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Τροπολογία 1
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα, 
η έννοια των αγροτικών περιοχών δεν έχει 
οριστεί με ακρίβεια όσον αφορά τις 
ιδιαιτερότητες και τους αναπτυξιακούς 
στόχους αυτών των περιοχών,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια των 
αγροτικών περιοχών έχει οριστεί από τον 
ΟΟΣΑ, με τον ορισμό να ενσωματώνει 
χαρακτηριστικά όπως η χαμηλή 
πληθυσμιακή πυκνότητα και η ελλιπής 
πρόσβαση σε υπηρεσίες, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο εν λόγω ορισμός 
χρησιμοποιείται από την Επιτροπή, 
προκειμένου να εντοπίζονται και να 
περιγράφονται οι αναπτυξιακοί στόχοι για 
τις συγκεκριμένες περιοχές,

Or. en

Τροπολογία 2
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο και ότι, παρόλο 
που σε πολλά κράτη της δυτικής 
Ευρώπης οι εν λόγω περιοχές γνώρισαν 
δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη, 
στα νέα κράτη μέλη οι περιοχές αυτές
επλήγησαν γενικώς από την αστυφιλία και 
ο πληθυσμός τους αναζητά ευκαιρίες 
ανασυγκρότησης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο και ότι, παρόλο 
που σε πολλές περιφέρειες της Ένωσης οι 
εν λόγω περιοχές γνώρισαν δημογραφική 
και οικονομική ανάπτυξη, άλλες 
περιφέρειες επλήγησαν γενικώς από την 
αστυφιλία και ο πληθυσμός τους αναζητά 
ευκαιρίες ανασυγκρότησης,

Or. es
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Τροπολογία 3
Francesco Ferrari

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο και ότι, παρόλο 
που σε πολλά κράτη της δυτικής 
Ευρώπης οι εν λόγω περιοχές γνώρισαν 
δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη, 
στα νέα κράτη μέλη οι περιοχές αυτές
επλήγησαν γενικώς από την αστυφιλία και 
ο πληθυσμός τους αναζητά ευκαιρίες 
ανασυγκρότησης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο και ότι, παρόλο 
που ορισμένα κράτη μέλη γνώρισαν 
δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη, σε
άλλα οι αγροτικές περιοχές επλήγησαν 
γενικώς από την αστυφιλία και ο 
πληθυσμός τους αναζητά ευκαιρίες 
ανασυγκρότησης,

Or. fr

Τροπολογία 4
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο και ότι, παρόλο 
που σε πολλά κράτη της δυτικής 
Ευρώπης οι εν λόγω περιοχές γνώρισαν 
δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη, 
στα νέα κράτη μέλη οι περιοχές αυτές 
επλήγησαν γενικώς από την αστυφιλία και 
ο πληθυσμός τους αναζητά ευκαιρίες 
ανασυγκρότησης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο και ότι, παρόλο 
που σε ορισμένα κράτη μέλη οι εν λόγω 
περιοχές γνώρισαν ακόμη και 
δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη, 
ιδίως στα νέα κράτη μέλη πολλές από τις
περιοχές αυτές επλήγησαν γενικώς από την 
αστυφιλία και ο πληθυσμός τους αναζητά 
ευκαιρίες ανασυγκρότησης,

Or. en
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Τροπολογία 5
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο και ότι, παρόλο 
που σε πολλά κράτη της δυτικής Ευρώπης 
οι εν λόγω περιοχές γνώρισαν 
δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη, 
στα νέα κράτη μέλη οι περιοχές αυτές 
επλήγησαν γενικώς από την αστυφιλία και 
ο πληθυσμός τους αναζητά ευκαιρίες 
ανασυγκρότησης,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο και ότι, παρόλο 
που σε ορισμένα κράτη της Ευρώπης οι εν 
λόγω περιοχές γνώρισαν δημογραφική και 
οικονομική ανάπτυξη, σε άλλα κράτη μέλη 
οι περιοχές αυτές επλήγησαν γενικώς από 
την αστυφιλία και ο πληθυσμός τους 
αναζητά ευκαιρίες ανασυγκρότησης, 

Or. el

Τροπολογία 6
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο και ότι, παρόλο 
που σε πολλά κράτη της δυτικής Ευρώπης 
οι εν λόγω περιοχές γνώρισαν 
δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη, 
στα νέα κράτη μέλη οι περιοχές αυτές 
επλήγησαν γενικώς από την αστυφιλία και 
ο πληθυσμός τους αναζητά ευκαιρίες 
ανασυγκρότησης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο και ότι, παρόλο 
που σε πολλά κράτη της δυτικής Ευρώπης 
οι εν λόγω περιοχές γνώρισαν 
δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη, 
στα νέα κράτη μέλη οι περιοχές αυτές 
επλήγησαν γενικώς από την αστυφιλία και 
ο πληθυσμός τους αναζητά ευκαιρίες 
ανασυγκρότησης, γεγονός που δημιουργεί 
τεράστιες προκλήσεις για τις αγροτικές 
περιοχές,

Or. en
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Τροπολογία 7
Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές 
περιοχές αντιπροσωπεύουν το 80% της 
επικράτειας της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 8
Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες 
των ιδιαιτέρως αγροτικών περιοχών, που 
χαρακτηρίζονται από παρόμοια
οικονομική δομή με τη δομή των 
παρακείμενων αστικών περιοχών, 
διαφέρουν από τις ανάγκες των περιοχών 
που είναι κατεξοχήν αγροτικές, 
περιφερειακές ή απομονωμένες,

Or. en

Τροπολογία 9
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους 
αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους 
αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης 
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συνίσταται στον εκσυγχρονισμό των 
κοινωνικών δομών, περιλαμβανομένων 
των δομών της απασχόλησης,

συνίσταται στην προώθηση της 
οικονομικής και κοινωνικής προόδου και 
ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης και 
στην επίτευξη ισορροπημένης και 
αειφόρου ανάπτυξης,

Or. cs

Τροπολογία 10
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους 
αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης 
συνίσταται στον εκσυγχρονισμό των 
κοινωνικών δομών, περιλαμβανομένων 
των δομών της απασχόλησης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους 
στόχους της Ένωσης συνίσταται στον 
εκσυγχρονισμό των κοινωνικών δομών, 
περιλαμβανομένων των δομών της 
απασχόλησης,

Or. pl

Τροπολογία 11
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους 
αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης 
συνίσταται στον εκσυγχρονισμό των 
κοινωνικών δομών, περιλαμβανομένων 
των δομών της απασχόλησης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους 
αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης 
συνίσταται στον εκσυγχρονισμό των 
κοινωνικών δομών, περιλαμβανομένων 
των δομών της απασχόλησης και της 
επικοινωνίας, τομείς στους οποίους 
επιδιώκει να αυξήσει τη διαθεσιμότητα 
της ευρυζωνικής διαδικτυακής σύνδεσης,

Or. en
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Τροπολογία 12
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική 
συνοχή μπορεί να ενισχυθεί από τη 
σύγκλιση των κατά κεφαλήν 
εισοδημάτων και από την προσέγγιση των 
δομών απασχόλησης στις αγροτικές και τις 
αστικές περιοχές,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική 
συνοχή μπορεί να ενισχυθεί μέσω της 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
προώθησης της απασχόλησης στις 
αγροτικές και τις αστικές περιοχές,

Or. cs

Τροπολογία 13
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική 
συνοχή μπορεί να ενισχυθεί από τη 
σύγκλιση των κατά κεφαλήν εισοδημάτων 
και από την προσέγγιση των δομών 
απασχόλησης στις αγροτικές και τις 
αστικές περιοχές,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή μπορεί να 
ενισχυθεί από τη σύγκλιση των κατά 
κεφαλήν εισοδημάτων και από την 
προσέγγιση των δομών απασχόλησης στις 
αγροτικές και τις αστικές περιοχές,

Or. en

Τροπολογία 14
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική 
συνοχή μπορεί να ενισχυθεί από τη 
σύγκλιση των κατά κεφαλήν εισοδημάτων 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ 
μπορεί να ενισχυθεί από τη σύγκλιση των 
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και από την προσέγγιση των δομών 
απασχόλησης στις αγροτικές και τις 
αστικές περιοχές,

κατά κεφαλήν εισοδημάτων και από την 
προσέγγιση των δομών απασχόλησης στις 
αγροτικές και τις αστικές περιοχές και τη 
διασφάλιση ίσης πρόσβασης στις 
δημόσιες υπηρεσίες,

Or. pl

Τροπολογία 15
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πληθωριστική τάση των τιμών των 
προϊόντων διατροφής έχει μειώσει τις 
πιέσεις για τον περιορισμό της γεωργικής 
παραγωγής,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 16
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μεταρρύθμιση της διαρθρωτικής πολιτικής 
για την περίοδο 2007-2013 επέφερε 
αλλαγές στο επίπεδο της δομής των 
ταμείων και των αρχών που αποτελούν τη 
βάση για την κατανομή των ενισχύσεων 
που χορηγούνται μέσω αυτών, καθώς και 
τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) το οποίο συνδέεται με την κοινή 
γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και είναι 
διακριτό από την πολιτική συνοχής,

(δεν αφορά την ελληνική έκδοση)
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Or. bg

(γλωσσική τροπολογία που αφορά μόνο τη βουλγαρική έκδοση του κειμένου)

Τροπολογία 17
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μεταρρύθμιση της διαρθρωτικής πολιτικής 
για την περίοδο 2007-2013 επέφερε 
αλλαγές στο επίπεδο της δομής των 
ταμείων και των αρχών που αποτελούν τη
βάση για την κατανομή των ενισχύσεων 
που χορηγούνται μέσω αυτών, καθώς και 
τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) το οποίο συνδέεται με την κοινή 
γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και είναι 
διακριτό από την πολιτική συνοχής,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μεταρρύθμιση της διαρθρωτικής πολιτικής 
για την περίοδο 2007-2013 επέφερε 
αλλαγές στο επίπεδο της δομής των 
ταμείων και των αρχών που αποτελούν τη 
βάση για την κατανομή των ενισχύσεων 
που χορηγούνται μέσω αυτών, καθώς και 
τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) το οποίο συνδέεται με την κοινή 
γεωργική πολιτική (ΚΓΠ),

Or. es

Τροπολογία 18
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προγράμματα LEADER έχουν ήδη δείξει 
στο παρελθόν πώς η αγροτική ανάπτυξη 
μπορεί να προωθηθεί επιτυχώς με μέσα 
περιφερειακής πολιτικής,

Or. de
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Τροπολογία 19
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση της
επιτυχίας του ΕΓΤΑΑ συνίσταται στη 
συμπλήρωση των δραστηριοτήτων που 
εμπίπτουν στο συγκεκριμένο ταμείο μέσω 
των κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων, 
δηλαδή στην καθιέρωση κατάλληλου 
συντονισμού των ενισχύσεων που 
προέρχονται από διάφορα ταμεία, ειδικά 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής 
(ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), καθώς και στη μέριμνα για την 
αλληλοσυμπλήρωση αυτών των ταμείων,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι
απαραίτητη για το ΕΓΤΑΑ η διασφάλιση
αμοιβαίας συμπληρωματικότητας μεταξύ 
των δραστηριοτήτων που 
συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ και των δραστηριοτήτων που 
συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών ταμείων, και συνεπώς η
καθιέρωση κατάλληλου συντονισμού των 
ενισχύσεων που προέρχονται από διάφορα 
ταμεία, ειδικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), καθώς και η
μέριμνα για την αλληλοσυμπλήρωση 
αυτών των ταμείων,

Or. pl

Τροπολογία 20
Agnes Schierhuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία
του ΕΓΤΑΑ και η αποδέσμευση των 
μέσων που προορίζονται για μη 
γεωργικούς σκοπούς από την πολιτική
συνοχής και από την ευρύτερη προοπτική 
της περιφερειακής ανάπτυξης μπορούν 
να έχουν ως αποτέλεσμα ορισμένοι στόχοι 
(προστασία του περιβάλλοντος ή 
εκπαίδευση, για παράδειγμα) είτε να 
αλληλοεπικαλυφθούν είτε πολύ απλά να 
παραμεληθούν,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
σαφής οριοθέτηση μεταξύ του πεδίου 
εφαρμογής του ΕΓΤΑΑ και των άλλων
μέσων που προορίζονται για μη 
γεωργικούς σκοπούς, όπως η 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, προκειμένου να 
περιοριστεί ο κίνδυνος ορισμένοι στόχοι 
(προστασία του περιβάλλοντος ή 
εκπαίδευση, για παράδειγμα) είτε να 
αλληλοεπικαλυφθούν είτε πολύ απλά να 
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παραμεληθούν,

Or. en

Τροπολογία 21
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία 
του ΕΓΤΑΑ και η αποδέσμευση των 
μέσων που προορίζονται για μη 
γεωργικούς σκοπούς από την πολιτική 
συνοχής και από την ευρύτερη προοπτική 
της περιφερειακής ανάπτυξης μπορούν να 
έχουν ως αποτέλεσμα ορισμένοι στόχοι 
(προστασία του περιβάλλοντος ή 
εκπαίδευση, για παράδειγμα) είτε να 
αλληλοεπικαλυφθούν είτε πολύ απλά να 
παραμεληθούν,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία 
του ΕΓΤΑΑ και η αποδέσμευση των 
μέσων που προορίζονται για μη 
γεωργικούς σκοπούς από την πολιτική 
συνοχής και από την ευρύτερη προοπτική 
της περιφερειακής ανάπτυξης δεν πρέπει 
να έχουν ως αποτέλεσμα ορισμένοι στόχοι 
(προστασία του περιβάλλοντος ή 
εκπαίδευση, για παράδειγμα) είτε να 
αλληλοεπικαλυφθούν είτε πολύ απλά να 
παραμεληθούν,

Or. es

Τροπολογία 22
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία 
του ΕΓΤΑΑ και η αποδέσμευση των 
μέσων που προορίζονται για μη 
γεωργικούς σκοπούς από την πολιτική 
συνοχής και από την ευρύτερη προοπτική 
της περιφερειακής ανάπτυξης μπορούν να 
έχουν ως αποτέλεσμα ορισμένοι στόχοι 
(προστασία του περιβάλλοντος ή 
εκπαίδευση, για παράδειγμα) είτε να 
αλληλοεπικαλυφθούν είτε πολύ απλά να 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία 
του ΕΓΤΑΑ και η αποδέσμευση των 
μέσων που προορίζονται για την αγροτική 
ανάπτυξη από την πολιτική συνοχής και 
από την ευρύτερη προοπτική της 
περιφερειακής ανάπτυξης μπορούν να 
έχουν ως αποτέλεσμα ορισμένοι στόχοι 
(προστασία του περιβάλλοντος ή 
εκπαίδευση, για παράδειγμα) είτε να 
αλληλοεπικαλυφθούν είτε πολύ απλά να 
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παραμεληθούν, παραμεληθούν,

Or. en

Τροπολογία 23
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία 
του ΕΓΤΑΑ και η αποδέσμευση των 
μέσων που προορίζονται για μη 
γεωργικούς σκοπούς από την πολιτική 
συνοχής και από την ευρύτερη προοπτική 
της περιφερειακής ανάπτυξης μπορούν να 
έχουν ως αποτέλεσμα ορισμένοι στόχοι 
(προστασία του περιβάλλοντος ή 
εκπαίδευση, για παράδειγμα) είτε να 
αλληλοεπικαλυφθούν είτε πολύ απλά να 
παραμεληθούν,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία 
του ΕΓΤΑΑ και η αποδέσμευση των 
μέσων που προορίζονται για μη 
γεωργικούς σκοπούς από την πολιτική 
συνοχής και από την ευρύτερη προοπτική 
της περιφερειακής ανάπτυξης μπορούν να 
έχουν ως αποτέλεσμα ορισμένοι στόχοι 
(προστασία του περιβάλλοντος, μεταφορές
ή εκπαίδευση, για παράδειγμα) είτε να 
αλληλοεπικαλυφθούν είτε πολύ απλά να 
παραμεληθούν,

Or. en

Τροπολογία 24
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μόνιμη 
μεταφορά κονδυλίων μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του ΕΓΤΑΑ 
οδηγεί σε ανασφάλεια όσον αφορά τον 
σχεδιασμό τόσο για τους αγρότες όσο και 
για τους υποστηρικτές σχεδίων αγροτικής 
ανάπτυξης·

Or. de
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Τροπολογία 25
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω 
δημοσιονομικών περιορισμών, υπάρχει ο 
κίνδυνος, αφενός μεν τα διαθέσιμα μέσα 
στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ να 
χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό για την 
ενίσχυση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας που είναι 
συγκεντρωμένη στα σημαντικότερα αστικά 
κέντρα ή στις πιο δυναμικές περιφέρειες, 
τη στιγμή που τα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ 
προορίζονται κυρίως για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, 
αφετέρου δε, οι δαπάνες που 
προορίζονται για τη στήριξη των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων και της 
ανάπτυξης των ΜΜΕ στις αγροτικές 
περιοχές θα μπορούσαν να καταλήξουν 
στο κενό πεδίο μεταξύ των δύο ταμείων 
και να μην καλύπτονται από κανένα εξ 
αυτών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω 
δημοσιονομικών περιορισμών, υπάρχει ο 
κίνδυνος τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο 
του ΕΤΠΑ να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο 
βαθμό για την ενίσχυση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας που είναι 
συγκεντρωμένη στα σημαντικότερα αστικά 
κέντρα ή στις πιο δυναμικές περιφέρειες, 
τη στιγμή που τα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ 
προορίζονται κυρίως για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, που 
συνεχίζει να αποτελεί την κινητήρια 
δύναμη των αγροτικών περιοχών, και, 
επίσης, θα εστιάσουν στη στήριξη των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων και της 
ανάπτυξης των ΜΜΕ στις αγροτικές 
περιοχές, χάρη στα οποία απαιτείται
στενότερος συντονισμός προκειμένου να 
διασφαλισθεί η κάλυψη όλων των 
περιοχών,

Or. es

Τροπολογία 26
Agnes Schierhuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω 
δημοσιονομικών περιορισμών, υπάρχει ο 
κίνδυνος, αφενός μεν τα διαθέσιμα μέσα 
στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ να
χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό για την 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω 
δημοσιονομικών περιορισμών τα 
διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα 
χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό για την 
ενίσχυση της οικονομικής 
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ενίσχυση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας που είναι 
συγκεντρωμένη στα σημαντικότερα αστικά 
κέντρα ή στις πιο δυναμικές περιφέρειες, 
τη στιγμή που τα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ 
προορίζονται κυρίως για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, 
αφετέρου δε, οι δαπάνες που 
προορίζονται για τη στήριξη των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων και της 
ανάπτυξης των ΜΜΕ στις αγροτικές 
περιοχές θα μπορούσαν να καταλήξουν 
στο κενό πεδίο μεταξύ των δύο ταμείων 
και να μην καλύπτονται από κανένα εξ 
αυτών,

ανταγωνιστικότητας που είναι 
συγκεντρωμένη στα σημαντικότερα αστικά 
κέντρα ή στις πιο δυναμικές περιφέρειες, 
τη στιγμή που τα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ 
προορίζονται κυρίως για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη 
διαφοροποίηση των μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη των 
ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές,

Or. en

Τροπολογία 27
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω 
δημοσιονομικών περιορισμών, υπάρχει ο 
κίνδυνος, αφενός μεν τα διαθέσιμα μέσα 
στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ να 
χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό για την 
ενίσχυση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας που είναι 
συγκεντρωμένη στα σημαντικότερα αστικά 
κέντρα ή στις πιο δυναμικές περιφέρειες, 
τη στιγμή που τα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ 
προορίζονται κυρίως για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, 
αφετέρου δε, οι δαπάνες που προορίζονται 
για τη στήριξη των μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης των 
ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές θα 
μπορούσαν να καταλήξουν στο κενό πεδίο 
μεταξύ των δύο ταμείων και να μην 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω 
δημοσιονομικών περιορισμών, υπάρχει ο 
κίνδυνος, αφενός μεν τα διαθέσιμα μέσα 
στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ να 
χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό για την 
ενίσχυση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας που είναι 
συγκεντρωμένη στα σημαντικότερα αστικά 
κέντρα ή στις πιο δυναμικές περιφέρειες, 
τη στιγμή που τα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ 
προορίζονται κυρίως για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, 
αφετέρου δε, οι δαπάνες που προορίζονται 
για τη στήριξη των μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης των 
ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές θα 
μπορούσαν να καταλήξουν στο κενό πεδίο 
μεταξύ των δύο ταμείων και να μην 
καλύπτονται από κανένα εξ αυτών, και 
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καλύπτονται από κανένα εξ αυτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να 
έχει αρνητικές συνέπειες για τις 
αναπτυξιακές προοπτικές των αγροτικών 
περιοχών, ιδίως δεδομένων των 
προκλήσεων που ήδη αντιμετωπίζουν 
λόγω της αστικοποίησης,

Or. en

Τροπολογία 28
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω 
δημοσιονομικών περιορισμών, υπάρχει ο 
κίνδυνος, αφενός μεν τα διαθέσιμα μέσα 
στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ να 
χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό για την 
ενίσχυση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας που είναι 
συγκεντρωμένη στα σημαντικότερα αστικά 
κέντρα ή στις πιο δυναμικές περιφέρειες, 
τη στιγμή που τα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ 
προορίζονται κυρίως για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, 
αφετέρου δε, οι δαπάνες που προορίζονται 
για τη στήριξη των μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης των 
ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές θα 
μπορούσαν να καταλήξουν στο κενό πεδίο
μεταξύ των δύο ταμείων και να μην 
καλύπτονται από κανένα εξ αυτών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω 
δημοσιονομικών περιορισμών, υπάρχει ο 
κίνδυνος, αφενός μεν τα διαθέσιμα μέσα 
στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ ενδεχομένως να 
χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό για την 
ενίσχυση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας που είναι 
συγκεντρωμένη στα σημαντικότερα αστικά 
κέντρα ή στις πιο δυναμικές περιφέρειες, 
τη στιγμή που τα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ 
προορίζονται κυρίως για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, 
αφετέρου δε, οι δαπάνες που προορίζονται 
για τη στήριξη των μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης των 
ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές θα 
μπορούσαν να καταλήξουν σε μια «γκρίζα 
ζώνη» μεταξύ των δύο ταμείων και να μην 
καλύπτονται από κανένα εξ αυτών,

Or. en

Τροπολογία 29
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, 
ιδίως οι μικροεπιχειρήσεις και οι 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μπορούν να 
διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη 
διατήρηση της κοινωνικής και 
οικονομικής δραστηριότητας στην 
ύπαιθρο και στη διασφάλιση της 
σταθερότητάς της,

Or. fr

Τροπολογία 30
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης δεν πρέπει 
να αλληλοσυγκρούονται με τους 
αντίστοιχους της Λισαβόνας, στον βαθμό 
βέβαια που η εν λόγω ανάπτυξη στηρίζεται 
στον μηχανισμό της σχετικής 
ανταγωνιστικότητας (αύξηση της 
αποδοτικότητας σε συνδυασμό με σχετικά 
χαμηλό κόστος), ιδίως στον τομέα της 
τοπικής βιομηχανίας μεταποίησης 
γεωργικών τροφίμων, στην ανάπτυξη των 
υποδομών και στις υπηρεσίες, όπως ο 
τουρισμός, η εκπαίδευση και η προστασία 
του περιβάλλοντος,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης δεν πρέπει 
να αλληλοσυγκρούονται με τους 
αντίστοιχους της Λισαβόνας, στον βαθμό 
βέβαια που η εν λόγω ανάπτυξη στηρίζεται 
στον μηχανισμό της σχετικής 
ανταγωνιστικότητας (αύξηση της 
αποδοτικότητας σε συνδυασμό με σχετικά 
χαμηλό κόστος), ιδίως στον τομέα της 
τοπικής βιομηχανίας μεταποίησης 
γεωργικών τροφίμων και σε σχέση με την 
ανάπτυξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των υποδομών 
και στις υπηρεσίες, όπως ο τουρισμός, η 
εκπαίδευση και η προστασία του 
περιβάλλοντος,

Or. en
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Τροπολογία 31
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αναγνωριστεί η φυσική σχέση και η 
συμπληρωματικότητα μεταξύ της 
αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης,

Or. en

Τροπολογία 32
Jill Evans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια 
που χρησιμοποιούνται για να 
διαχωρίζονται οι αγροτικές περιοχές από 
τις αστικές περιοχές (χαμηλότερη 
πληθυσμιακή πυκνότητα, διαφορετικές 
δομές απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης· 
εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της 
εδαφικής συνοχής, το καθοριστικό 
χαρακτηριστικό για τον διαχωρισμό θα 
πρέπει να είναι το επίπεδο του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος και όχι η 
χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 33
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης· 
εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της 
εδαφικής συνοχής, το καθοριστικό 
χαρακτηριστικό για τον διαχωρισμό θα 
πρέπει να είναι το επίπεδο του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος και όχι η 
χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα·

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 34
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης· 
εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της 

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες), 
σύμφωνα με τον ορισμό του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
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εδαφικής συνοχής, το καθοριστικό 
χαρακτηριστικό για τον διαχωρισμό θα 
πρέπει να είναι το επίπεδο του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος και όχι η 
χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα·

(ΟΟΣΑ), εξακολουθούν να ισχύουν·

Or. de

Τροπολογία 35
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης· 
εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της
εδαφικής συνοχής, το καθοριστικό 
χαρακτηριστικό για τον διαχωρισμό θα 
πρέπει να είναι το επίπεδο του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος και όχι η 
χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα·

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
παρέχουν σημαντικά δεδομένα για την
εικόνα της κατάστασης· θεωρεί ωστόσο 
σκόπιμη και την περαιτέρω διερεύνηση 
και μελέτη επιπρόσθετων κριτηρίων προς 
αυτήν την κατεύθυνση·

Or. el

Τροπολογία 36
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
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χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης· 
εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της 
εδαφικής συνοχής, το καθοριστικό 
χαρακτηριστικό για τον διαχωρισμό θα 
πρέπει να είναι το επίπεδο του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος και όχι η
χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα·

χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης· 
εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της 
εδαφικής συνοχής, πρέπει να αυξηθεί ο 
αριθμός των κριτηρίων·

Or. pl

Τροπολογία 37
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια 
που χρησιμοποιούνται για να 
διαχωρίζονται οι αγροτικές περιοχές από 
τις αστικές περιοχές (χαμηλότερη 
πληθυσμιακή πυκνότητα, διαφορετικές 
δομές απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης· 
εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της 
εδαφικής συνοχής, το καθοριστικό 
χαρακτηριστικό για τον διαχωρισμό θα 
πρέπει να είναι το επίπεδο του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος και όχι η 
χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα·

1. εκτιμά ότι τα κοινωνικοοικονομικά
κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να 
διαχωρίζονται οι αγροτικές περιοχές από 
τις αστικές περιοχές (χαμηλότερη 
πληθυσμιακή πυκνότητα, διαφορετικές 
δομές απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
αποτελούν το πλέον κατάλληλο μέσο για 
τον χαρακτηρισμό περιοχών ως 
αγροτικών με σκοπό την εφαρμογή των 
κοινοτικών πολιτικών συνοχής και 
αγροτικής ανάπτυξης·

Or. es
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Τροπολογία 38
Maria Petre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης· 
εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της 
εδαφικής συνοχής, το καθοριστικό 
χαρακτηριστικό για τον διαχωρισμό θα 
πρέπει να είναι το επίπεδο του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος και όχι η 
χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα·

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης, 
και ότι είναι απαραίτητο να προστεθεί 
στα κριτήρια το εισόδημα ανά κάτοικο· 
πιστεύει ότι επαφίεται στα κράτη μέλη να 
καθορίσουν τα κριτήρια για τον 
χαρακτηρισμό περιοχών ως αγροτικών·

Or. fr

Τροπολογία 39
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης· 

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, μέγεθος πληθυσμού, 
διαφορετικές δομές απασχόλησης, 
χαμηλότερο επίπεδο εισοδήματος και 
περιορισμένη πρόσβαση στα αγαθά και 
στις δημόσιες υπηρεσίες) δεν παρέχουν 
παρά μόνο μια αποσπασματική εικόνα της 
κατάστασης· 
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εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της 
εδαφικής συνοχής, το καθοριστικό 
χαρακτηριστικό για τον διαχωρισμό θα 
πρέπει να είναι το επίπεδο του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος και όχι η 
χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα·

εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της 
εδαφικής συνοχής, είναι απαραίτητο, 
εκτός από τα ανωτέρω κριτήρια, να 
λαμβάνεται υπόψη το κόστος της 
διασφάλισης του βιοτικού επιπέδου· 
ταυτόχρονα, γνωρίζει ότι δεν είναι 
σκόπιμο να εγκριθεί ένας κοινός ορισμός 
των αγροτικών περιοχών, διότι αυτός δεν 
θα λάμβανε επαρκώς υπόψη τις 
διαφορετικές καταστάσεις στα επιμέρους 
κράτη μέλη, και, συνεπώς, είναι της 
άποψης ότι ο ορισμός των αγροτικών 
περιοχών πρέπει να αποφασίζεται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. cs

Τροπολογία 40
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης· 
εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της 
εδαφικής συνοχής, το καθοριστικό 
χαρακτηριστικό για τον διαχωρισμό θα 
πρέπει να είναι το επίπεδο του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος και όχι η 
χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα·

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
ενδέχεται να μην επαρκούν πάντοτε για 
να παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα 
της κατάστασης και ότι πρέπει να 
ληφθούν υπόψη και άλλα κριτήρια·

Or. en
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Τροπολογία 41
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης· 
εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της 
εδαφικής συνοχής, το καθοριστικό 
χαρακτηριστικό για τον διαχωρισμό θα 
πρέπει να είναι το επίπεδο του κατά
κεφαλήν εισοδήματος και όχι η 
χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα·

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης· 
εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της 
εδαφικής συνοχής, ως το καθοριστικό 
χαρακτηριστικό για τον διαχωρισμό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το επίπεδο του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος αλλά δεν 
πρέπει να εφαρμόζεται μεμονωμένα, και, 
συνεπώς, πρέπει να συνδυάζεται με την 
πληθυσμιακή πυκνότητα, τη συμμετοχή
της γεωργίας στην οικονομική 
δραστηριότητα, την προσβασιμότητα των 
δημόσιων υπηρεσιών κλπ.·

Or. fr

Τροπολογία 42
Ambroise Guellec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
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πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης· 
εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της 
εδαφικής συνοχής, το καθοριστικό 
χαρακτηριστικό για τον διαχωρισμό θα 
πρέπει να είναι το επίπεδο του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος και όχι η 
χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα·

πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης· 
εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της 
εδαφικής συνοχής, το καθοριστικό 
χαρακτηριστικό για τον διαχωρισμό θα 
πρέπει να είναι το επίπεδο του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος, σε συνδυασμό με 
άλλους παράγοντες·

Or. fr

Τροπολογία 43
Petru Filip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης· 
εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της 
εδαφικής συνοχής, το καθοριστικό 
χαρακτηριστικό για τον διαχωρισμό θα 
πρέπει να είναι το επίπεδο του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος και όχι η 
χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα·

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης, 
ενώ τείνουν να διαχωρίζουν την αγροτική 
ανάπτυξη από την πολιτική εδαφικής 
συνοχής· εκτιμά επομένως ότι, από την 
άποψη της εδαφικής συνοχής, το 
καθοριστικό χαρακτηριστικό για τον 
διαχωρισμό θα πρέπει να είναι το επίπεδο 
του κατά κεφαλήν εισοδήματος και όχι η 
χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα·

Or. ro
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Τροπολογία 44
Giovanni Robusti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης· 
εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της 
εδαφικής συνοχής, το καθοριστικό 
χαρακτηριστικό για τον διαχωρισμό θα 
πρέπει να είναι το επίπεδο του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος και όχι η 
χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα·

1. εκτιμά ότι τα παραδοσιακά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι 
αγροτικές περιοχές από τις αστικές 
περιοχές (χαμηλότερη πληθυσμιακή 
πυκνότητα, διαφορετικές δομές 
απασχόλησης, χαμηλότερο επίπεδο 
εισοδήματος και περιορισμένη πρόσβαση 
στα αγαθά και στις δημόσιες υπηρεσίες) 
δεν παρέχουν παρά μόνο μια 
αποσπασματική εικόνα της κατάστασης· 
εκτιμά επομένως ότι, από την άποψη της 
εδαφικής συνοχής, τα καθοριστικά
χαρακτηριστικά για τον διαχωρισμό θα 
πρέπει να είναι το επίπεδο του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος και η χαμηλότερη 
πληθυσμιακή πυκνότητα·

Or. it

Τροπολογία 45
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι, στο μέτρο που οι 
αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που αντιπροσωπεύουν μέχρι και 
το 80% περίπου της επικράτειάς της, 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από 
το ένα κράτος μέλος στο άλλο, πρέπει να 
υιοθετηθεί μια προσαρμοσμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για να 
ενισχυθεί η ανάπτυξή τους·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 46
Giovanni Robusti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι, στο μέτρο που οι 
αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που αντιπροσωπεύουν μέχρι και 
το 80% περίπου της επικράτειάς της, 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από 
το ένα κράτος μέλος στο άλλο, πρέπει να 
υιοθετηθεί μια προσαρμοσμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για να 
ενισχυθεί η ανάπτυξή τους·

2. είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να 
υιοθετηθεί μια προσαρμοσμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών, με στόχο την εξάλειψη των 
υφιστάμενων ανισοτήτων·

Or. it

Τροπολογία 47
Jill Evans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι, στο μέτρο που οι 
αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που αντιπροσωπεύουν μέχρι και 
το 80% περίπου της επικράτειάς της, 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο, πρέπει να 
υιοθετηθεί μια προσαρμοσμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για να 
ενισχυθεί η ανάπτυξή τους·

2. είναι πεπεισμένο ότι, στο μέτρο που οι 
αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που αντιπροσωπεύουν μέχρι και 
το 80% περίπου της επικράτειάς της, 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο, πρέπει να 
υιοθετηθεί μια προσαρμοσμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για να 
ενισχυθεί η αειφόρος ανάπτυξή τους, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
που αφορούν αποκλειστικά τις σχέσεις 
μεταξύ των αστικών και των αγροτικών 
περιοχών με βάση μια προσέγγιση που θα 
αντικατοπτρίζει εξίσου τα συμφέροντα 
και των δύο·
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Τροπολογία 48
Petru Filip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι, στο μέτρο που οι 
αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που αντιπροσωπεύουν μέχρι και 
το 80% περίπου της επικράτειάς της, 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο, πρέπει να 
υιοθετηθεί μια προσαρμοσμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για να 
ενισχυθεί η ανάπτυξή τους·

2. είναι πεπεισμένο ότι, στο μέτρο που οι 
αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που αντιπροσωπεύουν μέχρι και 
το 80% περίπου της επικράτειάς της, 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο, είναι 
απαραίτητο να εγκριθεί και να 
εφαρμοστεί μια προσαρμοσμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για να 
ενισχυθεί η ανάπτυξή τους, καθώς και για 
να διασφαλισθεί η συμπληρωματικότητα 
και ο συντονισμός μεταξύ των αγροτικών 
και των αστικών πτυχών·

Or. ro

Τροπολογία 49
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι, στο μέτρο που οι 
αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που αντιπροσωπεύουν μέχρι και 
το 80% περίπου της επικράτειάς της, 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο, πρέπει να 
υιοθετηθεί μια προσαρμοσμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για να 
ενισχυθεί η ανάπτυξή τους·

2. είναι πεπεισμένο ότι, στο μέτρο που οι 
αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που αντιπροσωπεύουν μέχρι και 
το 80% περίπου της επικράτειάς της, 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο, πρέπει να 
υιοθετηθεί μια προσαρμοσμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση, που θα 
προωθεί τον οικονομικό δυναμισμό και 
θα ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες και 
με όρους χρηματοδότησης, για να 
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ενισχυθεί η ανάπτυξή τους·

Or. en

Τροπολογία 50
Giovanni Robusti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. είναι πεπεισμένο ότι μια καλή εφαρμογή 
της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης απαιτεί 
να λαμβάνονται υπόψη οι φυσικοί πόροι 
και οι ιδιαιτερότητες των περιφερειών·

3. είναι πεπεισμένο ότι μια καλή εφαρμογή 
της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης απαιτεί 
να λαμβάνονται υπόψη η προστασία, η 
ενίσχυση και η διαχείριση της αγροτικής 
κληρονομιάς, των ιδιαιτεροτήτων των 
περιφερειών και των ποικίλων αναγκών 
των ιδιαιτέρως αγροτικών περιοχών·

Or. it

Τροπολογία 51
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. είναι πεπεισμένο ότι μια καλή εφαρμογή 
της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης απαιτεί 
να λαμβάνονται υπόψη οι φυσικοί πόροι 
και οι ιδιαιτερότητες των περιφερειών·

3. είναι πεπεισμένο ότι μια καλή εφαρμογή 
της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης απαιτεί 
να λαμβάνονται υπόψη οι φυσικοί πόροι 
και οι ιδιαιτερότητες των περιφερειών, 
καθώς και οι δυνατότητές τους για 
οικονομική ανάπτυξη και οι υφιστάμενες 
συνδέσεις με τις αστικές περιοχές·

Or. en



PE415.311v01-00 30/69 AM\753138EL.doc

EL

Τροπολογία 52
Petru Filip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. είναι πεπεισμένο ότι μια καλή εφαρμογή 
της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης απαιτεί 
να λαμβάνονται υπόψη οι φυσικοί πόροι 
και οι ιδιαιτερότητες των περιφερειών·

3. είναι πεπεισμένο ότι μια καλή εφαρμογή 
της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης απαιτεί 
να λαμβάνονται υπόψη οι φυσικοί πόροι 
και οι ιδιαιτερότητες των περιφερειών,
διασφαλίζοντας κοινωνική συνέχεια και 
αγροτικές οικονομίες που θα είναι 
βιώσιμες μακροπρόθεσμα·

Or. ro

Τροπολογία 53
Jill Evans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. είναι πεπεισμένο ότι μια καλή εφαρμογή 
της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης απαιτεί 
να λαμβάνονται υπόψη οι φυσικοί πόροι 
και οι ιδιαιτερότητες των περιφερειών·

3. είναι πεπεισμένο ότι μια καλή εφαρμογή 
της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης απαιτεί 
να λαμβάνονται υπόψη οι φυσικοί πόροι 
και οι ιδιαιτερότητες των περιφερειών, 
καθώς και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των αγροτικών και των αστικών 
περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 54
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. τονίζει επίσης τη σημασία της
αξιολόγησης των τομέων εναλλακτικής 
οικονομικής δραστηριότητας και τις 
ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτούς για 
τη διαφοροποίηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας των κατοίκων·

Or. el

Τροπολογία 55
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές αρχές να χαράξουν, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας τους με την 
Επιτροπή, μια διαφανή και 
μακροπρόθεσμη στρατηγική αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό και σε περιφερειακό 
επίπεδο, προκειμένου να είναι δυνατός ο 
σαφής εντοπισμός των προτεραιοτήτων και 
των στόχων σε ό,τι αφορά την αγροτική 
ανάπτυξη, και κατά συνέπεια να 
προσαρμοστούν οι ενισχύσεις που 
προέρχονται από τις διάφορες διαθέσιμες 
πηγές·

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές αρχές να χαράξουν, σε
συνδυασμό με την αναπτυξιακή 
στρατηγική για τις αστικές περιοχές, μια 
διαφανή και μακροπρόθεσμη στρατηγική 
αγροτικής ανάπτυξης σε εθνικό και σε 
περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να 
είναι δυνατός ο σαφής εντοπισμός των 
προτεραιοτήτων και των στόχων σε ό,τι 
αφορά την αγροτική ανάπτυξη, και κατά 
συνέπεια να προσαρμοστούν οι ενισχύσεις 
που προέρχονται από τις διάφορες 
διαθέσιμες πηγές·

Or. cs

Τροπολογία 56
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές αρχές να χαράξουν, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας τους με την 
Επιτροπή, μια διαφανή και 
μακροπρόθεσμη στρατηγική αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό και σε περιφερειακό 
επίπεδο, προκειμένου να είναι δυνατός ο 
σαφής εντοπισμός των προτεραιοτήτων και 
των στόχων σε ό,τι αφορά την αγροτική 
ανάπτυξη, και κατά συνέπεια να 
προσαρμοστούν οι ενισχύσεις που 
προέρχονται από τις διάφορες διαθέσιμες 
πηγές·

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές αρχές να χαράξουν, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας τους με την 
Επιτροπή, μια διαφανή και 
μακροπρόθεσμη στρατηγική αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό και σε περιφερειακό 
επίπεδο, προκειμένου να είναι δυνατός ο 
σαφής εντοπισμός των προτεραιοτήτων και 
των στόχων σε ό,τι αφορά την αγροτική 
ανάπτυξη και να διασφαλίζεται η 
συνεκτικότητα των δράσεων με τη 
συνέπεια στη χρήση των διάφορων 
ταμείων και την ελαχιστοποίηση των 
πιθανοτήτων διπλής χρηματοδότησης για 
την ίδια δράση·

Or. en

Τροπολογία 57
Jill Evans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές αρχές να χαράξουν, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας τους με την 
Επιτροπή, μια διαφανή και
μακροπρόθεσμη στρατηγική αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό και σε περιφερειακό 
επίπεδο, προκειμένου να είναι δυνατός ο 
σαφής εντοπισμός των προτεραιοτήτων και 
των στόχων σε ό,τι αφορά την αγροτική 
ανάπτυξη, και κατά συνέπεια να 
προσαρμοστούν οι ενισχύσεις που 
προέρχονται από τις διάφορες διαθέσιμες 
πηγές·

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές αρχές να χαράξουν, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας τους με την 
Επιτροπή και σε σύμπραξη με όλες τις
αρμόδιες αρχές και τους φορείς που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, 
μια διαφανή, μακροπρόθεσμη και βιώσιμη 
στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης σε 
εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο, 
προκειμένου να είναι δυνατός ο σαφής 
εντοπισμός των προτεραιοτήτων και των 
στόχων σε ό,τι αφορά την αγροτική 
ανάπτυξη, και κατά συνέπεια να 
προσαρμοστούν οι ενισχύσεις που 
προέρχονται από τις διάφορες διαθέσιμες 
πηγές·
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Τροπολογία 58
Petru Filip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές αρχές να χαράξουν, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας τους με την 
Επιτροπή, μια διαφανή και 
μακροπρόθεσμη στρατηγική αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό και σε περιφερειακό 
επίπεδο, προκειμένου να είναι δυνατός ο 
σαφής εντοπισμός των προτεραιοτήτων και 
των στόχων σε ό,τι αφορά την αγροτική 
ανάπτυξη, και κατά συνέπεια να 
προσαρμοστούν οι ενισχύσεις που 
προέρχονται από τις διάφορες διαθέσιμες 
πηγές·

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές αρχές να χαράξουν, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας τους με την 
Επιτροπή, μια διαφανή και 
μακροπρόθεσμη στρατηγική αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό και σε περιφερειακό 
επίπεδο, προκειμένου να είναι δυνατός ο 
σαφής εντοπισμός των προτεραιοτήτων και 
των στόχων σε ό,τι αφορά την αγροτική 
ανάπτυξη, και να διασφαλίζεται η 
προσαρμογή, ο συντονισμός και η 
συμπληρωματικότητα των ενισχύσεων 
που προέρχονται από τις διάφορες 
διαθέσιμες πηγές·

Or. ro

Τροπολογία 59
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τις περιφερειακές αρχές να 
διασφαλίσουν την άμεση συμμετοχή των 
οργανώσεων που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ, 
τις μικροεπιχειρήσεις και τις βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, προκειμένου να εντοπίσουν 
τις εν λόγω προτεραιότητες με σκοπό να 
ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στις ανάγκες και στις προσδοκίες 
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αυτών των επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 60
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει με ανησυχία την έλλειψη 
συντονισμού μεταξύ των δράσεων που 
υλοποιούνται και συγχρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και 
των δράσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ II
(ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών) 
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
περιόδου προγραμματισμού στα 
επιμέρους κράτη μέλη·

Or. pl

Τροπολογία 61
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
κλήθηκαν να προετοιμάσουν, για την 
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, δύο 
έγγραφα στρατηγικής: ένα εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο για την αγροτική 
ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) και ένα εθνικό 
στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς για την 
περιφερειακή πολιτική (διαρθρωτικά 
ταμεία)· υπενθυμίζει ότι ζητήθηκε από τα 
κράτη μέλη να προχωρήσουν σε 
συνέργειες και να συστήσουν 
μηχανισμούς επιχειρησιακού συντονισμού 
μεταξύ των διάφορων ταμείων· εκφράζει, 
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ωστόσο, τη λύπη του που, στη διαδικασία 
αυτή, δόθηκε έμφαση κυρίως στη 
διασφάλιση του διαχωρισμού μεταξύ των 
διάφορων ταμείων και προγραμμάτων, 
και όχι στη δημιουργία συνεργειών για 
αυτά·

Or. en

Τροπολογία 62
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. αναμένει από την Επιτροπή να 
προτείνει μεταρρυθμίσεις με στόχο να 
διασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός 
κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
των μέτρων που συγχρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και 
της ΚΓΠ·

Or. pl

Τροπολογία 63
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης ασκεί σημαντική επιρροή 
στην εδαφική συνοχή και ότι θα πρέπει 
να αναρωτηθούμε για την ορθότητα της 
αρχής που συνίσταται στον διαχωρισμό 
των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην 
αγροτική ανάπτυξη από την πολιτική 
συνοχής και τα μέτρα περιφερειακής 
ανάπτυξης·

διαγράφεται
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Or. pl

Τροπολογία 64
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης ασκεί σημαντική επιρροή στην 
εδαφική συνοχή και ότι θα πρέπει να 
αναρωτηθούμε για την ορθότητα της 
αρχής που συνίσταται στον διαχωρισμό 
των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην 
αγροτική ανάπτυξη από την πολιτική 
συνοχής και τα μέτρα περιφερειακής 
ανάπτυξης·

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης ασκεί σημαντική επιρροή στην 
εδαφική συνοχή και ότι τα μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης και τα μέτρα 
περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει να 
αποτελούν αλληλοσυμπληρούμενες 
δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής για τις 
περιφέρειες αγροτικής ανάπτυξης·

Or. el

Τροπολογία 65
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης ασκεί σημαντική επιρροή στην 
εδαφική συνοχή και ότι θα πρέπει να 
αναρωτηθούμε για την ορθότητα της 
αρχής που συνίσταται στον διαχωρισμό 
των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην 
αγροτική ανάπτυξη από την πολιτική 
συνοχής και τα μέτρα περιφερειακής 
ανάπτυξης

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης ασκεί σημαντική επιρροή στην 
εδαφική συνοχή και προτείνει ως πρώτο 
βήμα ότι πρέπει να προωθηθεί ενεργά η 
συντονισμένη διοίκηση του ΕΓΤΑΑ και 
των διαρθρωτικών ταμείων σε επίπεδο 
προγράμματος στα κράτη μέλη· καλεί την 
Επιτροπή μακροπρόθεσμα να υποβάλει 
πρόταση για τα διαρθρωτικά ταμεία με 
τις κατάλληλες ποσοστώσεις για την 
ενίσχυση των αγροτικών περιοχών και 
της προστασίας του περιβάλλοντος·

Or. de
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Τροπολογία 66
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης ασκεί σημαντική επιρροή στην 
εδαφική συνοχή και ότι θα πρέπει να 
αναρωτηθούμε για την ορθότητα της 
αρχής που συνίσταται στον διαχωρισμό 
των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην 
αγροτική ανάπτυξη από την πολιτική 
συνοχής και τα μέτρα περιφερειακής 
ανάπτυξης·

5. αναγνωρίζει ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης διαδραματίζει ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο εστιάζοντας σε 
συγκεκριμένα προβλήματα και 
αντιμετωπίζοντάς τα στις αγροτικές 
περιοχές, και εκτιμά ότι η δημιουργία του 
ΕΓΤΑΑ και του δεύτερου πυλώνα της 
ΚΓΠ επιχειρεί να απλουστεύσει τις 
διαδικασίες χρηματοδότησης και να 
διασφαλίσει ότι τα κονδύλια εστιάζουν 
στις εν λόγω περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 67
Agnes Schierhuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης ασκεί σημαντική επιρροή στην 
εδαφική συνοχή και ότι θα πρέπει να 
αναρωτηθούμε για την ορθότητα της 
αρχής που συνίσταται στον διαχωρισμό 
των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην 
αγροτική ανάπτυξη από την πολιτική 
συνοχής και τα μέτρα περιφερειακής 
ανάπτυξης·

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στις αγροτικές περιοχές εστιάζοντας σε 
συγκεκριμένες ανησυχίες και 
αντιμετωπίζοντάς τες στις εν λόγω 
περιοχές και, συνεπώς, δικαιολογείται ο 
διαχωρισμός των δραστηριοτήτων που 
εμπίπτουν στην αγροτική ανάπτυξη από 
την πολιτική συνοχής και τα μέτρα 
περιφερειακής ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 68
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης ασκεί σημαντική επιρροή στην 
εδαφική συνοχή και ότι θα πρέπει να 
αναρωτηθούμε για την ορθότητα της 
αρχής που συνίσταται στον διαχωρισμό 
των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην 
αγροτική ανάπτυξη από την πολιτική 
συνοχής και τα μέτρα περιφερειακής 
ανάπτυξης·

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης ασκεί σημαντική επιρροή στην 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή και ότι η ανάγκη να 
δημιουργηθούν συνέργειες και η ανάγκη 
για καλύτερο συντονισμό με την πολιτική 
συνοχής και αγροτικής ανάπτυξης 
συνεπάγεται ότι πρέπει να ληφθούν 
σοβαρά υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα συγκέντρωσης αυτών των 
πολιτικών, προκειμένου να βελτιωθεί η 
συνεκτικότητα και η 
αποτελεσματικότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 69
Ambroise Guellec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης ασκεί σημαντική επιρροή στην 
εδαφική συνοχή και ότι θα πρέπει να 
αναρωτηθούμε για την ορθότητα της 
αρχής που συνίσταται στον διαχωρισμό
των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην 
αγροτική ανάπτυξη από την πολιτική 
συνοχής και τα μέτρα περιφερειακής 
ανάπτυξης·

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης μπορεί να ασκήσει σημαντική 
επιρροή στην εδαφική συνοχή και ότι είναι 
αναγκαίο να επανεξετασθεί η αρχή που 
συνίσταται στον διαχωρισμό των 
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην 
αγροτική ανάπτυξη από την πολιτική 
συνοχής και τα μέτρα περιφερειακής 
ανάπτυξης·

Or. fr
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Τροπολογία 70
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης ασκεί σημαντική επιρροή στην 
εδαφική συνοχή και ότι θα πρέπει να 
αναρωτηθούμε για την ορθότητα της 
αρχής που συνίσταται στον διαχωρισμό
των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην 
αγροτική ανάπτυξη από την πολιτική
συνοχής και τα μέτρα περιφερειακής 
ανάπτυξης·

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης ασκεί σημαντική επιρροή στην 
εδαφική συνοχή και ότι απαιτείται 
στενότερος συντονισμός μεταξύ των 
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην 
αγροτική ανάπτυξη και της πολιτικής
συνοχής και των μέτρων περιφερειακής 
ανάπτυξης·

Or. es

Τροπολογία 71
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης ασκεί σημαντική επιρροή στην 
εδαφική συνοχή και ότι θα πρέπει να 
αναρωτηθούμε για την ορθότητα της 
αρχής που συνίσταται στον διαχωρισμό
των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην 
αγροτική ανάπτυξη από την πολιτική 
συνοχής και τα μέτρα περιφερειακής 
ανάπτυξης·

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης ασκεί σημαντική επιρροή στην 
εδαφική συνοχή και ότι θα πρέπει να 
εξετάσουμε τη συνέργεια μεταξύ των 
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην 
αγροτική ανάπτυξη από την πολιτική 
συνοχής και τα μέτρα περιφερειακής 
ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 72
Petru Filip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης ασκεί σημαντική επιρροή στην 
εδαφική συνοχή και ότι θα πρέπει να 
αναρωτηθούμε για την ορθότητα της 
αρχής που συνίσταται στον διαχωρισμό
των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην 
αγροτική ανάπτυξη από την πολιτική 
συνοχής και τα μέτρα περιφερειακής 
ανάπτυξης·

5. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης ασκεί σημαντική επιρροή στην 
εδαφική συνοχή και ότι είναι αναγκαίο να 
επανεξετάσουμε την ορθότητα και τις 
επιπτώσεις του διαχωρισμού των 
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην 
αγροτική ανάπτυξη από την πολιτική 
συνοχής και τα μέτρα περιφερειακής 
ανάπτυξης·

Or. ro

Τροπολογία 73
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. αναγνωρίζει ότι πρωταρχικός ρόλος 
της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης 
παραμένει η παραμονή των κατοίκων 
στην ύπαιθρο και η εξασφάλιση 
αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης γι’ 
αυτούς·

Or. el

Τροπολογία 74
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι, με την ίδρυση του 
ΕΓΤΑΑ το 2005, πραγματοποιήθηκε 
μεταρρύθμιση της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης ώστε να ακολουθεί μια 
ευέλικτη, στρατηγική, θεματική και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση, προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις διάφορες 
καταστάσεις και στην κλίμακα των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 
αγροτικές περιοχές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 75
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση που 
συνίσταται στον διαχωρισμό της 
αγροτικής ανάπτυξης από την πολιτική 
συνοχής με τη δημιουργία του ΕΓΤΑΑ 
απαιτεί πολύ στενή παρακολούθηση, 
προκειμένου να αξιολογηθούν οι 
πραγματικές επιπτώσεις της στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών· 
επισημαίνει ότι το νέο σύστημα τέθηκε σε 
εφαρμογή το 2007 και ότι είναι, συνεπώς, 
πολύ νωρίς για να καταλήξουμε σε 
συμπεράσματα όσον αφορά το μέλλον 
αυτής της κοινοτικής πολιτικής·

Or. en
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Τροπολογία 76
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. υπενθυμίζει ότι μια προτεραιότητα 
της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης είναι 
να σχεδιάζονται μέτρα που δεν οδηγούν 
στην αναγκαστική έξοδο του αγροτικού 
πληθυσμού από τον κλάδο της γεωργίας, 
αλλά που συμβάλλουν μεταξύ άλλων και 
στην προώθηση νέων ανταγωνιστικών 
καλλιεργειών, της παραγωγής βιολογικών 
προϊόντων, παραδοσιακών ποιοτικών 
τροφίμων και ποτών κτλ.·

Or. el

Τροπολογία 77
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. επισημαίνει με ενδιαφέρον ότι ο 
άξονας 3 και ο άξονας 4 (LEADER) του 
δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ (πολιτική 
γεωργικής ανάπτυξης), που 
αντιπροσωπεύουν το 15% του συνόλου 
των δαπανών του ΕΓΤΑΑ, αφορούν μη 
γεωργικές δραστηριότητες που εστιάζουν 
κυρίως στη διαφοροποίηση των 
αγροτικών οικονομιών· εκτιμά ότι, 
δεδομένου του χαρακτήρα των 
παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο αυτών των αξόνων, που έχουν 
κοινά χαρακτηριστικά με ορισμένες 
δράσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από 
τα διαρθρωτικά ταμεία, υπάρχει κίνδυνος
αλληλεπικάλυψης των πολιτικών·
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Or. en

Τροπολογία 78
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη να 
λαμβάνονται υπόψη οι προοπτικές 
κυρίως του απασχολούμενου με τις 
αγροτικές εργασίες πληθυσμού, ο οποίος 
οφείλει να παραμένει στον πυρήνα των 
δράσεων υποστήριξης που παρέχει η 
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης·

Or. el

Τροπολογία 79
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5δ. υπογραμμίζει τη σημασία στήριξης 
των νέων αγροτών, με στόχο την 
παραμονή στον τόπο τους, έστω και αν 
δεν ασχολούνται αποκλειστικά με την 
αγροτική παραγωγή, παρέχοντας κίνητρα 
για την ανάπτυξη και άλλων συναφών 
δραστηριοτήτων, όπως αγροτουρισμό και 
ενίσχυση των ΜΜΕ στην επαρχία·

Or. el
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Τροπολογία 80
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης δεν θα μπορέσει να ενταχθεί 
στην πολιτική συνοχής και στα μέτρα 
περιφερειακής ανάπτυξης, παρά μόνον αν 
διατεθούν τα κατάλληλα κονδύλια για την 
αγροτική ανάπτυξη, αν χρησιμοποιηθούν 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που 
έχουν καθοριστεί για τις αγροτικές 
περιοχές, και αν δεν επιφέρουν μείωση 
των μέσων που προορίζονται για τις 
άμεσες ενισχύσεις της γεωργίας·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 81
Ambroise Guellec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης δεν θα μπορέσει να ενταχθεί 
στην πολιτική συνοχής και στα μέτρα 
περιφερειακής ανάπτυξης, παρά μόνον αν 
διατεθούν τα κατάλληλα κονδύλια για την 
αγροτική ανάπτυξη, αν χρησιμοποιηθούν 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν 
καθοριστεί για τις αγροτικές περιοχές, και 
αν δεν επιφέρουν μείωση των μέσων που 
προορίζονται για τις άμεσες ενισχύσεις 
της γεωργίας·

6. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης δεν θα μπορέσει να ενταχθεί 
στην πολιτική συνοχής και στα μέτρα 
περιφερειακής ανάπτυξης, παρά μόνον αν 
διατεθούν τα κατάλληλα κονδύλια για την 
αγροτική ανάπτυξη και αν 
χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί για 
τις αγροτικές περιοχές·

Or. fr
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Τροπολογία 82
Agnes Schierhuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης δεν θα μπορέσει να ενταχθεί 
στην πολιτική συνοχής και στα μέτρα 
περιφερειακής ανάπτυξης, παρά μόνον αν 
διατεθούν τα κατάλληλα κονδύλια για την 
αγροτική ανάπτυξη, αν χρησιμοποιηθούν 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν 
καθοριστεί για τις αγροτικές περιοχές, και 
αν δεν επιφέρουν μείωση των μέσων που 
προορίζονται για τις άμεσες ενισχύσεις της 
γεωργίας·

6. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης και η πολιτική συνοχής και τα
μέτρα περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει να 
διαχωρίζονται, ειδάλλως δεν θα 
υπάρχουν τα κατάλληλα κονδύλια για τις 
προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί για 
τις αγροτικές περιοχές, και θα μειωθούν 
δραστικά τα μέσα που προορίζονται για 
τις άμεσες ενισχύσεις της γεωργίας·

Or. en

Τροπολογία 83
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης δεν θα μπορέσει να ενταχθεί 
στην πολιτική συνοχής και στα μέτρα 
περιφερειακής ανάπτυξης, παρά μόνον αν 
διατεθούν τα κατάλληλα κονδύλια για την 
αγροτική ανάπτυξη, αν χρησιμοποιηθούν 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν 
καθοριστεί για τις αγροτικές περιοχές, και 
αν δεν επιφέρουν μείωση των μέσων που 
προορίζονται για τις άμεσες ενισχύσεις 
της γεωργίας·

6. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να λάβει τα κατάλληλα 
κονδύλια που θα χρησιμοποιηθούν 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν 
καθοριστεί για τις αγροτικές περιοχές, και 
ότι τα κονδύλια που συγκεντρώνονται 
μέσω της διαφοροποίησης πρέπει 
πάντοτε  να επιστρέφονται και να 
διανέμονται στις ενεργές αγροτικές 
κοινότητες·

Or. en
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Τροπολογία 84
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης δεν θα μπορέσει να ενταχθεί 
στην πολιτική συνοχής και στα μέτρα 
περιφερειακής ανάπτυξης, παρά μόνον αν 
διατεθούν τα κατάλληλα κονδύλια για την 
αγροτική ανάπτυξη, αν χρησιμοποιηθούν 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν 
καθοριστεί για τις αγροτικές περιοχές, και 
αν δεν επιφέρουν μείωση των μέσων που 
προορίζονται για τις άμεσες ενισχύσεις της 
γεωργίας·

6. εκτιμά ότι τα επιτεύγματα όσον αφορά 
την αγροτική ανάπτυξη εξαρτώνται 
άμεσα από το αν διατεθούν τα κατάλληλα 
κονδύλια, αν χρησιμοποιηθούν σύμφωνα 
με τις προτεραιότητες που έχουν 
καθοριστεί για τις αγροτικές περιοχές, και 
αν τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δεν 
επιφέρουν μείωση των μέσων που 
προορίζονται για τις άμεσες ενισχύσεις της 
γεωργίας·

Or. en

Τροπολογία 85
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης δεν θα μπορέσει να ενταχθεί 
στην πολιτική συνοχής και στα μέτρα 
περιφερειακής ανάπτυξης, παρά μόνον αν 
διατεθούν τα κατάλληλα κονδύλια για την 
αγροτική ανάπτυξη, αν χρησιμοποιηθούν 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν 
καθοριστεί για τις αγροτικές περιοχές, και 
αν δεν επιφέρουν μείωση των μέσων που 
προορίζονται για τις άμεσες ενισχύσεις της 
γεωργίας·

6. εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης δεν θα μπορέσει να ενταχθεί 
στην πολιτική συνοχής και στα μέτρα 
περιφερειακής ανάπτυξης, παρά μόνον αν 
διατεθούν τα κατάλληλα κονδύλια για την 
αγροτική ανάπτυξη, αν χρησιμοποιηθούν 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν 
καθοριστεί για τις αγροτικές περιοχές, 
αποφεύγοντας τη διπλή χρηματοδότηση 
και τα κενά στις μελλοντικές 
παρεμβάσεις, και αν δεν επιφέρουν 
μείωση των μέσων που προορίζονται για 
τις άμεσες ενισχύσεις της γεωργίας·

Or. en
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Τροπολογία 86
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκτιμά ότι ο συντονισμός της 
διαρθρωτικής πολιτικής και των μέτρων 
αγροτικής ανάπτυξης επιτρέπει την 
ανάληψη σχεδίων με μεγαλύτερη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· διαβλέπει 
ως προς αυτό μια ευκαιρία για 
μακροπρόθεσμη ενίσχυση των αγροτικών 
περιοχών, για παράδειγμα μέσω μέτρων 
υποδομών ή μέτρων προστασίας του 
περιβάλλοντος·

Or. de

Τροπολογία 87
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. τονίζει τη σημασία ενός περισσότερου 
ασφαλούς και σταθερού εισοδήματος για 
τους αγρότες· εκτιμά ότι η κατάργηση 
των μόνιμων μεταφορών κονδυλίων 
μεταξύ του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ μετά 
το 2013 μπορεί να συμβάλει σε αυτό·

Or. de

Τροπολογία 88
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει 
ακριβή στοιχεία σχετικά με τη χρήση του 
ΕΓΤΑΑ και των διαρθρωτικών ταμείων 
στις αγροτικές περιοχές και να 
εξακριβώσει αν ο διαχωρισμός ανάμεσα 
στο ΕΓΤΑΑ και τα διαρθρωτικά ταμεία 
έχει οδηγήσει σε βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας σχετικά με τη 
χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων στις 
αγροτικές περιοχές·

7. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει 
ακριβή στοιχεία σχετικά με τη χρήση του 
ΕΓΤΑΑ και των διαρθρωτικών ταμείων 
στις αγροτικές περιοχές και να διερευνήσει 
τις συνέργειες που μπορούν να 
δημιουργηθούν από το ΕΓΤΑΑ και τα 
διαρθρωτικά ταμεία όσον αφορά τα 
διαθέσιμα κονδύλια στις αγροτικές 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 89
Petru Filip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει 
ακριβή στοιχεία σχετικά με τη χρήση του 
ΕΓΤΑΑ και των διαρθρωτικών ταμείων 
στις αγροτικές περιοχές και να 
εξακριβώσει αν ο διαχωρισμός ανάμεσα 
στο ΕΓΤΑΑ και τα διαρθρωτικά ταμεία 
έχει οδηγήσει σε βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας σχετικά με τη χρήση 
των διαθέσιμων κονδυλίων στις αγροτικές 
περιοχές·

7. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει 
ακριβή στοιχεία και προβλέψεις σχετικά 
με τη χρήση του ΕΓΤΑΑ και των 
διαρθρωτικών ταμείων στις αγροτικές 
περιοχές και να εξακριβώσει αν ο 
διαχωρισμός ανάμεσα στο ΕΓΤΑΑ και τα 
διαρθρωτικά ταμεία έχει οδηγήσει σε 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
σχετικά με τη χρήση των διαθέσιμων 
κονδυλίων στις αγροτικές περιοχές·

Or. ro

Τροπολογία 90
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει αν 
τα προγράμματα περιφερειακής 
πολιτικής μπορούν να συμβάλουν στην 
παροχή αξιόπιστου εισοδήματος για τους 
αγρότες, για παράδειγμα μέσω 
δραστηριοτήτων που αφορούν την 
προστασία του περιβάλλοντος, τη 
διατήρηση της φύσης και τη διαχείριση 
τοπίων·

Or. de

Τροπολογία 91
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι οι κύριες προκλήσεις, 
στον τομέα της εδαφικής συνοχής, 
εξακολουθούν να είναι το επίπεδο του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος και η 
πρόσβαση στα αγαθά και στις δημόσιες 
υπηρεσίες, και ότι η υποστήριξη των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων στις 
αγροτικές περιφέρειες αποτελεί το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη 
αυτών των στόχων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 92
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι οι κύριες προκλήσεις, 
στον τομέα της εδαφικής συνοχής, 
εξακολουθούν να είναι το επίπεδο του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος και η 
πρόσβαση στα αγαθά και στις δημόσιες 
υπηρεσίες, και ότι η υποστήριξη των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων στις 
αγροτικές περιφέρειες αποτελεί το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη 
αυτών των στόχων

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία 93
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι οι κύριες προκλήσεις, 
στον τομέα της εδαφικής συνοχής, 
εξακολουθούν να είναι το επίπεδο του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος και η 
πρόσβαση στα αγαθά και στις δημόσιες 
υπηρεσίες, και ότι η υποστήριξη των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων στις 
αγροτικές περιφέρειες αποτελεί το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη 
αυτών των στόχων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 94
Petru Filip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι οι κύριες προκλήσεις, 
στον τομέα της εδαφικής συνοχής, 
εξακολουθούν να είναι το επίπεδο του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος και η 
πρόσβαση στα αγαθά και στις δημόσιες 
υπηρεσίες, και ότι η υποστήριξη των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές 
περιφέρειες αποτελεί το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη 
αυτών των στόχων·

8. υπογραμμίζει ότι οι κύριες προκλήσεις, 
στον τομέα της εδαφικής συνοχής, 
εξακολουθούν να είναι το επίπεδο του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος, σε συνδυασμό 
με την πρόσβαση και την ισότητα 
πρόσβασης στα μέσα μεταφοράς και 
επικοινωνίας, στην εκπαίδευση, στις 
υγειονομικές και διοικητικές υπηρεσίες 
και σε όλες τις άλλες αναγκαίες 
υπηρεσίες, και ότι η υποστήριξη των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές 
περιφέρειες αποτελεί το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη 
αυτών των στόχων·

Or. ro

Τροπολογία 95
Giovanni Robusti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι οι κύριες προκλήσεις, 
στον τομέα της εδαφικής συνοχής, 
εξακολουθούν να είναι το επίπεδο του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος και η 
πρόσβαση στα αγαθά και στις δημόσιες 
υπηρεσίες, και ότι η υποστήριξη των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές 
περιφέρειες αποτελεί το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη 
αυτών των στόχων·

8. υπογραμμίζει ότι οι κύριες προκλήσεις, 
στον τομέα της εδαφικής συνοχής, 
εξακολουθούν να είναι το επίπεδο του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος και η
πρόσβαση στα αγαθά και στις δημόσιες 
υπηρεσίες, και ότι η υποστήριξη των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές 
περιφέρειες, τα προγράμματα για τη 
δημιουργία υποδομών για καλύτερη 
προσβασιμότητα, και η ανάπτυξη 
εσωτερικών δικτύων τηλεπικοινωνιών 
και υπηρεσιών αποτελούν τα πιο
αποτελεσματικά μέσα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων·

Or. it



PE415.311v01-00 52/69 AM\753138EL.doc

EL

Τροπολογία 96
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι οι κύριες προκλήσεις, 
στον τομέα της εδαφικής συνοχής, 
εξακολουθούν να είναι το επίπεδο του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος και η 
πρόσβαση στα αγαθά και στις δημόσιες 
υπηρεσίες, και ότι η υποστήριξη των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές 
περιφέρειες αποτελεί το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη 
αυτών των στόχων·

8. υπογραμμίζει ότι οι κύριες προκλήσεις, 
στον τομέα της πολιτικής συνοχής, 
εξακολουθούν να είναι το επίπεδο του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος και η 
πρόσβαση στα αγαθά και στις δημόσιες 
υπηρεσίες, και ότι η υποστήριξη των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές 
περιφέρειες αποτελεί το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη 
αυτών των στόχων·

Or. en

Τροπολογία 97
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι οι κύριες προκλήσεις, 
στον τομέα της εδαφικής συνοχής, 
εξακολουθούν να είναι το επίπεδο του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος και η 
πρόσβαση στα αγαθά και στις δημόσιες 
υπηρεσίες, και ότι η υποστήριξη των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές 
περιφέρειες αποτελεί το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη 
αυτών των στόχων·

8. υπογραμμίζει ότι οι κύριες προκλήσεις, 
στον τομέα της εδαφικής συνοχής, 
εξακολουθούν να είναι η αειφόρος 
ανάπτυξη, το επίπεδο του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος, η πρόσβαση στα αγαθά και 
στις δημόσιες υπηρεσίες και η 
εγκατάλειψη της υπαίθρου, και ότι η 
υποστήριξη των μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων στις αγροτικές 
περιφέρειες αποτελεί το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη 
αυτών των στόχων·

Or. es
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Τροπολογία 98
Francesco Ferrari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι οι κύριες προκλήσεις, 
στον τομέα της εδαφικής συνοχής, 
εξακολουθούν να είναι το επίπεδο του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος και η 
πρόσβαση στα αγαθά και στις δημόσιες 
υπηρεσίες, και ότι η υποστήριξη των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές 
περιφέρειες αποτελεί το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη 
αυτών των στόχων·;

8. υπογραμμίζει ότι, μεταξύ άλλων, οι 
κύριες προκλήσεις, στον τομέα της 
εδαφικής συνοχής, είναι το επίπεδο του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος και η 
πρόσβαση στα αγαθά και στις δημόσιες 
υπηρεσίες, και ότι η υποστήριξη των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές 
περιφέρειες, μεταξύ άλλων μέτρων,
αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο για 
την επίτευξη αυτών των στόχων·

Or. fr

Τροπολογία 99
Ambroise Guellec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι οι κύριες προκλήσεις, 
στον τομέα της εδαφικής συνοχής, 
εξακολουθούν να είναι το επίπεδο του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος και η 
πρόσβαση στα αγαθά και στις δημόσιες 
υπηρεσίες, και ότι η υποστήριξη των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές 
περιφέρειες αποτελεί το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη 
αυτών των στόχων·

8. υπογραμμίζει ότι οι κύριες προκλήσεις, 
στον τομέα της εδαφικής συνοχής, 
εξακολουθούν να είναι το επίπεδο του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος, η 
προσβασιμότητα, η πρόσβαση στα αγαθά 
και στις δημόσιες υπηρεσίες και οι ίσες 
ευκαιρίες, και ότι η υποστήριξη των μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές 
περιφέρειες αποτελεί το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη 
αυτών των στόχων·

Or. fr
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Τροπολογία 100
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν με τον προσήκοντα 
τρόπο τα σχέδια που έχουν ως στόχο την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
αποδίδοντας ειδικότερα έμφαση στις 
προοπτικές ανασυγκρότησης και της
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
κατοίκων των αγροτικών περιοχών·

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν με τον προσήκοντα 
τρόπο τα σχέδια που έχουν ως στόχο την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
αποδίδοντας ειδικότερα έμφαση στις 
προοπτικές κατάρτισης των γεωργών και 
των επιχειρηματιών στις αγροτικές 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 101
Ambroise Guellec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν με τον προσήκοντα 
τρόπο τα σχέδια που έχουν ως στόχο την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
αποδίδοντας ειδικότερα έμφαση στις 
προοπτικές ανασυγκρότησης και της 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
κατοίκων των αγροτικών περιοχών·

9. ζητεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη 
να υποστηρίξουν με τον προσήκοντα 
τρόπο τα σχέδια που έχουν ως στόχο την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
αποδίδοντας ειδικότερα έμφαση στις 
προοπτικές ανασυγκρότησης και της 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
κατοίκων των αγροτικών περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία 102
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν με τον προσήκοντα 
τρόπο τα σχέδια που έχουν ως στόχο την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
αποδίδοντας ειδικότερα έμφαση στις 
προοπτικές ανασυγκρότησης και της 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
κατοίκων των αγροτικών περιοχών·

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν με τον προσήκοντα 
τρόπο τα σχέδια που έχουν ως στόχο την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
αποδίδοντας ειδικότερα έμφαση στις 
προοπτικές ανασυγκρότησης και της 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
κατοίκων των αγροτικών περιοχών με 
στόχο την προώθηση της απασχόλησης 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

Or. cs

Τροπολογία 103
Petru Filip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν με τον προσήκοντα 
τρόπο τα σχέδια που έχουν ως στόχο την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
αποδίδοντας ειδικότερα έμφαση στις 
προοπτικές ανασυγκρότησης και της 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
κατοίκων των αγροτικών περιοχών·

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν συστηματικά υπόψη 
την ύπαιθρο στις πολιτικές της ΕΕ και να 
υποστηρίξουν με τον προσήκοντα τρόπο τα 
σχέδια που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη 
του ανθρώπινου κεφαλαίου, αποδίδοντας 
ειδικότερα έμφαση στις προοπτικές 
ανασυγκρότησης και της επαγγελματικής 
επιμόρφωσης των κατοίκων των 
αγροτικών περιοχών·

Or. ro

Τροπολογία 104
Maria Petre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν με τον προσήκοντα 
τρόπο τα σχέδια που έχουν ως στόχο την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
αποδίδοντας ειδικότερα έμφαση στις 
προοπτικές ανασυγκρότησης και της 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
κατοίκων των αγροτικών περιοχών·

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν με τον προσήκοντα 
τρόπο τα σχέδια που έχουν ως στόχο την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
αποδίδοντας ειδικότερα έμφαση στις 
προοπτικές ανασυγκρότησης και της 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
κατοίκων των αγροτικών περιοχών, 
εστιάζοντας ιδίως στις νέες γυναίκες·

Or. fr

Τροπολογία 105
Giovanni Robusti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν σχέδια για την 
ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα στις 
αγροτικές περιοχές και σχέδια στον τομέα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με 
στόχο τον περιορισμό της εξάρτησης των 
αστικών περιοχών από την αγορά και τη 
μείωση της πίεσης που ασκείται στο 
περιβάλλον και των επιπτώσεων στην 
αλλαγή του κλίματος μέσω προσεκτικής 
διαχείρισης και βελτιωμένης εδαφικής 
διοίκησης, με σκοπό την πρόληψη 
υδρογεωλογικών καταστροφών που θα 
μπορούσαν, επίσης, να έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στις παρακείμενες αστικές 
περιοχές·

Or. it
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Τροπολογία 106
Jill Evans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη στις 
αγροτικές περιοχές απαιτεί μεγαλύτερη 
προσοχή και στήριξη για τη διατήρηση 
του φυσικού και γεωργικού τοπίου, τον 
οικολογικό τουρισμό, την παραγωγή και 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
για τοπικές πρωτοβουλίες όπως τα 
προγράμματα προμήθειας τοπικών 
προϊόντων ποιότητας και οι λαϊκές 
αγορές·

Or. en

Τροπολογία 107
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις στην αγροτική ανάπτυξη και 
τη συνεισφορά τους για τη σύγκλιση σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· καλεί 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
ενθαρρύνουν το επιχειρηματικό πνεύμα 
στις αγροτικές περιοχές, αίροντας κυρίως
τα διοικητικά και νομικά εμπόδια·

10. υπογραμμίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις στην αγροτική ανάπτυξη και 
τη συνεισφορά τους για τη σύγκλιση σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· καλεί 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
δώσουν έμφαση στην τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης 
και άλλων παραγωγικών κλάδων, αλλά 
και να ενθαρρύνουν το επιχειρηματικό 
πνεύμα στις αγροτικές περιοχές, αίροντας 
τα διοικητικά και νομικά εμπόδια και 
αυξάνοντας τα κίνητρα για την έναρξη 
νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

Or. el
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Τροπολογία 108
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις στην αγροτική ανάπτυξη και 
τη συνεισφορά τους για τη σύγκλιση σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· καλεί 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
ενθαρρύνουν το επιχειρηματικό πνεύμα 
στις αγροτικές περιοχές, αίροντας κυρίως 
τα διοικητικά και νομικά εμπόδια·

10. υπογραμμίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις στην αγροτική ανάπτυξη και 
τη συνεισφορά τους για τη σύγκλιση σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· καλεί 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
ενθαρρύνουν το επιχειρηματικό πνεύμα 
στις αγροτικές περιοχές, αίροντας κυρίως 
τα διοικητικά και νομικά εμπόδια, και να 
παράσχουν επίσης μεγαλύτερη στήριξη σε 
μη γεωργικές δραστηριότητες, 
προωθώντας παράλληλα την οικονομική 
διαφοροποίηση στις περιοχές αυτές·

Or. en

Τροπολογία 109
Petru Filip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις στην αγροτική ανάπτυξη και 
τη συνεισφορά τους για τη σύγκλιση σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· καλεί 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
ενθαρρύνουν το επιχειρηματικό πνεύμα 
στις αγροτικές περιοχές, αίροντας κυρίως
τα διοικητικά και νομικά εμπόδια·

10. υπογραμμίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις στην αγροτική ανάπτυξη και 
τη συνεισφορά τους για τη σύγκλιση σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· καλεί 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
ενθαρρύνουν το επιχειρηματικό πνεύμα 
στις αγροτικές περιοχές, δημιουργώντας 
κυρίως νέα χρηματοδοτικά μέσα για τον 
σκοπό αυτόν και αίροντας τα διοικητικά 
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και νομικά εμπόδια·

Or. ro

Τροπολογία 110
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις στην αγροτική ανάπτυξη και 
τη συνεισφορά τους για τη σύγκλιση σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· καλεί 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
ενθαρρύνουν το επιχειρηματικό πνεύμα 
στις αγροτικές περιοχές, αίροντας κυρίως 
τα διοικητικά και νομικά εμπόδια·

10. υπογραμμίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις στην αγροτική ανάπτυξη και 
τη συνεισφορά τους για τη σύγκλιση σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· καλεί 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
ενθαρρύνουν το επιχειρηματικό πνεύμα 
στις αγροτικές περιοχές, αίροντας κυρίως 
τα διοικητικά, νομικά και χωροταξικά 
εμπόδια και παρέχοντας επαρκείς 
υποδομές πληροφορικής·

Or. en

Τροπολογία 111
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εφιστά και πάλι την προσοχή του 
Συμβουλίου, της Επιτροπής, των κρατών 
μελών και των τοπικών αρχών στην 
τεράστια πρόκληση που αποτελεί η 
προβλεπόμενη εξαφάνιση αρκετών 
εκατομμυρίων αγροτικών μικρών 
επιχειρήσεων, που θα έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στην απασχόληση και, 
συνεπώς, στη σταθερότητα της υπαίθρου· 
ζητεί να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε 
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όλα τα επίπεδα, σε στενή συνεργασία με 
τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους·

Or. fr

Τροπολογία 112
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι οι δυσκολίες που 
συνδέονται με την εφαρμογή της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης οφείλεται 
στις παρεμβολές μεταξύ των τομεακών 
πολιτικών και της πολιτικής συνοχής, και 
μεταξύ των ιδιαίτερων οικονομικών και 
κοινωνικών τους διαστάσεων, στα 
πολυάριθμα οργανωτικά πρότυπα για τον 
επιμερισμό των αρμοδιοτήτων και στον 
συντονισμό των δράσεων σε επίπεδο 
κρατών μελών·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 113
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι οι δυσκολίες που 
συνδέονται με την εφαρμογή της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης οφείλεται στις 
παρεμβολές μεταξύ των τομεακών 
πολιτικών και της πολιτικής συνοχής, και 
μεταξύ των ιδιαίτερων οικονομικών και 
κοινωνικών τους διαστάσεων, στα 
πολυάριθμα οργανωτικά πρότυπα για τον 

11. αναγνωρίζει ότι οι δυσκολίες που 
συνδέονται με την εφαρμογή της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης οφείλονται στην 
έλλειψη συνέργειας μεταξύ των τομεακών 
πολιτικών και της πολιτικής συνοχής, και 
μεταξύ των ιδιαίτερων οικονομικών και 
κοινωνικών τους διαστάσεων, στα 
πολυάριθμα οργανωτικά πρότυπα για τον 
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επιμερισμό των αρμοδιοτήτων και στον 
συντονισμό των δράσεων σε επίπεδο 
κρατών μελών·

επιμερισμό των αρμοδιοτήτων και στον 
συντονισμό των δράσεων σε επίπεδο 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 114
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι οι δυσκολίες που 
συνδέονται με την εφαρμογή της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης οφείλεται στις 
παρεμβολές μεταξύ των τομεακών 
πολιτικών και της πολιτικής συνοχής, και 
μεταξύ των ιδιαίτερων οικονομικών και 
κοινωνικών τους διαστάσεων, στα 
πολυάριθμα οργανωτικά πρότυπα για τον 
επιμερισμό των αρμοδιοτήτων και στον 
συντονισμό των δράσεων σε επίπεδο 
κρατών μελών·

11. αναγνωρίζει ότι οι δυσκολίες που 
συνδέονται με την εφαρμογή της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης οφείλεται στις 
παρεμβολές μεταξύ των τομεακών 
πολιτικών και της πολιτικής συνοχής, και 
μεταξύ των ιδιαίτερων οικονομικών και 
κοινωνικών τους διαστάσεων, στα 
πολυάριθμα οργανωτικά πρότυπα για τον 
επιμερισμό των αρμοδιοτήτων και στον 
συντονισμό των δράσεων σε επίπεδο 
κρατών μελών· εν προκειμένω, δεδομένων 
των υφιστάμενων ασαφειών στη 
νομοθεσία που διέπει την επιλεξιμότητα 
των μέτρων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ και 
των διαρθρωτικών ταμείων, καλεί την 
Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη 
προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα 
τις διαφορές μεταξύ αυτών των 
χρηματοδοτικών μέσων και να 
αντιληφθούν τις πιθανές συνέργειες, ώστε
να μπορέσουν να απορροφήσουν με τον 
ορθό τρόπο τα κονδύλια που 
κατανέμονται και να συμβάλουν στην 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας αυτών 
των πολιτικών·

Or. en
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Τροπολογία 115
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι οι δυσκολίες που 
συνδέονται με την εφαρμογή της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης οφείλεται στις 
παρεμβολές μεταξύ των τομεακών 
πολιτικών και της πολιτικής συνοχής, και 
μεταξύ των ιδιαίτερων οικονομικών και 
κοινωνικών τους διαστάσεων, στα 
πολυάριθμα οργανωτικά πρότυπα για τον 
επιμερισμό των αρμοδιοτήτων και στον 
συντονισμό των δράσεων σε επίπεδο 
κρατών μελών·

11. αναγνωρίζει ότι οι δυσκολίες που 
συνδέονται με την εφαρμογή της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης οφείλεται στις 
παρεμβολές μεταξύ των τομεακών 
πολιτικών και της πολιτικής συνοχής, και 
μεταξύ των ιδιαίτερων οικονομικών και 
κοινωνικών τους διαστάσεων, στα 
πολυάριθμα οργανωτικά πρότυπα για τον 
επιμερισμό των αρμοδιοτήτων και στον 
συντονισμό των δράσεων σε επίπεδο 
κρατών μελών· συνεπώς, καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν τη συνεκτική 
υλοποίηση των στρατηγικών για την 
τοπική ανάπτυξη και να ενθαρρύνουν τον 
διάλογο μεταξύ των διαχειριστικών 
αρχών·

Or. en

Τροπολογία 116
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση της 
χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης 
απαιτεί καταρχάς την εκπόνηση 
διεξοδικών μελετών από τη πλευρά της 
Επιτροπής προκειμένου να αξιολογηθεί η 
επίδραση της ΚΓΠ στην περιφερειακή 
ανάπτυξη στο πλαίσιο της εδαφικής 
συνοχής, και τον καθορισμό μιας σειράς 
ορθών πρακτικών που εμπίπτουν στο 
σύνολο της πολιτικής της αγροτικής 

12. εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση της 
χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης 
απαιτεί καταρχάς την εκπόνηση 
διεξοδικών μελετών από τη πλευρά της 
Επιτροπής σχετικά με όλες τις τομεακές 
πολιτικές που έχουν επιπτώσεις στις 
αγροτικές περιοχές, και κυρίως την ΚΓΠ 
και την περιφερειακή πολιτική, στο 
πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, και τον 
καθορισμό μιας σειράς ορθών πρακτικών 
που εμπίπτουν στο σύνολο της πολιτικής 
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ανάπτυξης· της αγροτικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 117
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó, Gábor Harangozó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση της 
χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης 
απαιτεί καταρχάς την εκπόνηση 
διεξοδικών μελετών από τη πλευρά της 
Επιτροπής προκειμένου να αξιολογηθεί η 
επίδραση της ΚΓΠ στην περιφερειακή 
ανάπτυξη στο πλαίσιο της εδαφικής
συνοχής, και τον καθορισμό μιας σειράς 
ορθών πρακτικών που εμπίπτουν στο 
σύνολο της πολιτικής της αγροτικής 
ανάπτυξης·

12. εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση της 
χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης 
απαιτεί καταρχάς την εκπόνηση 
διεξοδικών μελετών από τη πλευρά της 
Επιτροπής προκειμένου να αξιολογηθεί η 
επίδραση της ΚΓΠ στην περιφερειακή 
ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής
συνοχής, και τον καθορισμό μιας σειράς 
ορθών πρακτικών που εμπίπτουν στο 
σύνολο της πολιτικής της αγροτικής 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 118
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί το Συμβούλιο να συγκαλέσει ένα 
μεικτό συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα 
προβεί σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με 
τα καλύτερα μέσα συντονισμού της 
πολιτικής συνοχής και τα μέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης·

13. καλεί το Συμβούλιο να συγκαλέσει ένα 
μεικτό συμβούλιο των υπουργών που είναι 
αρμόδιοι για την ΚΓΠ και για την 
περιφερειακή πολιτική, το οποίο θα 
προβεί σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με 
τα καλύτερα μέσα συντονισμού της 
πολιτικής συνοχής και τα μέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 119
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί το Συμβούλιο να συγκαλέσει ένα 
μεικτό συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα 
προβεί σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με 
τα καλύτερα μέσα συντονισμού της 
πολιτικής συνοχής και τα μέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης·

13. καλεί το Συμβούλιο να συγκαλέσει ένα 
μεικτό συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα 
προβεί σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με 
τα καλύτερα μέσα συντονισμού της 
πολιτικής συνοχής και τα μέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης, και να προσκαλέσει στο εν 
λόγω συμβούλιο εκπροσώπους 
περιφερειακών και τοπικών φορέων·

Or. cs

Τροπολογία 120
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί το Συμβούλιο να συγκαλέσει ένα 
μεικτό συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα 
προβεί σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με 
τα καλύτερα μέσα συντονισμού της 
πολιτικής συνοχής και τα μέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης·

13. καλεί το Συμβούλιο να συγκαλέσει ένα 
μεικτό συμβούλιο των αρμόδιων 
υπουργών (ιδίως εκείνων που είναι 
αρμόδιοι για τη γεωργία και την αγροτική 
ανάπτυξη, τον περιφερειακό σχεδιασμό, 
και την οικονομία και τις οικονομικές 
υποθέσεις), το οποίο θα προβεί σε 
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα 
καλύτερα μέσα συντονισμού της πολιτικής 
συνοχής και τα μέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης·

Or. fr
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Τροπολογία 121
Petru Filip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί το Συμβούλιο να συγκαλέσει ένα 
μεικτό συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα 
προβεί σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με 
τα καλύτερα μέσα συντονισμού της 
πολιτικής συνοχής και τα μέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης·

13. καλεί το Συμβούλιο να συγκαλέσει ένα 
μεικτό συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και των 
υπουργών που είναι αρμόδιοι για την 
υλοποίηση της περιφερειακής πολιτικής, 
το οποίο θα προβεί σε ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα καλύτερα μέσα συντονισμού 
της πολιτικής συνοχής και τα μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης·

Or. ro

Τροπολογία 122
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει ή 
να ενισχύσει τις πραγματικές ρυθμίσεις 
διαχείρισης ή εταιρικών σχέσεων σε όλα
τα επίπεδα, με την άμεση συμμετοχή 
όλων των παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και 
των μικροεπιχειρήσεων, καθώς και των 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, με 
σκοπό τον καθορισμό προτεραιοτήτων 
δράσης που θα είναι καλύτερα 
προσαρμοσμένες στις αναπτυξιακές 
ανάγκες των αγροτικών περιοχών·

Or. fr
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Τροπολογία 123
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προσφύγουν στην ανοικτή 
μέθοδο συντονισμού σε κοινοτικό επίπεδο 
στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 124
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προσφύγουν στην ανοικτή 
μέθοδο συντονισμού σε κοινοτικό επίπεδο 
στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία 125
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προσφύγουν στην ανοικτή μέθοδο 
συντονισμού σε κοινοτικό επίπεδο στο 

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ακολουθήσουν τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές που έχουν ήδη 
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πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης·

θεσπιστεί για την αγροτική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 126
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προσφύγουν στην ανοικτή μέθοδο 
συντονισμού σε κοινοτικό επίπεδο στο 
πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προσφύγουν στην ανοικτή μέθοδο 
συντονισμού σε κοινοτικό επίπεδο στο 
πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης, προκειμένου να επιτευχθεί μια 
συντονισμένη και συμπληρωματική 
προσέγγιση που θα στηρίζει την 
ανασυγκρότηση και τη διαφοροποίηση 
της οικονομίας στις αγροτικές περιοχές 
της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 127
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προσφύγουν στην ανοικτή μέθοδο 
συντονισμού σε κοινοτικό επίπεδο στο 
πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προσφύγουν στην ανοικτή μέθοδο 
συντονισμού σε κοινοτικό επίπεδο στο 
πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης και να συμπεριλάβουν τους 
εκπροσώπους περιφερειακών και 
τοπικών αρχών σε αυτήν τη διαδικασία·

Or. cs
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Τροπολογία 128
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επισημαίνει ότι η διαδικασία της 
αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να 
συνδυαστεί με τα συμφέροντα των 
περιαστικών περιοχών και να συντονιστεί 
στενά με την προώθηση της αστικής 
ανάπτυξης, και τονίζει ότι οι συνέργειες 
μεταξύ των πολιτικών αγροτικής και 
αστικής ανάπτυξης δεν είναι ούτε 
επαρκείς ούτε αποτελεσματικές·

Or. cs

Τροπολογία 129
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. αναγνωρίζει τις δυνατότητες της 
αγροτικής κοινότητας όσον αφορά τη 
θετική συνεισφορά της στο περιβάλλον 
μέσω της ενασχόλησής της με φιλικές 
προς το περιβάλλον δραστηριότητες και 
μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας, όπως τα βιοκαύσιμα, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις τέσσερις 
νέες προκλήσεις που επισημαίνονται στην 
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης του 
«ελέγχου υγείας» της ΚΓΠ, όπως η 
βιοποικιλότητα και οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en
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