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28.5.2018 A8-0178/3 

Τροπολογία  3 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα 

τελευταία χρόνια, οι γεωργοί 

αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη αστάθεια 

των τιμών, η οποία αντικατοπτρίζει τις 

διακυμάνσεις των τιμών στις παγκόσμιες 

αγορές και την αβεβαιότητα που 

προκαλείται από τις μακροοικονομικές 

εξελίξεις, τις εξωτερικές πολιτικές για το 

εμπόριο, πολιτικά και διπλωματικά 

ζητήματα, τις υγειονομικές κρίσεις, τις 

πλεονάζουσες ποσότητες κάποιων τομέων 

στην Ευρώπη, την κλιματική αλλαγή και 

τα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά 

φαινόμενα στην ΕΕ· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα 

τελευταία χρόνια, οι γεωργοί 

αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη αστάθεια 

των τιμών, η οποία αντικατοπτρίζει τις 

διακυμάνσεις των τιμών στις παγκόσμιες 

αγορές και την αβεβαιότητα που 

προκαλείται από τις μακροοικονομικές 

εξελίξεις, τις εξωτερικές πολιτικές για το 

εμπόριο, πολιτικά και διπλωματικά 

ζητήματα, όπως η ρωσική απαγόρευση 

εξαιτίας των κυρώσεων της ΕΕ, τις 

υγειονομικές κρίσεις, τις πλεονάζουσες 

ποσότητες κάποιων τομέων στην Ευρώπη, 

την κλιματική αλλαγή και τα ολοένα και 

συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα στην 

ΕΕ· 
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Τροπολογία  4 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Κ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού, δίκαιες τιμές και ένα 

ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για όλους 

τους αγρότες σε όλες τις περιφέρειες και τα 

κράτη μέλη της ΕΕ, εξασφαλίζοντας έτσι 

προσιτές τιμές για τους πολίτες και τους 

καταναλωτές και γεωργική δραστηριότητα 

σε όλα τα μέρη της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που 

αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να 

προωθηθεί η κατανάλωση και η πρόσβαση 

σε τρόφιμα υψηλής ποιότητας και σε 

υγιεινή και βιώσιμη διατροφή, 

υλοποιώντας ταυτόχρονα τις δεσμεύσεις 

όσον αφορά την κοινωνική και 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη δράση για 

το κλίμα, την υγεία, την καλή μεταχείριση 

των ζώων, την υγεία των φυτών, και την 

ισορροπημένη ανάπτυξη των αγροτικών 

περιοχών· 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού, δίκαιες τιμές και ένα 

ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για όλους 

τους αγρότες σε όλες τις περιφέρειες και τα 

κράτη μέλη της ΕΕ, εξασφαλίζοντας έτσι 

δίκαιες τιμές για τους πολίτες και τους 

καταναλωτές και γεωργική δραστηριότητα 

σε όλα τα μέρη της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που 

αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να 

προωθηθεί η κατανάλωση και η πρόσβαση 

σε τρόφιμα υψηλής ποιότητας και σε 

υγιεινή και βιώσιμη διατροφή, 

υλοποιώντας ταυτόχρονα τις δεσμεύσεις 

όσον αφορά την κοινωνική και 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη δράση για 

το κλίμα, την υγεία, την καλή μεταχείριση 

των ζώων, την υγεία των φυτών, και την 

ισορροπημένη ανάπτυξη των αγροτικών 

περιοχών· 
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Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Κύριο Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Aα 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση 

του παγκόσμιου εμπορίου δημιουργεί 

ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις, σε θέματα 

όπως είναι μεταξύ άλλων το περιβάλλον, η 

κλιματική αλλαγή, η προστασία του νερού, 

η έλλειψη γεωργικής γης και η υποβάθμιση 

του εδάφους, και άρα απαιτείται μια 

προσαρμογή των κανόνων του διεθνούς 

εμπορίου, ώστε να καταστεί δυνατή η 

θέσπιση κοινών, ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού που θα βασίζονται σε 

υψηλά πρότυπα, δίκαιους και βιώσιμους 

όρους για την ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, καθώς και ανανεωμένους και 

αποδοτικούς μηχανισμούς εμπορικής 

άμυνας, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ΕΕ 

κοινωνικά, οικονομικά περιβαλλοντικά 

πρότυπα, καθώς και τις απαιτήσεις για την 

υγεία, την υγιεινή, την προστασία των 

φυτώνκαι την καλή διαβίωση των ζώων· 

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση 

του παγκόσμιου εμπορίου παρουσιάζει 

απειλές, σε θέματα όπως είναι μεταξύ 

άλλων η κοινωνική κατάσταση των 

γεωργών, το περιβάλλον, η κλιματική 

αλλαγή, η προστασία του νερού, η έλλειψη 

γεωργικής γης και η υποβάθμιση του 

εδάφους, και άρα απαιτείται μια 

προσαρμογή των κανόνων του διεθνούς 

εμπορίου, ώστε να καταστεί δυνατή η 

θέσπιση κοινών, ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού που θα βασίζονται σε 

υψηλά πρότυπα, δίκαιους και βιώσιμους 

όρους για την ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, καθώς και ανανεωμένους και 

αποδοτικούς μηχανισμούς εμπορικής 

άμυνας, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ΕΕ 

κοινωνικά, οικονομικά περιβαλλοντικά 

πρότυπα, καθώς και τις απαιτήσεις για την 

υγεία, την υγιεινή, την προστασία των 

φυτώνκαι την καλή διαβίωση των ζώων· 
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Τροπολογία  6 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Aιστ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Αιστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών και 

κόκκινου κρέατος στην Ένωση παραμένει 

αρκετά πάνω από τα συνιστώμενα όρια 

υγιεινής διατροφής, και ότι η βιομηχανία 

τροφίμων εξακολουθεί να συμβάλλει 

σημαντικά στις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου και αζώτου· 

διαγράφεται 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/7 

Τροπολογία  7 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Bγ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω η θέση 

των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού 

τροφίμων και να διασφαλιστεί ο θεμιτός 

ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά με χρήση 

δίκαιων και διαφανών κανόνων που θα 

λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 

γεωργίας στις σχέσεις μεταξύ παραγωγής 

και άλλων κρίκων της αλυσίδας 

εφοδιασμού τροφίμων, τόσο ανάντη όσο 

και κατάντη, και να παρασχεθούν κίνητρα 

για την αποτελεσματική πρόληψη κινδύνου 

και κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

χρήσης εργαλείων ενεργούς διαχείρισης τα 

οποία μπορούν να αντιστοιχίζουν 

καλύτερα την προσφορά με τη ζήτηση και 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε τομεακό 

επίπεδο και από τις δημόσιες αρχές, όπως 

επισημαίνεται στην έκθεση της ειδικής 

ομάδας για τις γεωργικές αγορές· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πτυχές εκτός του 

πεδίου εφαρμογής της ΚΓΠ, που 

επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και 

τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού για 

τους γεωργούς, πρέπει επίσης να 

λαμβάνονται υπόψη και να 

παρακολουθούνται δεόντως· 

Bc. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω η θέση 

των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού 

τροφίμων και να διασφαλιστεί ο θεμιτός 

ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά με 

χρήση δίκαιων και διαφανών κανόνων που 

θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

της γεωργίας στις σχέσεις μεταξύ 

παραγωγής και άλλων κρίκων της 

αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, τόσο 

ανάντη όσο και κατάντη, και να 

παρασχεθούν κίνητρα για την 

αποτελεσματική πρόληψη κινδύνου και 

κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

χρήσης εργαλείων ενεργούς διαχείρισης τα 

οποία μπορούν να αντιστοιχίζουν 

καλύτερα την προσφορά με τη ζήτηση και 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε τομεακό 

επίπεδο και από τις δημόσιες αρχές, όπως 

επισημαίνεται στην έκθεση της ειδικής 

ομάδας για τις γεωργικές αγορές· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πτυχές εκτός του 

πεδίου εφαρμογής της ΚΓΠ, που 

επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και 

τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού για 

τους γεωργούς, όπως είναι η υποχρεωτική 

επισήμανση της χώρας προέλευσης 
πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και 

να παρακολουθούνται δεόντως· 
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Τροπολογία  8 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλοποίησης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, ώστε να επωφεληθούν οικονομικά οι 

γεωργοί και να εκπληρωθούν οι 

προσδοκίες των πολιτών, αλλά τονίζει ότι 

οι κυρίαρχες προτεραιότητες της 

μεταρρύθμισης πρέπει να είναι οι αρχές 

που καθορίζονται στη Συνθήκη της Ρώμης, 

η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και μια 

πραγματικά κοινή πολιτική με επαρκή 

χρηματοδότηση από την ΕΕ, σύγχρονη και 

επικεντρωμένη στα αποτελέσματα, που θα 

υποστηρίζει τη βιώσιμη γεωργία και θα 

παρέχει ασφαλή, υψηλής ποιότητας και 

διαφοροποιημένα τρόφιμα, θέσεις 

εργασίας και ανάπτυξη στις αγροτικές 

περιοχές· 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλοποίησης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, ώστε να επωφεληθούν οικονομικά οι 

γεωργοί και να εκπληρωθούν οι 

προσδοκίες των πολιτών, αλλά τονίζει ότι 

οι κυρίαρχες προτεραιότητες της 

μεταρρύθμισης πρέπει να είναι οι αρχές 

που καθορίζονται στη Συνθήκη της Ρώμης, 

η  εύρυθμη λειτουργία της  εσωτερικής 

αγοράς και μια πραγματικά κοινή πολιτική 

με επαρκή χρηματοδότηση από την ΕΕ, 

σύγχρονη και επικεντρωμένη στα 

αποτελέσματα, που θα υποστηρίζει τη 

βιώσιμη γεωργία και θα παρέχει ασφαλή, 

υψηλής ποιότητας και διαφοροποιημένα 

τρόφιμα, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη 

στις αγροτικές περιοχές· 

Or. en 
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Τροπολογία  9 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. επικροτεί την πρόταση της 

Επιτροπής να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη 

ευελιξία στα κράτη μέλη, στις περιφέρειες 

και στους γεωργούς, στο πλαίσιο ενός 

υψηλότερου οικονομικού ορίου για 

γεωργικούς κανόνες «de minimis», 

διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα 

της εσωτερικής αγοράς· 

29. επικροτεί την πρόταση της 

Επιτροπής να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη 

ευελιξία στα κράτη μέλη, στις περιφέρειες 

και στους γεωργούς, στο πλαίσιο ενός 

υψηλότερου οικονομικού ορίου για 

γεωργικούς κανόνες «de minimis», 

διατηρώντας παράλληλα την εύρυθμη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· 

Or. en 
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Τροπολογία  10 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

44. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 

να διατεθεί ισχυρός προϋπολογισμός στον 

δεύτερο πυλώνα (πολιτική για την 

αγροτική ανάπτυξη) στο πλαίσιο του 

συνολικού προϋπολογισμού της ΚΓΠ· 

44. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 

να διατεθεί κατάλληλος προϋπολογισμός 

στον δεύτερο πυλώνα (πολιτική για την 

αγροτική ανάπτυξη) στο πλαίσιο του 

συνολικού προϋπολογισμού της ΚΓΠ· 

Or. en 
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Τροπολογία  11 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 50 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

50. πιστεύει ότι απαιτείται περισσότερο 

στοχευμένη στήριξη προς τα διάφορα 

γεωργικά συστήματα, ιδίως τις μικρές και 

μεσαίες οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις και τους νέους αγρότες, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 

περιφερειακές οικονομίες μέσω ενός 

παραγωγικού γεωργικού τομέα από 

οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 

σκοπιά· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από ένα υποχρεωτικό 

υψηλότερο ποσοστό αναδιανεμητικής 

ενίσχυσης για τα πρώτα εκτάρια μιας 

εκμετάλλευσης, σε σύνδεση με το μέσο 

μέγεθος των εκμεταλλεύσεων στα κράτη 

μέλη, δεδομένου του ευρέος φάσματος 

μεγεθών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι η στήριξη 

σε μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις θα πρέπει 

να είναι φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, με υποχρεωτική 

επιβολή ανώτατου ορίου το οποίο θα 

αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και 

ευέλικτα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνουν 

υπόψη τη δυνατότητα των 

εκμεταλλεύσεων και των συνεταιρισμών 

να παρέχουν σταθερή απασχόληση που θα 

κρατά τους ανθρώπους στις αγροτικές 

περιοχές· θεωρεί ότι τα κεφάλαια που θα 

καθίστανται διαθέσιμα από την επιβολή 

ανώτατων ορίων και την προοδευτική 

50. πιστεύει ότι απαιτείται περισσότερο 

στοχευμένη στήριξη προς τα διάφορα 

γεωργικά συστήματα, ιδίως τις μικρές και 

μεσαίες οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις και τους νέους αγρότες, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 

περιφερειακές οικονομίες μέσω ενός 

παραγωγικού γεωργικού τομέα από 

οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 

σκοπιά· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από ένα υποχρεωτικό 

υψηλότερο ποσοστό αναδιανεμητικής 

ενίσχυσης για τα πρώτα εκτάρια μιας 

εκμετάλλευσης, σε σύνδεση με το μέσο 

μέγεθος των εκμεταλλεύσεων στα κράτη 

μέλη, δεδομένου του ευρέος φάσματος 

μεγεθών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι φθίνουσα 

πρέπει να είναι η στήριξη που παρέχεται 

σε εκμεταλλεύσεις που ελέγχονται από 

εταιρείες που δεν ασκούν τη γεωργία ως 

κύρια δραστηριότητα, αντικατοπτρίζοντας 

τις οικονομίες κλίμακας, με υποχρεωτική 

επιβολή ανώτατου ορίου το οποίο θα 

αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και 

ευέλικτα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνουν 

υπόψη τη δυνατότητα των 

εκμεταλλεύσεων και των συνεταιρισμών 

να παρέχουν σταθερή απασχόληση που θα 

κρατά τους ανθρώπους στις αγροτικές 

περιοχές· θεωρεί ότι τα κεφάλαια που θα 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

μείωση θα πρέπει να παραμένουν στο 

κράτος μέλος ή την περιφέρεια από την 

οποία προέρχονται· 

καθίστανται διαθέσιμα από την επιβολή 

ανώτατων ορίων και την προοδευτική 

μείωση θα πρέπει να παραμένουν στο 

κράτος μέλος ή την περιφέρεια από την 

οποία προέρχονται· 

Or. en 

 

 


