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Τροπολογία 5
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 12α - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κάθε κράτος μέλος διαβουλεύεται με 
τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές σε ό,τι 
αφορά τις ειδικές απαιτήσεις και τις 
στρατηγικές ανάπτυξης που 
συντάσσονται με προοπτική την 
εφαρμογή του εθνικού σχεδίου 
στρατηγικής.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματικότερη δυνατή ανταπόκριση στις ειδικές ανάγκες της κάθε επί μέρους 
περιφέρειας, πρέπει να προβλέπεται διαβούλευση με τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές. Με τον 
τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή κοινή περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης.

Τροπολογία 6
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α - παράγραφος 1 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2009, τα κράτη μέλη προβλέπουν στα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης, 
σε συνάρτηση με τις ειδικές τους ανάγκες, 
τύπους ενεργειών με τις ακόλουθες 
προτεραιότητες, όπως περιγράφονται στις 
κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές και διευκρινίζονται περαιτέρω 

1. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2009, τα κράτη μέλη προβλέπουν στα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης, 
αφού προηγηθεί διαβούλευση με τις 
αρμόδιες περιφερειακές αρχές και σε 
συνάρτηση με τις ειδικές τους ανάγκες, 
τύπους ενεργειών με τις ακόλουθες 
προτεραιότητες, όπως περιγράφονται στις 
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στα εθνικά σχέδια στρατηγικής: κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές και διευκρινίζονται περαιτέρω 
στα εθνικά σχέδια στρατηγικής:

Or. ro

Αιτιολόγηση

Κατά την εκπόνηση των στρατηγικών για την αγροτική ανάπτυξη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι προτεραιότητες της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
είναι δυνατόν να επιτευχθούν μέσω μίας κοινής πολιτικής που συνδυάζει αυτές τις δύο πτυχές, 
ήτοι τους στόχους της αγροτικής και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 7
Francesco Ferrari

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κλιματική αλλαγή, (α) κλιματική αλλαγή και μέτρα για την 
πρόληψη της υποβάθμισης του εδάφους,

Or. it

Αιτιολόγηση

Το έδαφος διαδραματίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στον αγροτικό τομέα. Η χρήση και η 
διαχείριση του εδάφους αγροτικής εκμετάλλευσης είναι θεμελιώδους σημασίας στη συνδρομή 
για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που θέτουν η κλιματική αλλαγή, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, η λειψυδρία και η βιοποικιλότητα.

Τροπολογία 8
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 (β)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, (β) καλύτερη ενεργειακή απόδοση, 
διαφοροποίηση και χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας,

Or. ro

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 6.

Τροπολογία 9
Francesco Ferrari

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 (στ α) (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) μέτρα για την παροχή βοήθειας 
στους νέους γεωργούς.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα για τη βοήθεια στους νέους γεωργούς μπορούν, μεσοπρόθεσμα, να επιφέρουν 
χρηματοοικονομική τόνωση για τη μεγέθυνση της αγροτικής οικονομίας.

Τροπολογία 10
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τύποι των ενεργειών οι οποίες 
πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με τις 
προτεραιότητες που απαριθμούνται στα 
στοιχεία α) έως στ) της πρώτης 
παραγράφου πρέπει επίσης να 
αποσκοπούν στην επίτευξη στόχων 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 6.

Τροπολογία 11
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, όσον 
αφορά τους τύπους ενεργειών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α) έως στ) του παρόντος άρθρου, τα 
ποσοστά έντασης της ενίσχυσης που 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι είναι 
δυνατόν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες 
μονάδες.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, όσον 
αφορά τους τύπους ενεργειών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α) έως στ) του παρόντος άρθρου, τα 
ποσοστά έντασης της ενίσχυσης που 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι είναι 
δυνατόν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες 
μονάδες, με προοπτική την επίτευξη του 
στόχου εδαφικής σύγκλισης εντός των 
περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη και η σύγκλιση εντός των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να 
επιταχυνθεί δεσμεύοντας τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση μέτρων που ανταποκρίνονται στις 
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ειδικές ανάγκες της κάθε επί μέρους περιφέρειας. Η οικονομική πρόοδος και η αειφόρος 
ανάπτυξη μπορούν να επιτευχθούν μόνο εγγράφοντας στον προϋπολογισμό σημαντικά ποσά για 
τους τομείς εκείνους που παρουσιάζουν υψηλότερο δυναμικό οικονομικής μεγέθυνσης, όπως 
είναι πχ της ενεργειακής απόδοσης και της βιοποικιλότητας.
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