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8.3.2018 A8-0048/50 

Τροπολογία  50 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 101 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

101. τονίζει ότι μια σύγχρονη κοινή 

γεωργική πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία 

για την επισιτιστική ασφάλεια και 

αυτονομία, τη διατήρηση των αγροτικών 

πληθυσμών και την απασχόληση, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την περιβαλλοντική, 

γεωργική και δασική αειφορία, και την 

παροχή τροφίμων υψηλής ποιότητας σε 

οικονομικά προσιτές τιμές για τους 

Ευρωπαίους· επισημαίνει ότι οι 

επισιτιστικές και υγειονομικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

στήριξης των γεωργών στη μετάβαση 

προς περισσότερες φιλικές προς το 

περιβάλλον γεωργικές πρακτικές, και 

αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος· τονίζει ότι είναι αναγκαία η 

εξασφάλιση του εισοδήματος των 

γεωργών, και να ενισχυθεί η σχέση 

μεταξύ της ΚΓΠ και της παροχής 

δημόσιων αγαθών· υπογραμμίζει ότι η 

ΚΓΠ αποτελεί μια από τις πιο 

ολοκληρωμένες πολιτικές και 

χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο σε 

επίπεδο ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, 

αντικαθιστά τις εθνικές δαπάνες· 

101. υπογραμμίζει την ανάγκη για μια 

βιώσιμη γεωργική πολιτική και τονίζει ότι 

μια σύγχρονη κοινή γεωργική πολιτική 

(ΚΓΠ) έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επίτευξη των στόχων της όπως 

καθορίζονται στις Συνθήκες· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί 

ότι οι δαπάνες της ΚΓΠ επιτυγχάνουν 

αποτελεσματικά τους στόχους που έχουν 

τεθεί· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη 

για μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των 

διάφορων τομέων πολιτικής προκειμένου 

να βελτιωθεί η βιώσιμη διαχείριση των 

φυσικών πόρων και των μέσων που 

αφιερώνονται σε αυτήν στο πλαίσιο της 

ΚΓΠ· επισημαίνει ότι οι εργασίες 

αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού και 

επέκτασης των υποδομών έρευνας και 

ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την 

υποστήριξη για κατάλληλη περαιτέρω 

εκπαίδευση, αποτελούν βασικά στοιχεία 

για την προώθηση της καινοτομίας και τη 

στήριξη της στροφής σε περισσότερο 

βιώσιμες και φιλικές προς το κλίμα 

γεωργικές πρακτικές που διασφαλίζουν 

την επισιτιστική ασφάλεια και την 

ασφάλεια των τροφίμων· επιδοκιμάζει τη 

στρατηγική προσέγγιση της Επιτροπής, 

που παρουσιάζεται στην ανακοίνωση με 

τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας», για την παροχή μεγαλύτερης 

ευελιξίας στα κράτη μέλη ώστε να 
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βρίσκουν τα κατάλληλα μέσα για να 

κατευθύνουν τον γεωργικό τομέα τους 

προς την επίτευξη των κοινών 

περιβαλλοντικών στόχων κατά τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο· τονίζει, επιπλέον, 

την ανάγκη να ενισχυθούν οι δεσμοί 

μεταξύ της ΚΓΠ και να ενισχυθεί η σχέση 

μεταξύ της ΚΓΠ και της παροχής 

δημόσιων αγαθών με πραγματική 

προστιθέμενη αξία· 

Or. en 
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Τροπολογία  51 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 102 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

102. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 

ΚΓΠ στο επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει έστω να 

διατηρηθεί στο σημερινό επίπεδό για την 

ΕΕ των 27 σε σταθερές τιμές· 
υπογραμμίζει ότι οι νέες προκλήσεις τις 

οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει η 

επόμενη ΚΓΠ απαιτούν μια υγιή 

δημοσιονομική κατανομή με βάση την 

ανάλυση της τρέχουσας πολιτικής καθώς 

και των μελλοντικών αναγκών· 

υπογραμμίζει ότι οι άμεσες ενισχύσεις 

δημιουργούν σαφή προστιθέμενη αξία για 

την ΕΕ και ενισχύουν την ενιαία αγορά με 

την αποφυγή στρεβλώσεων του 

ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών· 

αντιτίθεται, προς τούτο, σε οποιαδήποτε 

επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση για άμεσες 

ενισχύσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη 

συνέχισης των μέτρων διατήρησης της 

παραγωγής σε τομείς ζωτικής σημασίας 

για τις ευάλωτες περιοχές, μεταρρύθμισης 

του αποθέματος γεωργικής κρίσης, 

αύξησης της χρηματοδότησης σύμφωνα 

με τις αντιδράσεις στις διάφορες 

κυκλικές κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, 

δημιουργίας νέων μέσων που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών, 

και αύξησης της χρηματοδότησης για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

102. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 

ΚΓΠ στο επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να 

καταρτιστεί με γνώμονα την απλότητα 

και τις επιδόσεις, με έμφαση σε μια 

στοχευμένη προσέγγιση και με 

εξασφάλιση εποπτείας και 

παρακολούθησης, για την υποστήριξη της 

διασφάλισης του προϋπολογισμού· 
υπογραμμίζει ότι η προσεχής ΚΓΠ 

επιβάλλει τη διάθεση πόρων με 

κατάλληλο τρόπο, με την εξάρτηση της 

παροχής στήριξης στον γεωργικό τομέα 

από την επίτευξη αποτελεσμάτων και την 

παραγωγή δημόσιων αγαθών, με 

συνεκτίμηση της επισφαλούς κατάστασης 

ορισμένων περιοχών, και τονίζει την 

ανάγκη συνέχισης των μέτρων διατήρησης 

της παραγωγής σε τομείς ζωτικής 

σημασίας για αυτές· υπογραμμίζει την 

ανάγκη εξασφάλισης της γεωργικής 

παραγωγής σε όλα τα μέρη της ΕΕ, 

καθώς και σε περιοχές με φυσικούς 

περιορισμούς· τονίζει την ανάγκη 
μεταρρύθμισης του αποθέματος γεωργικής 

κρίσης και δημιουργίας νέων μέσων και 

μηχανισμών που να μπορούν να 

μετριάσουν την αστάθεια των τιμών· ζητεί 

από την Επιτροπή να εξασφαλίσει το 

αναγκαίο χρηματοδοτικό και νομικό 

πλαίσιο για την αλυσίδα εφοδιασμού 

τροφίμων, με στόχο την καταπολέμηση 
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χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI)· ζητεί από την Επιτροπή να 

συνεχίσει τη διαδικασία σύγκλισης των 

άμεσων ενισχύσεων και να εξασφαλίσει το 

αναγκαίο χρηματοδοτικό και νομικό 

πλαίσιο για την αλυσίδα εφοδιασμού 

τροφίμων, με στόχο την καταπολέμηση 

των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών· 

επισημαίνει ότι οι αγροτικές περιοχές της 

ΕΕ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 

και, ως εκ τούτου, χρειάζονται ειδική 

στήριξη· 

των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/52 
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Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 103 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

103. τονίζει την κοινωνικοοικονομική 

και οικολογική σημασία του τομέα της 

αλιείας, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 

της «γαλάζιας οικονομίας» και τη 

συμβολή τους στη βιώσιμη επισιτιστική 

αυτονομία της ΕΕ σε ό, τι αφορά τη 

διασφάλιση της βιωσιμότητας της 

ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και 

αλιείας και τον μετριασμό των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων· 

επισημαίνει ότι η κοινή αλιευτική πολιτική 

αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της 

ΕΕ· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη 

σύστασης ενός ειδικού, ουσιαστικού, 

ανεξάρτητου και προσιτού Ταμείου 

Αλιείας για να τεθεί σε εφαρμογή η 

πολιτική αυτή· ζητεί την επαναφορά του 

προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών στον 

τομέα της αλιείας, καθώς αποτελεί πολύ 

σημαντικό πρόγραμμα για τις ευρωπαϊκές 

εξόχως απόκεντρες περιοχές· ζητεί, ως 

ελάχιστο, να διατηρηθεί έστω το επίπεδο 

των δημοσιονομικών πιστώσεων που 

προορίζονται για τον τομέα της αλιείας 

στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και, 

εφόσον χρειαστεί, να αυξηθούν οι 

δημοσιονομικές πιστώσεις για τις 

θαλάσσιες υποθέσεις· προειδοποιεί για τις 

πιθανές αρνητικές επιπτώσεις ενός 

103. τονίζει την κοινωνικοοικονομική 

και οικολογική σημασία του τομέα της 

αλιείας, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 

της «γαλάζιας οικονομίας»· επισημαίνει 

ότι η διατήρηση των θαλάσσιων 

βιολογικών πόρων με την κοινή αλιευτική 

πολιτική (ΚΑλΠ) αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα της ΕΕ· τονίζει ότι το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας (ΕΤΘΑ) είναι το κύριο 

χρηματοδοτικό μέσο για την υποστήριξη 

της ΚΑλΠ· υπογραμμίζει ότι το ΕΤΘΑ 

είναι μηχανισμός συγχρηματοδότησης 

και τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη 

σύστασης ενός ειδικού, διαφανούς και 

προσιτού Ταμείου Αλιείας για να 

επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΑλΠ, ιδίως 

όσον αφορά την προώθηση ενός 

ανταγωνιστικού, περιβαλλοντικά 

βιώσιμου, οικονομικά συμφέροντος και 

κοινωνικά υπεύθυνου τομέα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας  προειδοποιεί για τις 

πιθανές αρνητικές επιπτώσεις ενός 

σκληρού Brexit σε αυτόν τον τομέα και 

επισημαίνει ότι άλλα χρηματοοικονομικά 

μέσα του προϋπολογισμού της ΕΕ θα 

μπορούσαν να προσφέρουν 

συμπληρωματικές δυνατότητες 

χρηματοδότησης στην αλιεία και τις 

θαλάσσιες υποθέσεις· 
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σκληρού Brexit σε αυτόν τον τομέα· 

παρατηρεί ότι άλλα χρηματοδοτικά μέσα, 

συμπληρωματικά προς τις μη 

επιστρεπτέες ενισχύσεις, θα μπορούσαν να 

προσφέρουν συμπληρωματικές 

δυνατότητες χρηματοδότησης· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Τροπολογία  53 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 109 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

109. είναι έτοιμη να εξετάσει μια 

απλουστευμένη και εξορθολογισμένη 

αρχιτεκτονική για τα εξωτερικά 

χρηματοδοτικά μέσα, εφόσον βελτιώνει τη 

διαφάνεια, τη λογοδοσία, την 

αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την 

ευελιξία, και σέβεται τους στόχους των 

σχετικών πολιτικών· ζητεί τη διατήρηση 

χωριστών μέσων προενταξιακής 

βοήθειας, προς τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Γειτονίας, για την ανάπτυξη 

και για την ανθρωπιστική βοήθεια, λόγω 

των ειδικών τους πολιτικών και 

οικονομικών χαρακτηριστικών· 

σημειώνει ότι η αρχιτεκτονική αυτή θα 

πρέπει να περιλαμβάνει ένα εγγεγραμμένο 

στον προϋπολογισμό ΕΤΑ, πέραν των 

συμφωνημένων ανώτατων ορίων χωρίς 

το μέσο στήριξης της ειρήνης στην 

Αφρική, καθώς και μια πιο διαφανή 

ενσωμάτωση συναφών 

καταπιστευματικών ταμείων και 

διευκολύνσεων·  

109. είναι έτοιμη να εξετάσει μια 

απλουστευμένη και εξορθολογισμένη 

αρχιτεκτονική για τα εξωτερικά 

χρηματοδοτικά μέσα, εφόσον βελτιώνει τη 

διαφάνεια, τη λογοδοσία, την 

αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την 

ευελιξία, και σέβεται τους στόχους των 

σχετικών πολιτικών· τονίζει ότι οι στόχοι 

αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς 

μια δομή διακυβέρνησης που να 

προβλέπει πολιτικό έλεγχο, να έχει 

στρατηγικό προσανατολισμό και να 

επιτρέπει αυστηρό δημοκρατικό και 

διαφανή έλεγχο από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή και την 

ΕΥΕΔ να προτείνουν σχέδιο 

μεταρρύθμισης των μέσων, που να 

προβλέπει μια τέτοια δομή 

διακυβέρνησης· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Τροπολογία  54 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 109 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  109α. εκτιμά την προσήλωση της ΕΕ σε 

θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

η δημοκρατία, η υποστήριξη της 

κοινωνίας των πολιτών και η 

ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και σε 

διάφορους στόχους και επιδιώξεις, όπως 

επίσης στην ειδική πολιτική και 

στρατηγική αξία των υφιστάμενων 

μέσων· υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση 

δεν θα πρέπει να υπονομεύει τους 

στόχους εκάστου μηχανισμού· κατανοεί 

τους υφιστάμενους προβληματισμούς σε 

σχέση με αυτά τα μέσα, λόγω του 

εξειδικευμένου χαρακτήρα τους όσον 

αφορά τους στόχους και την εφαρμογή 

τους και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη 

διατήρηση ανεξάρτητων μέσων για την 

προενταξιακή βοήθεια, τη γειτονία, την 

ανάπτυξη, την ανθρωπιστική βοήθεια και 

τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών και του οικονομικού 

χαρακτήρα τους· σημειώνει ότι η 

αρχιτεκτονική αυτή θα πρέπει να 

περιλαμβάνει ένα εγγεγραμμένο στον 

προϋπολογισμό ΕΤΑ, πέραν των 

συμφωνημένων ανώτατων ορίων χωρίς 

το μέσο στήριξης της ειρήνης στην 

Αφρική, καθώς και μια πιο διαφανή 

ενσωμάτωση συναφών 

καταπιστευματικών ταμείων και 
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διευκολύνσεων· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/55 

Τροπολογία  55 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 127 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  127α. θεωρεί ότι, προκειμένου να 

επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με το 

επόμενο ΠΔΠ πριν από τις ευρωεκλογές, 

θα πρέπει η τομεακή νομοθεσία για τη 

θέσπιση της επόμενης γενιάς 

προγραμμάτων της ΕΕ, που 

διαπραγματεύθηκε το τρέχον 

Κοινοβούλιο, να εγκριθεί από το 

νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Τροπολογία  56 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 127 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  127β. θεωρεί ότι το νεοεκλεγέν 

Κοινοβούλιο μπορεί, ενεργώντας με 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών που το 

απαρτίζουν, να ζητήσει από την 

Επιτροπή, μέσα σε έξι μήνες από τις 

ευρωεκλογές, να προτείνει αναθεώρηση 

της τομεακής νομοθεσίας για τη θέσπιση 

των διάδοχων προγραμμάτων της ΕΕ για 

το προσεχές ΠΔΠ, που είχε εγκριθεί από 

το προηγούμενο νομοθετικό σώμα. 

Or. en 

 

 


