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Παράγραφος 55 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

55. ζητεί το τρέχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων του 

πρώτου πυλώνα, ιδιαίτερα σε κράτη μέλη 

όπου η αξία των δικαιωμάτων 

εξακολουθεί να υπολογίζεται εν μέρει 

βάσει ιστορικών αναφορών, να 

εκσυγχρονιστεί και να αντικατασταθεί από 

μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού 

ενισχύσεων στην ΕΕ, βασικό στοιχείο της 

οποίας θα είναι η στήριξη του εισοδήματος 

των αγροτών, εντός ορισμένων ορίων, τα 

οποία θα μπορούσαν να αυξηθούν 

σύμφωνα με τη συνεισφορά τους στην 

παραγωγή δημόσιων αγαθών, σε συμφωνία 

με τους στόχους και τις επιδιώξεις της ΕΕ 

έως το 2030, προκειμένου το σύστημα να 

απλοποιηθεί και να αποκτήσει μεγαλύτερη 

διαφάνεια· 

55. ζητεί το τρέχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων του 

πρώτου πυλώνα να εκσυγχρονιστεί και να 

αντικατασταθεί από μια ενιαία μέθοδο 

υπολογισμού ενισχύσεων στην ΕΕ, βασικό 

στοιχείο της οποίας θα είναι η στήριξη του 

εισοδήματος των αγροτών, εντός 

ορισμένων ορίων, τα οποία θα μπορούσαν 

να αυξηθούν σύμφωνα με τη συνεισφορά 

τους στην παραγωγή δημόσιων αγαθών, σε 

συμφωνία με τους στόχους και τις 

επιδιώξεις της ΕΕ έως το 2030, 

προκειμένου το σύστημα να απλοποιηθεί 

και να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

56. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

το απλό, αιτιολογημένο, διαφανές και 

εύκολα εφαρμόσιμο καθεστώς ενιαίας 

στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ), το 

οποίο έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε 

πολλά κράτη μέλη· ζητεί, ως εκ τούτου, 

το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 

ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) να διατηρηθεί και 

μετά το 2020, και προτείνει να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος ή από κάθε γεωργό στην ΕΕ· 

56. ζητεί η ΚΓΠ να επαναφέρει το 

σύστημα συνδεδεμένης στήριξης, το 

οποίο λαμβάνει περισσότερο υπόψη την 

κατάσταση των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, από το 2020 · 

Or. en 



 

AM\1154466EL.docx  PE621.625v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

28.5.2018 A8-0178/14 

Τροπολογία  14 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 
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Παράγραφος 67 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

67. πιστεύει ότι, υπό την προϋπόθεση 

να διασφαλιστούν οι αυστηρές 

προϋποθέσεις για ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, να 

αποφευχθεί η στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τα 

βασικά προϊόντα, να εξασφαλιστεί η 

συνέπεια με τους κανόνες του ΠΟΕ και να 

μην διακυβευθούν οι προσπάθειες για την 

επίτευξη των περιβαλλοντικών και 

κλιματικών στόχων, οι ενισχύσεις 

προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης 

(VCS) θα πρέπει να διατηρηθούν, αλλά να 

ενεργοποιούνται μόνο μετά από 

αξιολόγηση της Επιτροπής· πιστεύει ότι 

οι VCS λειτουργούν ως εργαλείο για την 

κάλυψη των αναγκών ευαίσθητων τομέων 

και συγκεκριμένων στόχων που 

σχετίζονται με το περιβάλλον, το κλίμα ή 

την ποιότητα και την εμπορία γεωργικών 

προϊόντων, για την παροχή κινήτρων για 

τις γεωργικές πρακτικές που πληρούν 

υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των 

ζώων και περιβαλλοντικά πρότυπα, ώστε 

να εξουδετερωθούν συγκεκριμένες 

δυσχέρειες, ειδικά όσες προκύπτουν 

εξαιτίας διαρθρωτικού συγκριτικού 

μειονεκτήματος των λιγότερο ευνοημένων 

και ορεινών περιοχών, όπως και 

δυσχέρειες με πιο προσωρινό χαρακτήρα 

που προκύπτουν, για παράδειγμα, από την 

67. πιστεύει ότι, υπό την προϋπόθεση 

να διασφαλιστούν οι αυστηρές 

προϋποθέσεις για ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, να 

αποφευχθεί η στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τα 

βασικά προϊόντα, να εξασφαλιστεί η 

συνέπεια με τους κανόνες του ΠΟΕ και να 

μην διακυβευθούν οι προσπάθειες για την 

επίτευξη των περιβαλλοντικών και 

κλιματικών στόχων, οι ενισχύσεις 

προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης 

(VCS) θα πρέπει να διατηρηθούν, αλλά να 

ενεργοποιούνται μόνο αφού η Επιτροπή 

έχει ενημερωθεί γι αυτές· πιστεύει ότι οι 

VCS λειτουργούν ως εργαλείο για την 

κάλυψη των αναγκών ευαίσθητων τομέων 

και συγκεκριμένων στόχων που 

σχετίζονται με το περιβάλλον, το κλίμα ή 

την ποιότητα και την εμπορία γεωργικών 

προϊόντων, για την παροχή κινήτρων για 

τις γεωργικές πρακτικές που πληρούν 

υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των 

ζώων και περιβαλλοντικά πρότυπα, ώστε 

να εξουδετερωθούν συγκεκριμένες 

δυσχέρειες, ειδικά όσες προκύπτουν 

εξαιτίας διαρθρωτικού συγκριτικού 

μειονεκτήματος των λιγότερο ευνοημένων 

και ορεινών περιοχών, όπως και 

δυσχέρειες με πιο προσωρινό χαρακτήρα 

που προκύπτουν, για παράδειγμα, από την 
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απομάκρυνση από το παλαιό σύστημα 

δικαιωμάτων· πιστεύει, επιπλέον, πως οι 

VCS μπορούν επίσης να λειτουργούν ως 

εργαλείο για την προώθηση καλλιεργειών 

στρατηγικής σημασίας, όπως οι παραγωγές 

πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, στο μέλλον, 

ή για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων 

των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου· 

τονίζει, επιπλέον ότι οι ενισχύσεις VCS 

είναι σημαντικές για τη διατήρηση της 

ποικιλομορφίας της γεωργικής παραγωγής 

στην ΕΕ, της γεωργικής απασχόλησης και 

των βιώσιμων συστημάτων παραγωγής· 

απομάκρυνση από το παλαιό σύστημα 

δικαιωμάτων· πιστεύει, επιπλέον, πως οι 

VCS μπορούν επίσης να λειτουργούν ως 

εργαλείο για την προώθηση καλλιεργειών 

στρατηγικής σημασίας, όπως οι παραγωγές 

πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, στο μέλλον, 

ή για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων 

των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου· 

τονίζει, επιπλέον ότι οι ενισχύσεις VCS 

είναι σημαντικές για τη διατήρηση της 

ποικιλομορφίας της γεωργικής παραγωγής 

στην ΕΕ, της γεωργικής απασχόλησης και 

των βιώσιμων συστημάτων παραγωγής· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  78α. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ), το οποίο εμπίπτει στο πλαίσιο 

του πυλώνα ΙΙ, θα πρέπει να 

επικεντρώνεται στους δικούς του στόχους 

που σχετίζονται με την οικονομική 

ανάπτυξη των κοινοτήτων σε αγροτικές 

περιοχές· ζητεί το ΕΓΤΑΑ να μην 

κινητοποιηθεί για την ένταξη των 

μεταναστών και των προσφύγων, που δεν 

αποτελεί μέρος των διαρθρωτικών του 

στόχων· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

97. πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει 

ένα ελάχιστο ποσό από τον συνολικά 

διαθέσιμο προϋπολογισμό του δεύτερου 

πυλώνα για τα ΓΠΚΜ, 

συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής 

γεωργίας, της παγίδευσης του διοξειδίου 

του άνθρακα, της υγείας του εδάφους, των 

μέτρων διαχείρισης βιώσιμης δασοκομίας, 

του σχεδιασμού διαχείρισης των θρεπτικών 

ουσιών για την προστασία της 

βιοποικιλότητας και της επικονίασης και 

της γενετικής ποικιλομορφίας στα ζώα και 

στα φυτά· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο, τη 

σημασία της διατήρησης των ενισχύσεων 

για το δίκτυο Natura 2000 και της 

επάρκειάς τους ώστε να λειτουργούν ως 

πραγματικό κίνητρο για τους γεωργούς·  

97. πιστεύει ότι θα πρέπει να διατεθεί 

ένα κατάλληλο ποσό από τον συνολικά 

διαθέσιμο προϋπολογισμό του δεύτερου 

πυλώνα για τα ΓΠΚΜ, 

συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής 

γεωργίας, της παγίδευσης του διοξειδίου 

του άνθρακα, της υγείας του εδάφους, των 

μέτρων διαχείρισης βιώσιμης δασοκομίας, 

του σχεδιασμού διαχείρισης των θρεπτικών 

ουσιών για την προστασία της 

βιοποικιλότητας και της επικονίασης και 

της γενετικής ποικιλομορφίας στα ζώα και 

στα φυτά· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο, τη 

σημασία της διατήρησης των ενισχύσεων 

για το δίκτυο Natura 2000 και της 

επάρκειάς τους ώστε να λειτουργούν ως 

πραγματικό κίνητρο για τους γεωργούς·  

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

140. πιστεύει ότι ενώ οι εμπορικές 

συμφωνίες είναι επωφελείς για ορισμένους 

γεωργικούς τομείς και απαραίτητες για 

την ενίσχυση της θέσης της Ένωσης στην 

παγκόσμια γεωργική αγορά, και ωφελούν 

την οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της, 

δημιουργούν επίσης μια σειρά 

προκλήσεων, ιδίως για μικρής και μεσαίας 

κλίμακας εμπορικές εκμεταλλεύσεις και 

ευαίσθητους τομείς που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη, όπως η τήρηση των 

ευρωπαϊκών προτύπων για την υγιεινή, την 

υγεία των φυτών, την καλή διαβίωση των 

ζώων και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

πρότυπα, που απαιτούν συνοχή ανάμεσα 

στην εμπορική πολιτική και ορισμένους 

στόχους της ΚΓΠ, και δεν θα πρέπει να 

οδηγούν εξασθένιση των υψηλών 

προτύπων της ΕΕ ή να θέτουν σε κίνδυνο 

τις αγροτικές της περιοχές· 

140. πιστεύει ότι ενώ οι εμπορικές 

συμφωνίες είναι εις βάρος του 

πρωτογενούς γεωργικού τομέα της ΕΕ,  
απαραίτητες για την ενίσχυση της θέσης 

της Ένωσης στην παγκόσμια γεωργική 

αγορά, και ωφελούν την οικονομία της ΕΕ 

στο σύνολό της, δημιουργούν επίσης μια 

σειρά προκλήσεων, ιδίως για μικρής και 

μεσαίας κλίμακας εμπορικές 

εκμεταλλεύσεις και ευαίσθητους τομείς 

που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η 

τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων για την 

υγιεινή, την υγεία των φυτών, την καλή 

διαβίωση των ζώων και τα περιβαλλοντικά 

και κοινωνικά πρότυπα, που απαιτούν 

συνοχή ανάμεσα στην εμπορική πολιτική 

και ορισμένους στόχους της ΚΓΠ, και δεν 

θα πρέπει να οδηγούν εξασθένιση των 

υψηλών προτύπων της ΕΕ ή να θέτουν σε 

κίνδυνο τις αγροτικές της περιοχές· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 142 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

142. υπογραμμίζει ότι η ανάγκη για 

μηχανισμούς διασφάλισης πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνεται στις συζητήσεις για 

μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες 

(Mercosur, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, 

κ.λπ.) με αντίκτυπο στη γεωργία στην 

Ευρώπη· 

142. υπογραμμίζει ότι η ανάγκη για 

ενισχυμένους εγγυητικούς μηχανισμούς 

πρέπει να περιλαμβάνεται στις συζητήσεις 

που αφορούν μελλοντικές εμπορικές 

συμφωνίες (Mercosur, Νέα Ζηλανδία, 

Αυστραλία, κ.λπ.) και εμπορικά 

προτιμησιακά καθεστώτα που 

χορηγούνται σε τρίτες χώρες (Ουκρανία), 

και έχουν αντίκτυπο στη γεωργία στην 

Ευρώπη· τονίζει, επιπλέον, ότι η εν λόγω 

εμπορική πολιτική αποτελεί απειλή για 

την υγεία για τα κράτη μέλη· 

Or. en 
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Παράγραφος 142 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  142α. τονίζει ότι η τρέχουσα ενίσχυση 

στο πλαίσιο των πυλώνων Ι και ΙΙ δεν 

αρκεί για να αντισταθμίσει τις αρνητικές 

επιπτώσεις των συμφωνιών ελευθέρων 

συναλλαγών επί των εισοδημάτων των 

γεωργών στα κράτη μέλη, και ζητεί, ως 

εκ τούτου, τον πλήρη αποκλεισμό του 

γεωργικού τομέα από τις 

διαπραγματεύσεις των συμφωνιών· 

Or. en 
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Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 145 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

145. εκτιμά ότι οι διάφορες διαδοχικές 

μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ από τη 

δεκαετία του 1990 και μετά 

επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις 

απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου και του 

ΠΟΕ· θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές 

ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα των 

ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και 

του ευρωπαϊκού τομέα γεωργικών 

προϊόντων διατροφής, ωστόσο 

αποδυνάμωσαν επίσης μεγάλο μέρος του 

γεωργικού τομέα λόγω της αστάθειας των 

παγκόσμιων αγορών· θεωρεί ότι είναι 

πλέον καιρός, όπως ζητείται και στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον 

των τροφίμων και της γεωργίας στην 

Ευρώπη, να δοθεί έμφαση σε άλλους 

στόχους της ΚΓΠ, όπως το βιοτικό 

επίπεδο των γεωργών, ή στόχους που 

αφορούν την υγεία, την απασχόληση, το 

περιβάλλον και το κλίμα· 

145. τονίζει ότι οι διάφοροι 

προγενέστεροι γύροι συζητήσεων του 

ΠΟΕ δεν στέφθηκαν με επιτυχία σε 

σχέση με τη γεωργία, και είχαν ως 

αποτέλεσμα μόνο την κατάργηση των 

βασικών εργαλείων της ΚΓΠ· τονίζει 
επίσης ότι δεν απέτρεψαν τις μεγάλες 

γεωργικές οικονομίες, όπως οι ΗΠΑ, να 

λάβουν προστατευτικά μέτρα· ζητεί, ως 

εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση να 

ενδιαφέρεται περισσότερο για την 

προστασία των συμφερόντων των 

γεωργών της από το να συμμορφώνεται 

αυστηρά με τις συμφωνίες του ΠΟΕ·  
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