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Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α 

 

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 

φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων· 

Αα.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ενίσχυση του παγκόσμιου εμπορίου 

ενδέχεται να δημιουργήσει 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 

φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων· 
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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· 

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 

στην ΕΕ 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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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να διαθέτουν ένα εύλογο επίπεδο ευελιξίας 

εντός ενός ισχυρού ενωσιακού κοινού 

πλαισίου κανόνων, βασικών προτύπων, 

εργαλείων παρέμβασης, ελέγχων και 

χρηματοδοτικών κονδυλίων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ από τον 

συννομοθέτη, προκειμένου να 

διασφαλίζονται ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού για τους γεωργούς και 

ειδικότερα, μια ενωσιακή προσέγγιση για 

τη στήριξη στο πλαίσιο του πρώτου 

πυλώνα,·με προοπτική τη διασφάλιση 

συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού· 

7. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να διαθέτουν ένα εύλογο επίπεδο ευελιξίας 

χωρίς να υπονομεύονται το ισχυρό 

ενωσιακό κοινό πλαίσιο κανόνων, τα 

βασικά πρότυπα, τα εργαλεία 

παρέμβασης, οι έλεγχοι και τα 

χρηματοδοτικά κονδύλια που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ από τον 

συννομοθέτη, προκειμένου να 

διασφαλίζονται ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού για τους γεωργούς και 

ειδικότερα, μια ενωσιακή προσέγγιση για 

τη στήριξη στο πλαίσιο του πρώτου 

πυλώνα, με προοπτική τη διασφάλιση 

συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού· 
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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 οι εμπορικές 

συμφωνίες ενδέχεται να είναι επωφελείς 

για ορισμένους γεωργικούς τομείς και 

απαραίτητες για την ενίσχυση της θέσης 

της Ένωσης στην παγκόσμια γεωργική 

αγορά, και να ωφελούν την οικονομία της 

ΕΕ στο σύνολό της, αλλά ότι 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 σε εξασθένιση των 

υψηλών προτύπων της ΕΕ ή να θέτουν σε 

κίνδυνο τις αγροτικές της περιοχές· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

162. εκφράζει ικανοποίηση για την 

πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 

την προώθηση των γεωργικών 

συμφερόντων της ΕΕ σε πρόσφατες 

διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, 

ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην 

αγορά για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής 

υψηλής ποιότητας της ΕΕ, καθώς και την 

προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε 

τρίτες χώρες· ευελπιστεί ότι η τάση αυτή 

μπορεί να συνεχιστεί και να ενισχυθεί· 

162. ζητεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη 

πρόοδος όσον αφορά την προώθηση των 

γεωργικών συμφερόντων της ΕΕ σε 

πρόσφατες διμερείς εμπορικές 

διαπραγματεύσεις, ιδίως όσον αφορά την 

πρόσβαση στην αγορά για τα γεωργικά 

προϊόντα διατροφής υψηλής ποιότητας της 

ΕΕ, καθώς και την προστασία των 

γεωγραφικών ενδείξεων σε τρίτες χώρες· 

ζητεί να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η 

τάση αυτή· 
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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 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 αφού 

γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή· 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· 

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 

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 επαρκές 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· 
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