους δεν μπορεί να 
επιτευχθεί συνέργεια·
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Or. en

Τροπολογία: Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa Westlund
και Glenis Willmott

Τροπολογία 19
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. τονίζει ότι η βιοποικιλότητα τόσο επηρεάζεται όσο και δημιουργείται και απειλείται 
από τη γεωργία· πιστεύει ότι απαιτούνται προσπάθειες σε παγκόσμιο, τοπικό 
επίπεδο καθώς και σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των πολύτιμων 
οικοσυστημικών υπηρεσιών που εξασφαλίζει η βιοποικιλότητα, και συγκεκριμένα ο
καθαρισμός του αέρα και των υδάτων, η επικονίαση των καλλιεργειών και η 
προστασία από τη διάβρωση·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 20
Παράγραφος 4

Διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 21
Παράγραφος 4

4. πιστεύει ότι η αποδέσμευση των άμεσων ενισχύσεων από τη γεωργική  παραγωγή 
μπορεί μακροπρόθεσμα να συμβάλλει στη μείωση του δυσμενούς περιβαλλοντικού 
αντίκτυπου της ευρωπαϊκής γεωργίας, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο συνοδεύεται 
από την αυξανόμενη υποστήριξη βιώσιμων μεθόδων γεωργικής παραγωγής και την 
ενισχυμένη στήριξη βιώσιμων μεθόδων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης·

Or. fr
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Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 22
Παράγραφος 5

5. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτικό σύνολο προτάσεων με στόχο την 
ενθάρρυνση της παραγωγής βιώσιμης ενέργειας από γεωργικά προϊόντα (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Esther De Lange και Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 23
Παράγραφος 5

5. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτικό σύνολο προτάσεων με στόχο την 
ενθάρρυνση της παραγωγής βιώσιμης βιοενέργειας από γεωργικά προϊόντα
συμπεριλαμβανομένων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς που χρησιμοποιούν 
κατάλοιπα προϊόντων της γεωργίας, όπως είναι η κοπριά·

Or. nl

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 24
Παράγραφος 5

5. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτικό σύνολο προτάσεων με στόχο την 
ενθάρρυνση της παραγωγής βιώσιμης βιοενέργειας από γεωργικά προϊόντα που θα 
μπορούν να αξιοποιούν τη συνολική βιομάζα, κυρίως μέσω συστήματος
πιστοποίησης για τα βιώσιμα γεωργικά καύσιμα και για ελάχιστες απαιτήσεις για την 
παραγωγή των εν λόγω καυσίμων·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 25
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. καλεί  την Επιτροπή να προωθήσει τη γεωργική παραγωγή γεωργικών καυσίμων 
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ανάλογα με τον κύκλο ζωής τους, εν αναμονή της άφιξης των γεωργικών καυσίμων 
δεύτερης γενιάς·

Or. fr

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 26
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει με επιφυλάξεις τα βιοκαύσιμα, δεδομένου 
ότι τα περιβαλλοντικά οφέλη πολλών από τα καύσιμα αυτά είναι στην καλύτερη 
περίπτωση αμφισβητήσιμα καθώς και ότι η αύξηση της παραγωγής βιοκαυσίμων 
στην ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση των τιμών των τροφίμων καθώς 
και των αποθεμάτων τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 27
Παράγραφος 6

6. ζητεί την επαρκή χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της υπαίθρου αποβλέποντας 
στη βελτίωση της βιωσιμότητας της γεωργίας και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς της στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία: Esther De Lange

Τροπολογία 28
Παράγραφος 6

6. λαμβάνει γνώση της πρότασης της Επιτροπής για την αύξηση των δεικτών 
διαφοροποίησης, που θα συντελέσει στη μείωση των πριμοδοτήσεων ανά 
εκμετάλλευση και στην αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων (διαγραφή) για 
πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης· εκφράζει ωστόσο ανησυχίες για την έλλειψη 
συγκεκριμένων προτάσεων στην πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση 
αυτών των διαφοροποιημένων πόρων μέσω πολιτικών για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου·
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Or. nl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 29
Παράγραφος 6

6. ζητεί την αύξηση των δεικτών διαφοροποίησης και ειδικές μειούμενες ενιαίες 
πληρωμές ανά εκμετάλλευση συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων για την προστασία 
του  περιβάλλοντος  και την κοινωνική διαφοροποίηση· προτρέπει την Επιτροπή να 
διαθέσει περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους για πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης
κατά κύριο λόγο σε αγροτικές περιοχές με αναπτυξιακή καθυστέρηση· (διαγραφή) 
εκφράζει ωστόσο ανησυχίες για την σημερινή τάση κρατών μελών να εστιάζουν τα 
προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου στις γεωργικές επενδύσεις·  πιστεύει ότι τα 
κεφάλαια αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται  κατά κύριο λόγο για 
αγρο-περιβαλλοντικά προγράμματα, για μέτρα που σχετίζονται με το πρόγραμμα 
Leader και για άλλες περισσότερο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη δημιουργία 
βιώσιμων αγροτικών οικονομιών, χωρίς να παραμελείται στο πλαίσιο αυτό η 
διάθεση πιστώσεων για τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές που θα επέτρεπαν τη βελτίωση της περιβαλλοντικής
προστασίας·

Or. pl

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 30
Παράγραφος 6

6. ζητεί την αύξηση των δεικτών διαφοροποίησης και ειδικές μειούμενες ενιαίες 
πληρωμές ανά εκμετάλλευση συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων για την προστασία 
του  περιβάλλοντος  και την κοινωνική διαφοροποίηση· προτρέπει την Επιτροπή να 
διαθέσει περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους για βιωσιμότερες διαδικασίες 
γεωργικής παραγωγής και για πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης·  εκφράζει ωστόσο 
ανησυχίες για την σημερινή τάση κρατών μελών να εστιάζουν τα προγράμματα 
ανάπτυξης της υπαίθρου στις γεωργικές επενδύσεις·  πιστεύει ότι τα κεφάλαια 
αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται  κατά κύριο λόγο για αγρο-
περιβαλλοντικά προγράμματα, για μέτρα που σχετίζονται με το πρόγραμμα Leader 
και για άλλες περισσότερο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη δημιουργία βιώσιμων 
αγροτικών οικονομιών·

Or. fr
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Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 31
Παράγραφος 6

6. ζητεί την αύξηση των δεικτών διαφοροποίησης και ειδικές μειούμενες ενιαίες 
πληρωμές ανά εκμετάλλευση συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων για την προστασία 
του  περιβάλλοντος  και την κοινωνική διαφοροποίηση· προτρέπει την Επιτροπή να 
διαθέσει περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του ισχύοντος 
προϋπολογισμού για την ΚΓΠ, για πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης·  εκφράζει ωστόσο 
ανησυχίες για την σημερινή τάση κρατών μελών να εστιάζουν τα προγράμματα 
ανάπτυξης της υπαίθρου στις γεωργικές επενδύσεις·  πιστεύει ότι τα κεφάλαια 
αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται  κατά κύριο λόγο για αγρο-
περιβαλλοντικά προγράμματα, για μέτρα που σχετίζονται με το πρόγραμμα Leader 
και για άλλες περισσότερο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη δημιουργία βιώσιμων 
αγροτικών οικονομιών·

Or. en

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 32
Παράγραφος 6

6. ζητεί την αύξηση των δεικτών διαφοροποίησης και ειδικές μειούμενες ενιαίες 
πληρωμές ανά εκμετάλλευση συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων για την προστασία 
του  περιβάλλοντος  και την κοινωνική διαφοροποίηση· προτρέπει την Επιτροπή να 
διαθέσει περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους για πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης·
(διαγραφή) πιστεύει ότι τα κεφάλαια αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται  κατά κύριο λόγο για αγρο-περιβαλλοντικά προγράμματα, για 
μέτρα που σχετίζονται με το πρόγραμμα Leader και για άλλες περισσότερο 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη δημιουργία βιώσιμων αγροτικών οικονομιών·

Or. en

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 33
Παράγραφος 6

6. ζητεί την αύξηση των δεικτών διαφοροποίησης και ειδικές μειούμενες ενιαίες 
πληρωμές ανά εκμετάλλευση συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων για την προστασία 
του  περιβάλλοντος  και την κοινωνική διαφοροποίηση· προτρέπει την Επιτροπή να 
διαθέσει περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους για πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης·  
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εκφράζει ωστόσο ανησυχίες για την σημερινή τάση κρατών μελών να εστιάζουν τα 
προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου στις γεωργικές επενδύσεις·  πιστεύει ότι τα 
κεφάλαια αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται  κατά κύριο λόγο για 
αγρο-περιβαλλοντικά προγράμματα, για μέτρα προστασίας των ζώων, για μέτρα που 
σχετίζονται με το πρόγραμμα Leader και για άλλες περισσότερο ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις για τη δημιουργία βιώσιμων αγροτικών οικονομιών·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 34
Παράγραφος 7

Διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Esther De Lange και Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 35
Παράγραφος 7

7. εκφράζει την ανησυχία ότι η κατάργηση των υποχρεωτικών μέτρων αγρανάπαυσης θα 
συντελέσει στη μείωση των γεωργικών εκτάσεων που ενδείκνυνται για σκοπούς 
διατήρησης καλλιεργούμενων εκτάσεων· (διαγραφή)

Or. nl

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 36
Παράγραφος 7

7. (διαγραφή) καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική  πρόταση για την καθιέρωση 
ή διατήρηση φυσικών βιοτόπων και εντατικών μεθόδων που θα ενισχύουν την 
βιοποικιλότητα, ιδίως στις παραγωγικότερες γεωργικές περιοχές·

Or. en
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 37
Παράγραφος 7

7. εκφράζει την ανησυχία ότι η κατάργηση των υποχρεωτικών μέτρων αγρανάπαυσης θα 
συντελέσει στη μείωση των γεωργικών εκτάσεων που ενδείκνυνται για σκοπούς 
διατήρησης της βιοποικιλότητας και των καλλιεργούμενων εκτάσεων, και καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική  πρόταση για την καθιέρωση ή διατήρηση φυσικών 
βιοτόπων και εντατικών και βιώσιμων μεθόδων που θα ενισχύουν την 
βιοποικιλότητα, ιδίως στις παραγωγικότερες γεωργικές περιοχές·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 38
Παράγραφος 8

8. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτική σειρά προτάσεων με στόχο τη 
διατήρηση βιώσιμων γεωργικών δραστηριοτήτων, ιδίως σε λιγότερο ευνοημένες  και 
λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές, δεδομένου ότι είναι καθοριστικής 
σπουδαιότητας για την προστασία της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο συστημάτων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και για τη διατήρηση της ισορροπίας των χερσαίων 
γεωσυστημάτων·

Or. pl

Τροπολογία: Esther De Lange και Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 39
Παράγραφος 8

8. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτική σειρά προτάσεων με στόχο τη 
διατήρηση βιώσιμων γεωργικών δραστηριοτήτων ιδίως σε λιγότερο ευνοημένες 
περιοχές και σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, δεδομένου ότι είναι 
καθοριστικής σπουδαιότητας για την προστασία της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο 
συστημάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

Or. nl
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 40
Παράγραφος 8

8. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτική σειρά προτάσεων με στόχο τη
διατήρηση και την ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών δραστηριοτήτων ιδίως σε λιγότερο 
ευνοημένες περιοχές, δεδομένου ότι είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για την 
προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 41
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την πολιτική στους τομείς της έρευνας και της 
μεταφοράς τεχνολογιών,  ιδίως για την προώθηση περισσότερο φιλικών για το 
περιβάλλον και τα οικοσυστήματα μεθόδων προς το συμφέρον μιας βιώσιμης 
γεωργίας·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 42
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα μόνιμων βοσκοτόπων για την προστασία της 
γεωργικής βιοποικιλότητας (διαγραφή)·

Or. pl

Τροπολογία: Magor Imre Csibi

Τροπολογία 43
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα μόνιμων βοσκοτόπων για την προστασία της 
γεωργικής βιοποικιλότητας, και καλεί την Επιτροπή να αποκαταστήσει τις 
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υπάρχουσες αδυναμίες αποτρέποντας τη μετατροπή των βοσκοτόπων και δασών σε 
εκτάσεις γεωργικής καλλιέργειας.

Or. en

Τροπολογία: Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa Westlund 
και Glenis Willmott

Τροπολογία 44
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. εφιστά την προσοχή σε επιτυχή σχέδια σε όλη την επικράτεια της ΕΕ στο πλαίσιο 
των οποίων με τη συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μεταξύ γεωργών, 
περιβαλλοντικών ομάδων και αρχών έχουν περιοριστεί επιτυχώς οι επιπτώσεις της 
γεωργίας στο περιβάλλον.

Or. en
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