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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

28.5.2018 A8-0178/30 

Τροπολογία  30 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο 

«Απαγόρευση της γλυφοσάτης και 

προστασία των ανθρώπων και του 

περιβάλλοντος από τα τοξικά 

φυτοφάρμακα», 
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28.5.2018 A8-0178/31 

Τροπολογία  31 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β γ) 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· 

Β γ) 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, πρέπει επίσης να 

λαμβάνονται υπόψη και να 

παρακολουθούνται δεόντως· 
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28.5.2018 A8-0178/32 

Τροπολογία  32 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B ιζ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β ιζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

ανάγκη να καταρτιστεί ένα ειδικό μέτρο 

στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης - 

επικεντρωμένο στις οκτώ αρχές της 

ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (IPM) 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης   – προκειμένου 

να ενθαρρυνθεί η μείωση της χρήσης 

σοβαρών φυτοφαρμάκων και να 

προωθηθεί η χρήση μη χημικών 

εναλλακτικών λύσεων· 

Β ιζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

ανάγκη να καταρτιστεί ένα ειδικό μέτρο 

στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης - 

επικεντρωμένο στις οκτώ αρχές της 

ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (IPM) 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης - προκειμένου να 

ενθαρρυνθεί η σοβαρή μείωση της χρήσης 

φυτοφαρμάκων και να προωθηθεί η χρήση 

μη χημικών εναλλακτικών λύσεων· 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/33 

Τροπολογία  33 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2α. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση της 

ΚΓΠ θα πρέπει να συμβάλει στην 

οικοδόμηση ενός νέου ευρωπαϊκού 

συστήματος τροφίμων σε συμφωνία με 

τον μετασχηματιστικό χαρακτήρα του 

θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και τη συμφωνία του Παρισιού 

για το κλίμα· εκτιμά πως για το σκοπό 

αυτό είναι αναγκαία η στροφή από μια 

«πράσινη επανάσταση» προς μια 

«αγροοικολογική προσέγγιση», σύμφωνα 

με τα συμπεράσματα της διεθνούς 

αξιολόγησης της γεωργικής γνώσης, 

επιστήμης και τεχνολογίας για την 

ανάπτυξη (IAASTD), και τις συστάσεις 

του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων 

Εθνών για το δικαίωμα στην τροφή 

(A/HRC/34/48), που προϋποθέτει την 

αναγνώριση της πολυλειτουργικότητας 

της γεωργίας και την ταχεία στροφή από 

την μονοκαλλιέργεια που στηρίζεται στην 

εντατική χρήση χημικών εισροών προς 

μια διαφοροποιημένη και βιώσιμη 

γεωργία που θα στηρίζεται σε 

αγροοικολογικές γεωργικές πρακτικές, 

την ενίσχυση των τοπικών συστημάτων 

τροφίμων και της γεωργίας μικρής 

κλίμακας, και τη στήριξη των 

παραδοσιακών μορφών οργάνωσης· 
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28.5.2018 A8-0178/34 

Τροπολογία  34 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  6α. τονίζει ότι, προκειμένου να 

εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού, απαιτείται μια κοινή 

ευρωπαϊκή βάση αναφοράς που θα 

ανταποκρίνεται στα δικαιώματα των 

πολιτών για υγιές περιβάλλον και υγιεινά 

και θρεπτικά τρόφιμα· θεωρεί ότι αυτή η 

βάση αναφοράς πρέπει να οριστεί με 

τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τη 

σχετική νομοθεσία και τις διεθνείς 

υποχρεώσεις και να μην επιτρέπει την 

πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή στην 

κοινωνία· 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/35 

Τροπολογία  35 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9α. εμμένει, όσον αφορά τις 

ενισχύσεις, σε μια προσέγγιση  που θα 

βασίζεται στα αποτελέσματα· προτείνει, 

επομένως, να συμπεριληφθούν τα 

ακόλουθα ζητήματα για τους δείκτες: 

- διατήρηση και δημιουργία θέσεων 

εργασίας στον τομέα· 

- διατήρηση των μικρών και μεσαίων 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων· 

- υγεία και βιοποικιλότητα του εδάφους, 

των ειδών και πλούτος ταξινομικών 

κατηγοριών· 

- προστασία και δημιουργία φυτικών 

γαιών και εδαφοκάλυψη κατά της 

διάβρωσης· 

- μείωση απώλειας θρεπτικών στοιχείων 

και αύξηση της ποιότητας των υδάτων· 

- βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων 

του πλούτου και της αφθονίας των ειδών 

των πτηνών, των άγριων επικονιαστών 

και των εντόμων· 

- μείωση της εξάρτησης από τη χρήση 

φυτοφαρμάκων και υιοθέτηση της 

ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας  

(IPM)1·  
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______________ 

1 Σύμφωνα με την οδηγία για την 

ορθολογική χρήση των γεωργικών 

φαρμάκων (2009/128/ΕΚ) και το άρθρο 

67 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. 

. 
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28.5.2018 A8-0178/36 

Τροπολογία  36 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  25α. απορρίπτει την περικοπή του 25 % 

του προϋπολογισμού αγροτικής 

ανάπτυξης σύμφωνα με την πρόσφατη 

πρόταση για το ΠΔΠ 2021-2027, της 2ας 

Μαΐου 2018· επιμένει ότι οι όποιες 

περικοπές του προϋπολογισμού στον 

τομέα της γεωργίας και της αγροτικής 

ανάπτυξης δεν πρέπει να οδηγήσουν σε 

μείωση των φιλοδοξιών σε σύγκριση με 

τη σημερινή ΚΓΠ· 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/37 

Τροπολογία  37 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Theresa Griffin 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 140 

 

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 επωφελείς, ιδίως για τους 

μεγαλύτερους παράγοντες σε ορισμένους 

γεωργικούς τομείς της ΕΕ, 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· 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/38 

Τροπολογία  38 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 143 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

143. τονίζει ότι, ενώ είναι σημαντική η 

συνέχιση των εργασιών για αύξηση της 

πρόσβασης των ευρωπαϊκών γεωργικών 

προϊόντων στις αγορές, είναι απαραίτητο 

να υπάρξουν επαρκή μέτρα για την 

προστασία της ευρωπαϊκής γεωργίας, που 

θα λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες για 

συγκεκριμένους τομείς, όπως μηχανισμοί 

διασφάλισης ή ενδεχόμενος αποκλεισμός 

από τις διαπραγματεύσεις των πλέον 

ευαίσθητων τομέων, και εφαρμογή της 

αρχής της αμοιβαιότητας όσον αφορά τις 

συνθήκες παραγωγής, ώστε να υπάρξει 

διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 

μεταξύ των γεωργών στην ΕΕ και των 

αλλοδαπών ανταγωνιστών τους· επιμένει 

ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή δεν πρέπει να 

υπονομεύεται από υποδεέστερες και 

κατώτερης ποιότητας εισαγωγές· 

143. τονίζει ότι, ενώ είναι σημαντική η 

συνέχιση των εργασιών για αύξηση της 

πρόσβασης των ευρωπαϊκών γεωργικών 

προϊόντων στις αγορές, είναι απαραίτητο 

να υπάρξουν επαρκή μέτρα για την 

προστασία της ευρωπαϊκής γεωργίας, που 

θα λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες για 

συγκεκριμένους τομείς, όπως μηχανισμοί 

διασφάλισης για την αποφυγή αρνητικών 

κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων 

στους μικρομεσαίους αγρότες στην ΕΕ 

και στις τρίτες χώρες, ή ενδεχόμενος 

αποκλεισμός από τις διαπραγματεύσεις 

των πλέον ευαίσθητων τομέων, και 

εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας 

όσον αφορά τις συνθήκες παραγωγής, 

ώστε να υπάρξει διασφάλιση ισότιμων 

όρων ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών 

στην ΕΕ και των αλλοδαπών 

ανταγωνιστών τους· επιμένει ότι η 

ευρωπαϊκή παραγωγή δεν πρέπει να 

υπονομεύεται από υποδεέστερες και 

κατώτερης ποιότητας εισαγωγές· 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/39 

Τροπολογία  39 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 146 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  146α. θεωρεί επίσης ότι για τα προϊόντα 

που παράγονται ως αποτέλεσμα 

αποψίλωσης δασών ή αρπαγής γαιών ή 

πόρων και παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν θα πρέπει 

να παρέχεται πρόσβαση στην αγορά της 

ΕΕ· 

Or. en 
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Παράγραφος 168 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

168. αναγνωρίζει τη σημασία της 

συμμετοχής θεσμικών οργάνων και 

εμπειρογνωμόνων αρμόδιων για τις 

υγειονομικές και περιβαλλοντικές 

πολιτικές που επηρεάζουν τη 

βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή, 

καθώς και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, 

του εδάφους και των υδάτων, στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 

ΚΓΠ· 

168. εκτιμά ότι όλα τα σχετικά όργανα 

και εμπειρογνώμονες, που είναι αρμόδια 

για τις υγειονομικές και περιβαλλοντικές 

πολιτικές που επηρεάζουν τη 

βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή, 

καθώς και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, 

του εδάφους και των υδάτων, πρέπει να 

εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για την ΚΓΠ, κυρίως όσον 

αφορά τον σχεδιασμό στρατηγικής των 

κρατών μελών· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

171. υπενθυμίζει ότι η πείνα και ο 

υποσιτισμός στις αναπτυσσόμενες χώρες 

σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη 

αγοραστικής δύναμης και/ή την αδυναμία 

του φτωχού αγροτικού πληθυσμού να είναι 

αυτάρκης· καλεί την ΕΕ ως εκ τούτου να 

βοηθήσει ενεργά τις αναπτυσσόμενες 

χώρες να ξεπεράσουν τα εμπόδια (όπως 

είναι οι κακές υποδομές και η κακή 

εφοδιαστική) που εμποδίζουν τη δική τους 

γεωργική παραγωγή· 

171. υπενθυμίζει ότι η πείνα και ο 

υποσιτισμός στις αναπτυσσόμενες χώρες 

σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη 

αγοραστικής δύναμης και/ή την αδυναμία 

του φτωχού αγροτικού πληθυσμού να είναι 

αυτάρκης· καλεί την ΕΕ, ως εκ τούτου, να 

βοηθήσει ενεργά τις αναπτυσσόμενες 

χώρες να ξεπεράσουν τα εμπόδια (όπως 

είναι οι κακές υποδομές και η έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποστήριξης) στη δική τους 

γεωργική παραγωγή, μεταξύ άλλων με τη 

διακοπή των πρακτικών ντάμπινγκ που 

συνδέονται με μια επιθετική στρατηγική 

εξαγωγών· 
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