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Τροπολογία  1 

Stefan Eck 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Czesław 

Adam Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel 

Siso, Anne Sander, Alberto Cirio, Tom Vandenkendelaere, Marijana Petir, Sofia 

Ribeiro, Vladimir Urutchev, Francis Zammit Dimech, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη τα άρθρα 40 και 

42 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με 

τη θέσπιση κοινής οργάνωσης της αγοράς 

γεωργικών προϊόντων και τον βαθμό στον 

οποίο οι κανόνες για τον ανταγωνισμό 

εφαρμόζονται στην παραγωγή και την 

εμπορία γεωργικών προϊόντων, 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της 

ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει το καθεστώς των 

εξόχως απόκεντρων περιοχών και 

καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής 

των Συνθηκών σε αυτές τις περιοχές, 

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την οδηγία 

98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 

Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία 

των ζώων στα εκτροφεία, 

Or. nl 

 

Τροπολογία  5 

Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

(αριθ. 4/2014) με τίτλο «Ενσωμάτωση 

των στόχων της πολιτικής υδάτων της 

ΕΕ στην ΚΓΠ: μερικώς επιτυχής», 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Sofia Ribeiro 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – «έχοντας υπόψη τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Μαρτίου 2013 , για τον καθορισμό 

ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης 

και για την κατάργηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου», 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 

αριθ. 4/2014 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου «Ενσωμάτωση των στόχων 

της πολιτικής υδάτων της ΕΕ στην ΚΓΠ: 

μερικώς επιτυχής», 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την οδηγία 

2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική 

χρήση των γεωργικών φαρμάκων και την 

έκθεση της Επιτροπής προς το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με τα εθνικά σχέδια 

δράσης των κρατών μελών και την 

πρόοδο της εφαρμογής της οδηγίας 

2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική 

χρήση των γεωργικών φαρμάκων, 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη το έγγραφο 

εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 

σχετικά με τη γεωργία και τη βιώσιμη 

διαχείριση των υδάτων, 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την οδηγία 

2009/128 της ΕΕ σχετικά με την 

ορθολογική χρήση των γεωργικών 

φαρμάκων, και την έκθεση της 

Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 

τα εθνικά σχέδια δράσης των κρατών 

μελών και την πρόοδο της εφαρμογής της 

εν λόγω οδηγίας 2009/128/ΕΚ, 

Or. en 
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Τροπολογία  11 

Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 

της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2016, με 

τίτλο «Επίτευξη των οφελών των 

περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ μέσω 

της τακτικής επισκόπησης της 

εφαρμογής τους», 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 

της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 

2018, με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο 

Πολυτελές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για 

μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί 

αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της 

μετά το 2020», 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Sofia Ribeiro, Michel Dantin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 – έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης 

της Υπαίθρου για την Επιτροπή 

Προϋπολογισμών σχετικά με το επόμενο 

ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του 

Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

(2017/2052(INI)), 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Sofia Ribeiro, Michel Dantin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση A8-

0048/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: 

προετοιμασία της θέσης του 

Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020, 

Or. en 

 

Τροπολογία  15 

Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 

της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τα 

εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της 

αστάθειας των τιμών στις γεωργικές 

αγορές, 

Or. en 

 

Τροπολογία  16 
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Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 

της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τα 

εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της 

αστάθειας των τιμών στην αγορά, 

Or. fr 

 

Τροπολογία  17 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης 

Μαρτίου 2018 σχετικά με τις προοπτικές 

και προκλήσεις για τον μελισσοκομικό 

τομέα στην ΕΕ, 

Or. hr 

 

Τροπολογία  18 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 

της 4ης Απριλίου 2017, σχετικά με τις 

γυναίκες και τους ρόλους τους στις 

αγροτικές περιοχές, 

Or. es 
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Τροπολογία  19 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης 

Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο 

δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και 

την οικονομία, 

Or. nl 

 

Τροπολογία  20 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 

της 27ης Απριλίου 2017, σχετικά με την 

σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης 

γεωργικής γης στην ΕΕ: πώς μπορεί να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση στη γη για τους 

γεωργούς; 

Or. es 

 

Τροπολογία  21 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης 
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Απριλίου 2015 σχετικά με «Μια νέα 

δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση 

και τον δασικό τομέα», 

Or. hr 

 

Τροπολογία  22 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 

της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τις 

προοπτικές και τις προκλήσεις για τον 

τομέα της μελισσοκομίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Or. fr 

 

Τροπολογία  23 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 

της 27ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με το 

πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 

ύπαιθρο, 

Or. fr 

 

Τροπολογία  24 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 δ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 

της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την 

ενίσχυση της καινοτομίας και της 

οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της 

μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 

Or. fr 

 

Τροπολογία  25 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 ε (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 

της 7ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τις 

προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα 

της ΕΕ: επανεξέταση της εφαρμογής της 

δέσμης μέτρων για τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα, 

Or. fr 

 

Τροπολογία  26 

Nicola Caputo, Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ) «Η 

απαγόρευση της γλυφοσάτης και η 

προστασία των πολιτών και του 

περιβάλλοντος από τα τοξικά 

φυτοφάρμακα», 

Or. en 
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Τροπολογία  27 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την ΕΠΠ σχετικά 

με τη γλυφοσάτη και τη μετάβαση σε ένα 

περιβάλλον χωρίς φυτοφάρμακα, 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 

της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 

2013, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 

την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο 

«Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για 

τα δάση και τον δασικό τομέα», 

Or. hr 

 

Τροπολογία  29 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 

της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 
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2013, με τίτλο «Μια νέα δασική 

στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον 

δασικό τομέα», 

Or. en 

 

Τροπολογία  30 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη δασική 

στρατηγική της ΕΕ, 

Or. en 

 

Τροπολογία  31 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την έκθεση και τα 

συμπεράσματα του Νοεμβρίου 2016 στα 

οποία κατέληξε η επιχειρησιακή ομάδα 

για τις γεωργικές αγορές με τίτλο 

«Improving Market Outcomes - 

Enhancing the Position of Farmers in the 

Supply Chain» (Βελτίωση των 

αποτελεσμάτων της αγοράς - Ενίσχυση 

της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα 

εφοδιασμού), 

Or. en 

 

Τροπολογία  32 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη τη δήλωση του 

τρίτου ευρωπαϊκού αγροτικού 

κοινοβουλίου, την οποία εξέδωσαν στις 

16 Οκτωβρίου 2017 εκπρόσωποι των 

αγροτικών κινημάτων 40 χωρών (κρατών 

μελών της ΕΕ και γειτονικών χωρών), 

Or. en 

 

Τροπολογία  33 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση XXX 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 

με την παρούσα κατάσταση και τις 

μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των 

αιγοπροβάτων στην ΕΕ, 

Or. en 

 

Τροπολογία  34 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση XXX 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 

με την παρούσα κατάσταση και τις 

μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των 
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αιγοπροβάτων στην ΕΕ, 

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τις συστάσεις του 

Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το Πρόβειο 

Κρέας που πραγματοποιήθηκε το 2015 

και το 2016 κατόπιν αιτήματος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τις συστάσεις του 

Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το Πρόβειο 

Κρέας που πραγματοποιήθηκε το 2015 

και το 2016 κατόπιν αιτήματος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την έκθεση 

πρωτοβουλίας 2017/2116 σχετικά με μια 

ευρωπαϊκή στρατηγική για την 

προώθηση των πρωτεϊνούχων 

καλλιεργειών, 

Or. fr 

 

Τροπολογία  38 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την έκθεση 

πρωτοβουλίας (2017/2117) σχετικά με 

την τρέχουσα κατάσταση και τις 

προοπτικές για τον κλάδο των 

αιγοπροβάτων, 

Or. fr 

 

Τροπολογία  39 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Jean-Paul Denanot, Younous 

Omarjee 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την έκθεση της 

Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2016 

σχετικά με την εφαρμογή του 

προγράμματος ειδικών μέτρων για τη 

γεωργία υπέρ των εξόχως απόκεντρων 

περιοχών (POSEI), 

Or. fr 
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Τροπολογία  40 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την έκθεση της 

Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2016 

σχετικά με την εφαρμογή του 

προγράμματος ειδικών μέτρων για τη 

γεωργία υπέρ των εξόχως απόκεντρων 

περιοχών, 

Or. fr 

 

Τροπολογία  41 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη το Ειδικό 

Ευρωβαρόμετρο 442, με τίτλο «Η στάση 

των Ευρωπαίων ως προς την καλή 

μεταχείριση των ζώων», που 

δημοσιεύθηκε το 2016, 

Or. nl 

 

Τροπολογία  42 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 - έχοντας υπόψη τη μετα-ανάλυση 

με τίτλο «Is the CAP fit for purpose? An 

evidence-based fitness check assessment» 

(Είναι η ΚΓΠ κατάλληλη για τον σκοπό 

της; Αξιολόγηση ελέγχου καταλληλότητας 

με βάση αποδεικτικά στοιχεία) (Pe’er et 

al, 2017, German Centre for Integrative 

Biodiversity Research, iDiv), 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 ε (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη τη διαδικασία των 

Ηνωμένων Εθνών που κατέληξε στη 

διεθνή αξιολόγηση των γνώσεων, των 

επιστημών και των τεχνολογιών για την 

ανάπτυξη στον τομέα της γεωργίας 

(IAASTD) η οποία αξιολογεί τις 

δυνατότητες των τροφίμων και της 

βιωσιμότητας, 

Or. en 

 

Τροπολογία  44 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 στ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την έκθεση του 

ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το 

δικαίωμα στη διατροφή (A/HRC/34/48), 

Or. en 
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Τροπολογία  45 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Α 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα 

καλής μεταχείρισης των ζώων· 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και έχει σχεδιαστεί για να 

επιτρέπει στον γεωργικό τομέα της ΕΕ να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών 

όσον αφορά την διασφάλιση, την 

ασφάλεια, την ποιότητα και τη 

βιωσιμότητα των τροφίμων, αλλά και όσον 

αφορά την περιβαλλοντική μέριμνα, τη 

δράση για την κλιματική αλλαγή και τα 

υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης των 

ζώων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  46 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Α 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ που έχει απελευθερωθεί 

προοδευτικά ότι θα πρέπει να επιτρέπει 

στον γεωργικό τομέα της ΕΕ να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών 

όσον αφορά την διασφάλιση, την 

ασφάλεια, την ποιότητα και τη 
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περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα 

καλής μεταχείρισης των ζώων· 

βιωσιμότητα των τροφίμων, αλλά και όσον 

αφορά την περιβαλλοντική μέριμνα, τη 

δράση για την κλιματική αλλαγή και τα 

υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης των 

ζώων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  47 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα 

καλής μεταχείρισης των ζώων· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, την προστασία 

της βιοποικιλότητας και των φυσικών 

πόρων, τη δράση για την κλιματική 

αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα καλής 

μεταχείρισης των ζώων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
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ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα 

καλής μεταχείρισης των ζώων· 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ, ωστόσο έχει σημαντικό 

έργο να επιτελέσει για να επιτρέψει στον 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να εκπληρώσει τις 

απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά την 

διασφάλιση, την ασφάλεια, την ποιότητα 

και τη βιωσιμότητα των τροφίμων, αλλά 

και όσον αφορά την προστασία του 

περιβάλλοντος, τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα 

καλής μεταχείρισης των ζώων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  49 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα 

καλής μεταχείρισης των ζώων· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ, έχει παγκόσμια 

στρατηγική σημασία και επιτρέπει στον 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα 

καλής μεταχείρισης των ζώων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα 

καλής μεταχείρισης των ζώων· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη δράση 

για την κλιματική αλλαγή και τα υψηλά 

πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, 

καθώς και τις επιπτώσεις στην 

απασχόληση· 

Or. it 

 

Τροπολογία  51 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα 

καλής μεταχείρισης των ζώων· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον 

γεωργικό και τον δασικό τομέα της ΕΕ να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 

πολιτών όσον αφορά την διασφάλιση, την 

ασφάλεια, την ποιότητα και τη 

βιωσιμότητα των τροφίμων, αλλά και όσον 

αφορά την περιβαλλοντική μέριμνα, τη 

δράση για την κλιματική αλλαγή, τις 

οικοσυστημικές υπηρεσίες και τα υψηλά 
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πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα 

καλής μεταχείρισης των ζώων· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ μέσω της οποίας ο 

γεωργικός τομέας της ΕΕ πρέπει να 

ανταποκριθεί στις δικαιολογημένες 

απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά την 

διασφάλιση, την ασφάλεια, την ποιότητα 

και τη βιωσιμότητα των τροφίμων, αλλά 

και όσον αφορά την περιβαλλοντική 

μέριμνα, τη δράση για την κλιματική 

αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και τα υψηλά 

πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  53 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον 
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γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα 

καλής μεταχείρισης των ζώων· 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή, την αγροτική 

ανάπτυξη και τα υψηλά πρότυπα καλής 

μεταχείρισης των ζώων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  54 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα 

καλής μεταχείρισης των ζώων· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι μια από τις 

παλαιότερες και πιο ολοκληρωμένες 

πολιτικές της ΕΕ και επιτρέπει στον 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα 

καλής μεταχείρισης των ζώων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  55 

Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Karin 

Kadenbach, Michela Giuffrida, Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα 

καλής μεταχείρισης των ζώων· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή, την υγεία και τα υψηλά 

πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  56 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Α 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον 

γεωργικό τομέα της ΕΕ να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά 

την διασφάλιση, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 

τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα 

καλής μεταχείρισης των ζώων· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική και η μεγαλύτερη πηγή δαπανών 

της ΕΕ και ότι ο γεωργικός τομέας της ΕΕ 

πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά την 

διασφάλιση, την ασφάλεια, την ποιότητα 

και τη βιωσιμότητα των τροφίμων, αλλά 

και όσον αφορά την περιβαλλοντική 

μέριμνα, τη δράση για την κλιματική 

αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα καλής 

μεταχείρισης των ζώων· 

Or. nl 
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Τροπολογία  57 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

απαραίτητη η αναμόρφωση της ΚΓΠ 

προς την κατεύθυνση της βιώσιμης 

γεωργίας και της χρηματοδότησης ειδικά 

καθορισμένων δράσεων, καθώς η ειδική 

έκθεση αριθ. 21/2017 του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει ότι ο 

οικολογικός προσανατολισμός της ΚΓΠ, 

όπως εφαρμόζεται επί του παρόντος, δεν 

είναι πιθανόν να επιτύχει τον στόχο του, 

ιδίως λόγω του χαμηλού επιπέδου των 

απαιτήσεων, οι οποίες αντανακλούν σε 

μεγάλο βαθμό τη συνήθη γεωργική 

πρακτική και ότι ο οικολογικός 

προσανατολισμός οδήγησε σε μεταβολές 

της γεωργικής πρακτικής σε ποσοστό 

μόλις 5 % επί του συνόλου της γεωργικής 

γης της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  58 

Stefan Eck 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 

της μέσης θερμοκρασίας επιφανείας του 

πλανήτη που αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί κατά τον 21ο αιώνα και 

οι άμεσες συνέπειες στις κλιματικές 

συνθήκες απαιτούν να υπάρχει ένα 

σύστημα τροφίμων το οποίο θα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμο, θα διασφαλίζει 

την παραγωγή ασφαλών και άφθονων 
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τροφίμων, ενώ δεν θα αφήνει την Ένωση 

εξαρτημένη από άλλες αγορές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  59 

Paul Brannen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

πρακτικές που βασίζονται στην γεωργική 

οικολογία, συμπεριλαμβανομένης της 

γεωργοδασοκομίας, είναι οι μόνες που 

αναφέρονται ρητά στον κανονισμό που 

διέπει τη δράση της ΕΕ για το κλίμα στον 

τομέα των χρήσεων γης, των αλλαγών 

στις χρήσεις γης και της δασοκομίας, ως 

μέσο για τον αποτελεσματικό μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής και την 

προσαρμογή σε αυτήν και για την 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 

γεωργίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  60 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

πλέον σαφές ότι η ΚΓΠ πρέπει να 

μεταρρυθμιστεί σήμερα, ώστε να 

ανταποκρίνεται πιο ικανοποιητικά στις 

ανάγκες τόσο των πρώτων αποδεκτών 

της που είναι οι αγρότες όσο και του 

συνόλου των πολιτών· 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  61 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

κοινωνία έχει διατυπώσει σαφώς την 

άποψη ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η 

υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με την 

πολιτική της ΕΕ για τα τρόφιμα και ζητεί 

τη βελτίωση των επιπτώσεων της ΚΓΠ 

που αφορούν το περιβάλλον, τη δημόσια 

υγεία, την υγεία των ζώων και την 

κοινωνία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  62 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

έχει τη δυνατότητα, σε συνδυασμό με τις 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, να 

εξασφαλίσει τον δυναμισμό των 

αγροτικών και των ορεινών περιοχών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  63 

Jens Rohde, Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές 

της τρέχουσας ΚΓΠ πρέπει να βασιστούν 

σε στρατηγικούς στόχους για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη 

διασφάλιση υγιεινών και ασφαλών 

τροφίμων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  64 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 17 ΣΒΑ 

καθορίζουν νέους, σαφείς τρόπους 

εφαρμογής της ΚΓΠ για την περίοδο μετά 

το 2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  65 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία από 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 

παραμένει καθοριστικός για την 

υλοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων 

και των δημόσιων αγαθών που ζητούν οι 

ευρωπαίοι πολίτες· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία, η οποία 

δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, είναι 

δίκαιη και βιώσιμη και επικεντρώνεται 

σε βιώσιμες οικογενειακές 

εκμεταλλεύσεις, που είναι προσβάσιμες 

και μπορούν να κληροδοτηθούν στις νέες 

γενιές, παραμένει καθοριστικός για την 

υλοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων 
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και των δημόσιων αγαθών (προϊόντα και 

υπηρεσίες τροφίμων και μη) που ζητούν 

οι ευρωπαίοι πολίτες· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  66 

Paul Brannen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία από 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 

παραμένει καθοριστικός για την 

υλοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων 

και των δημόσιων αγαθών που ζητούν οι 

ευρωπαίοι πολίτες· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία και 

διαχείριση των δασών προς επίτευξη 

πολλαπλών στόχων, 

συμπεριλαμβανομένων του μετριασμού 

της κλιματικής αλλαγής, της 

προσαρμογής σε αυτήν, και της 

βιοποικιλότητας, παραμένει καθοριστικός 

για την υλοποίηση των θετικών 

αποτελεσμάτων και των δημόσιων αγαθών, 

όπως ζητείται από τους ευρωπαίους 
πολίτες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  67 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία από 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 

παραμένει καθοριστικός για την 

υλοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων 

και των δημόσιων αγαθών που ζητούν οι 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία μέσω της 

εφαρμογής βιώσιμων γεωργικών 

πρακτικών, παραμένει καθοριστικός για 

την υλοποίηση των θετικών 

αποτελεσμάτων και των δημόσιων αγαθών 
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ευρωπαίοι πολίτες· που οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν εκφράσει 

προθυμία να υποστηρίξουν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Β 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία από 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 

παραμένει καθοριστικός για την 

υλοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων 

και των δημόσιων αγαθών που ζητούν οι 

ευρωπαίοι πολίτες· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την ανάπτυξη πολυλειτουργικής και 

διαφοροποιημένης γεωργίας, μεταξύ 

άλλων μέσω των δραστηριοτήτων που 

ασκούν οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, παραμένει καθοριστικός 

για την προστασία του αγροτικού τοπίου 

και των δημόσιων αγαθών που ζητούν οι 

ευρωπαίοι πολίτες· 

Or. it 

 

Τροπολογία  69 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία από 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 

παραμένει καθοριστικός για την 

υλοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων 

και των δημόσιων αγαθών που ζητούν οι 

ευρωπαίοι πολίτες· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία από μικρές 

και οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, παραμένει καθοριστικός 

για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 

αποτελεσμάτων και για την υλοποίηση 

των θετικών αποτελεσμάτων και των 

δημόσιων αγαθών που ζητούν οι ευρωπαίοι 

πολίτες· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  70 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Β 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία από 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 

παραμένει καθοριστικός για την 

υλοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων 

και των δημόσιων αγαθών που ζητούν οι 

ευρωπαίοι πολίτες· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία και 

δασοκομία από οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, παραμένει καθοριστικός 

για την υλοποίηση των θετικών 

αποτελεσμάτων και των δημόσιων αγαθών 

που ζητούν οι ευρωπαίοι πολίτες· 

Or. it 

 

Τροπολογία  71 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία από 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 

παραμένει καθοριστικός για την 

υλοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων 

και των δημόσιων αγαθών που ζητούν οι 

ευρωπαίοι πολίτες· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία και 

δασοκομία από οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, παραμένει καθοριστικός 

για την υλοποίηση των θετικών 

αποτελεσμάτων και των δημόσιων αγαθών 

που ζητούν οι ευρωπαίοι πολίτες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  72 

Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία από 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 

παραμένει καθοριστικός για την 

υλοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων 

και των δημόσιων αγαθών που ζητούν οι 

ευρωπαίοι πολίτες· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία από 

οικογενειακές και μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, παραμένει καθοριστικός 

για την υλοποίηση των θετικών 

αποτελεσμάτων και των δημόσιων αγαθών 

που ζητούν οι ευρωπαίοι πολίτες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία από 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 

παραμένει καθοριστικός για την 

υλοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων 

και των δημόσιων αγαθών που ζητούν οι 

ευρωπαίοι πολίτες· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία από 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

και δασοκομία, παραμένει καθοριστικός 

για την υλοποίηση των θετικών 

αποτελεσμάτων και των δημόσιων αγαθών 

που ζητούν οι ευρωπαίοι πολίτες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  74 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία από 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία, παραμένει 

καθοριστικός για την υλοποίηση των 
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παραμένει καθοριστικός για την 

υλοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων 

και των δημόσιων αγαθών που ζητούν οι 

ευρωπαίοι πολίτες· 

θετικών αποτελεσμάτων και των δημόσιων 

αγαθών που ζητούν οι ευρωπαίοι πολίτες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Fredrick Federley, Hilde Vautmans 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολυλειτουργική γεωργία από 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 

παραμένει καθοριστικός για την 

υλοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων 

και των δημόσιων αγαθών που ζητούν οι 

ευρωπαίοι πολίτες· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για έναν πολυλειτουργικό γεωργικό τομέα 

παραμένει καθοριστικός για την 

υλοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων 

και των δημόσιων αγαθών που ζητούν οι 

ευρωπαίοι πολίτες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  76 

Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχοι 

της ΚΓΠ θα πρέπει να είναι η διασφάλιση 

της ασφάλειας των τροφίμων και της 

επισιτιστικής κυριαρχίας, καθώς και της 

ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας των 

γεωργικών συστημάτων και εδαφών της 

ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  77 

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Pierre Vieu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

κρίσιμης σημασίας να αναχαιτιστεί και 

να αντιστραφεί η τρέχουσα συγκέντρωση 

εξουσίας στα χέρια των μεγάλων 

επιχειρήσεων διανομής και των μεγάλων 

βιομηχανιών· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  78 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, αλλά τώρα είναι 

απαραίτητο να γίνει ένα νέο βήμα σε αυτή 

τη συνεχή διαδικασία εκσυγχρονισμού και 

απλούστευσης, με βάση τις προηγούμενες 

μεταρρυθμίσεις· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εδώ και 

περισσότερα από 25 έτη η ΚΓΠ 

υποβλήθηκε σε τακτικές μεταρρυθμίσεις 

που υπαγορεύτηκαν από το άνοιγμα της 

ευρωπαϊκής γεωργίας στις διεθνείς 

αγορές και την εμφάνιση νέων 

προκλήσεων, όπως το περιβάλλον και το 

κλίμα, αλλά τώρα είναι απαραίτητο να 

γίνει ένα νέο βήμα σε αυτή τη συνεχή 

διαδικασία προσαρμογής για την 

απλούστευση, τον εκσυγχρονισμό και την 

ανακατεύθυνσή της, έτσι ώστε να 

διασφαλίζει το εισόδημα των γεωργών 

και να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά 

στις προσδοκίες του συνόλου της 

κοινωνίας, ιδίως όσον αφορά την 

ποιότητα και την ασφάλεια των 

τροφίμων, το περιβάλλον, το κλίμα, τη 

δημόσια υγεία και την απασχόληση· 

Or. fr 
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Τροπολογία  79 

Martin Häusling 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, αλλά τώρα είναι 

απαραίτητο να γίνει ένα νέο βήμα σε αυτή 

τη συνεχή διαδικασία εκσυγχρονισμού 

και απλούστευσης, με βάση τις 

προηγούμενες μεταρρυθμίσεις· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, αλλά ότι μέχρι 

στιγμής ζητήματα που άπτονται τόσο της 

προστασίας του περιβάλλοντος όσο και 

της κλιματικής αλλαγής δεν έχουν 

συμπεριληφθεί αποτελεσματικά στους 

στόχους της ΚΓΠ και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι τα εν λόγω ζητήματα πρέπει 

επιτέλους να επανέλθουν στο προσκήνιο 

στο πλαίσιο της διαδικασίας περαιτέρω 

ανάπτυξης· 

Or. de 

 

Τροπολογία  80 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, αλλά τώρα είναι 

απαραίτητο να γίνει ένα νέο βήμα σε αυτή 

τη συνεχή διαδικασία εκσυγχρονισμού 

και απλούστευσης, με βάση τις 

προηγούμενες μεταρρυθμίσεις· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, η 

αποτελεσματικότητα του οποίου ήταν 

ωστόσο περιορισμένη· 

Or. en 
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Τροπολογία  81 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, αλλά τώρα είναι 

απαραίτητο να γίνει ένα νέο βήμα σε αυτή 

τη συνεχή διαδικασία εκσυγχρονισμού 

και απλούστευσης, με βάση τις 

προηγούμενες μεταρρυθμίσεις· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, αλλά και ότι οι 

προηγούμενες μεταρρυθμίσεις, με την 

αποσύνδεση των ενισχύσεων, την 

καθιέρωση της ενιαίας ΚΟΑ και τη 

σύναψη συμβάσεων, έχουν αποτύχει να 

διατηρήσουν τα εισοδήματα των 

γεωργών σε αξιοπρεπές επίπεδο· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  82 

Matt Carthy 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, αλλά τώρα είναι 

απαραίτητο να γίνει ένα νέο βήμα σε αυτή 

τη συνεχή διαδικασία εκσυγχρονισμού και 

απλούστευσης, με βάση τις προηγούμενες 

μεταρρυθμίσεις· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις και έχει φτάσει 

πλέον σε ένα στάδιο που οι μικρές 

επαυξητικές προσαρμογές είναι 

ανεπαρκείς, είναι επομένως αναγκαίο να 

υπάρξει ένα περισσότερο ριζοσπαστικό 

πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και 

απλούστευσης απαραίτητο για την 

επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων 

για τους γεωργούς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  83 
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Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, αλλά τώρα είναι 

απαραίτητο να γίνει ένα νέο βήμα σε αυτή 

τη συνεχή διαδικασία εκσυγχρονισμού και 

απλούστευσης, με βάση τις προηγούμενες 

μεταρρυθμίσεις· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, αλλά τώρα είναι 

απαραίτητο να γίνει ένα νέο βήμα σε αυτή 

τη συνεχή διαδικασία εκσυγχρονισμού, με 

βάση τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις, 

καθώς και να υπάρξει πραγματική 

απλούστευση η οποία, παρά τις 

δεσμεύσεις, δεν έχει πραγματοποιηθεί 

έως τώρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  84 

Richard Ashworth 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, αλλά τώρα είναι 

απαραίτητο να γίνει ένα νέο βήμα σε αυτή 

τη συνεχή διαδικασία εκσυγχρονισμού και 

απλούστευσης, με βάση τις προηγούμενες 

μεταρρυθμίσεις· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, αλλά τώρα είναι 

απαραίτητο να γίνει ένα νέο βήμα σε αυτή 

τη συνεχή διαδικασία εκσυγχρονισμού και 

απλούστευσης, με βάση τις προηγούμενες 

μεταρρυθμίσεις, διασφαλίζοντας 

παράλληλα την ασφάλεια της πολιτικής 

και τη δημοσιονομική ασφάλεια του 

τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  85 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 
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Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, αλλά τώρα είναι 

απαραίτητο να γίνει ένα νέο βήμα σε αυτή 

τη συνεχή διαδικασία εκσυγχρονισμού και 

απλούστευσης, με βάση τις προηγούμενες 

μεταρρυθμίσεις· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, αλλά τώρα είναι 

απαραίτητο να γίνει ένα νέο βήμα σε αυτή 

τη συνεχή διαδικασία εκσυγχρονισμού και 

απλούστευσης, με βάση τις προηγούμενες 

μεταρρυθμίσεις, για την επίτευξη 

βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών 

και την εκπλήρωση των ευρωπαϊκών 

στόχων για το κλίμα και το περιβάλλον· 

Or. en 

 

Τροπολογία  86 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Nuno Melo, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Tom Vandenkendelaere, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, αλλά τώρα είναι 

απαραίτητο να γίνει ένα νέο βήμα σε αυτή 

τη συνεχή διαδικασία εκσυγχρονισμού και 

απλούστευσης, με βάση τις προηγούμενες 

μεταρρυθμίσεις· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, αλλά τώρα είναι 

απαραίτητο να γίνει ένα νέο βήμα σε αυτή 

τη συνεχή διαδικασία εκσυγχρονισμού και 

απλούστευσης, με βάση τις προηγούμενες 

μεταρρυθμίσεις, για την αντιμετώπιση 

των προκλήσεων της επισιτιστικής 

ασφάλειας, της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της κλιματικής 

αλλαγής και για την αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας της ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  87 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, αλλά τώρα είναι 

απαραίτητο να γίνει ένα νέο βήμα σε αυτή 

τη συνεχή διαδικασία εκσυγχρονισμού και 

απλούστευσης, με βάση τις προηγούμενες 

μεταρρυθμίσεις· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε 

τακτικό επαναπρογραμματισμό σύμφωνα 

με τις νέες προκλήσεις, αλλά τώρα είναι 

απαραίτητο να γίνει ένα νέο βήμα σε αυτή 

τη συνεχή διαδικασία εκσυγχρονισμού, 

απλούστευσης και της ενσωμάτωσης της 

περιβαλλοντικής διάστασης, με βάση τις 

προηγούμενες μεταρρυθμίσεις· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  88 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 

1992 οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της 

ΚΓΠ κατέστησαν δυνατή την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων 

διατροφής, επιτρέποντάς της να αγοράζει 

γεωργικές πρώτες ύλες σε χαμηλές και 

προσιτές τιμές και ότι είναι ώρα να 

επικεντρωθούμε στους άλλους στόχους 

της ΚΓΠ, όπως το βιοτικό επίπεδο των 

γεωργών ή σε εκείνους που αφορούν το 

περιβάλλον, το κλίμα, τη δημόσια υγεία· 

Or. fr 
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Τροπολογία  89 

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα 

ΚΓΠ πρέπει να επιλύσει οριστικά το 

δίλημμα μεταξύ ανταγωνιστικότητας και 

βιωσιμότητας όσον αφορά τα δύο είδη 

γεωργίας στην ΕΕ, εκ των οποίων 

αμφότερα είναι αναγκαία και ικανά να 

λειτουργούν με βιώσιμο τρόπο, ενώ 

παρουσιάζουν διαφορετικές ανάγκες 

καθώς το ένα είδος απαιτεί στην ουσία 

κατάλληλα μέσα αγοράς και το δεύτερο 

είδος απαιτεί αποτελεσματική στήριξη 

των εισοδημάτων· 

Or. es 

 

Τροπολογία  90 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Gabriel Mato, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία 

στην ΕΕ βρίσκεται σε σημείο καμπής από 

οικονομική, τεχνολογική και 

περιβαλλοντική άποψη και ότι η ενίσχυση 

και ανανέωση της φιλοδοξίας σε επίπεδο 

ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει την προβολή 

του γεωργικού τομέα της ΕΕ και να του 

παράσχει σιγουριά όσον αφορά τις 

προκλήσεις που εγείρονται από το Brexit 

και από το θεματοφυλάκιο για το 

πολυμερές και το διμερές εμπόριο· 

Or. en 
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Τροπολογία  91 

Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

βιολογική γεωργία προστατεύει το 

περιβάλλον, ελαχιστοποιεί την 

υποβάθμιση του εδάφους, προάγει τη 

βιολογική ποικιλομορφία, δεν χρειάζεται 

παρασιτοκτόνα, και προστατεύει 

επομένως τα υπόγεια ύδατα από ρύπους, 

αλλά ότι οι θετικές της επιδόσεις 

εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να 

αγνοούνται από τον ισχύοντα 

προσανατολισμό της ΚΓΠ· 

Or. de 

 

Τροπολογία  92 

Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ, 

ως τομεακή και κοινή πολιτική, θα πρέπει 

να ενθαρρύνει και να ενισχύει τη συμβολή 

κάθε γεωργού για την αντιμετώπιση των 

περιβαλλοντικών προκλήσεων και να 

προάγει τη μετάβαση προς μια γεωργία 

που θα συνδυάζει πρότυπα οικονομικών 

και περιβαλλοντικών επιδόσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  93 

Paul Brannen 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

της 2ας Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με 

την ενδιάμεση αναθεώρηση της 

Στρατηγικής της ΕΕ για τη 

Βιοποικιλότητα αναγνωρίζει ότι η Κοινή 

Γεωργική Πολιτική 2013-2020 χορηγούσε 

επίσης περιβαλλοντικά επιβλαβείς 

επιδοτήσεις και ζητεί τη σταδιακή 

κατάργησή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  94 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Paolo De Castro, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, 

Michela Giuffrida, Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 

άλλα διαθέσιμα μέσα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε αγροτικές 

κοινότητες μέσω των διαρθρωτικών 

ταμείων και του ταμείου συνοχής, τα 

οποία δεν λειτουργούν απαραιτήτως σε 

ικανοποιητική συνέργεια με την ΚΓΠ, 

παρόλο που αυτό θα βοηθούσε τις 

περιφέρειες να καταστούν περισσότερο 

ανταγωνιστικές γρηγορότερα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  95 

Stefan Eck 

 

Πρόταση ψηφίσματος 



 

AM\1148602EL.docx 45/168 PE619.267v01-00 

 EL 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

τρέχουσα ΚΓΠ επέφερε αυξημένη 

συγκέντρωση της παραγωγής, αυξημένα 

επίπεδα εντατικής κτηνοτροφίας και 

κακής μεταχείρισης των ζώων, 

αυξημένες περιφερειακές ανισότητες και 

εξάρτηση από ξένες εξωτερικές πηγές 

προμήθειας γεωργικών προϊόντων που 

ευνοούν τις μεγαλύτερες και πλουσιότερες 

οικονομίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  96 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κανονισμός Omnibus προβλέπει ήδη την 

πραγματική απλούστευση της ΚΓΠ και 

σημαντική βελτίωση των μέτρων που 

αποσκοπούν στη στήριξη της 

ανθεκτικότητας των γεωργών, καθώς και 

της θέσης τους στην αλυσίδα εφοδιασμού 

τροφίμων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  97 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του 

παρόντος, εξακολουθούμε να 

αντιμετωπίζουμε σε συνεχώς αυξανόμενο 

βαθμό επείγουσες προκλήσεις, όπως η 

συνεχιζόμενη απώλεια μικρών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και η συγκέντρωση της 

γης, καθώς και η κλιματική αλλαγή και η 

επιδείνωση της βιοποικιλότητας, της 

ποιότητας των υδάτων και του αέρα και 

η αυξημένη διάβρωση του εδάφους1α· 

 _________________ 

 1α Έκθεση σχετικά με την κατάσταση του 

περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Περιβάλλοντος, 2015· 

Or. en 

 

Τροπολογία  98 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 

από αυτές υπονομεύουν τη γονιμότητα 

και την παραγωγικότητα των γεωργικών 

συστημάτων μας μακροπρόθεσμα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  99 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

πλέον απαραίτητο να γίνει ένα ακόμα 
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βήμα σε αυτή τη συνεχή διαδικασία 

μεταρρύθμισης, με βάση τις 

προηγούμενες μεταρρυθμίσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  100 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της 

Επιτροπής για το μέλλον των τροφίμων 

και της γεωργίας, και αποτελεί θετική 

εξέλιξη, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

εξασφαλίσει πραγματική απλούστευση, όχι 

μόνο σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο 

κρατών μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία για τους γεωργούς, χωρίς να 

προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι η 

Επιτροπή ονόμασε την ανακοίνωσή της 

σχετικά με τη συνεχιζόμενη 

μεταρρύθμιση της ΚΓΠ «Το μέλλον των 

τροφίμων και της γεωργίας», δεν έχει 

εγγυηθεί τη διατήρηση του πρώτου 

πυλώνα και του προϋπολογισμού του και 

ότι είναι σημαντικό να αναφέρονται τα 

σημεία αυτά στο έργο, καθώς και να 

διασφαλιστεί πραγματική απλούστευση, 

όχι μόνο σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε 

επίπεδο κρατών μελών και περιφερειών, 

καθώς και ευελιξία για τους γεωργούς, 

χωρίς να προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη 

μέλη που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  101 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 
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γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 
πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών και περιφερειών, καθώς και 
ευελιξία για τους γεωργούς, χωρίς να 

προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

γεωργίας, παρόλο που δεν είναι πολύ 

συγκεκριμένο, αποτελεί μια βάση 

εργασίας, αν και ελλιπή, για την 

εφαρμογή της ΚΓΠ σε μια πραγματική 

πολιτική μεταρρύθμιση· ότι το μοντέλο 

αυτό πρέπει όχι μόνο να εγγυάται 
πραγματική απλούστευση για την Ένωση, 

τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, αλλά 

να παρέχει στους γεωργούς μεγαλύτερη 
ευελιξία και ελευθερία όσον αφορά την 

ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις 

μελλοντικές αλλαγές προκειμένου να 

δραστηριοποιούνται με βάση ένα μοντέλο 

αειφόρου ανάπτυξης. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  102 

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, 

Ricardo Serrão Santos, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία για τους γεωργούς, χωρίς να 

προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας, στο επίκεντρο της 

ανακοίνωσης της Επιτροπής για το μέλλον 

των τροφίμων και της γεωργίας, ενέχει 

πολλές αβεβαιότητες όσον αφορά την 

εφαρμογή του και ενδεχομένως να 

αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλέσει την 

επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ, δεν θα 

πλήξει την ορθή λειτουργία της ενιαίας 

αγοράς και θα εξασφαλίσει πραγματική 

απλούστευση, όχι μόνο σε επίπεδο ΕΕ 

αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών και 

περιφερειών, καθώς και ευελιξία για τους 

γεωργούς, χωρίς να προσθέσει νέα εμπόδια 

στα κράτη μέλη που θα σήμαιναν 

πρόσθετο επίπεδο πολυπλοκότητας· 

Or. en 
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Τροπολογία  103 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία για τους γεωργούς, χωρίς να 

προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αξιολογείται προσεκτικά 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα 

εξασφαλίσει πραγματική απλούστευση, όχι 

μόνο σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο 

κρατών μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία και σαφήνεια εφαρμογής για τους 

γεωργούς, χωρίς να προσθέσει νέα εμπόδια 

στα κράτη μέλη που θα σήμαιναν 

πρόσθετο επίπεδο πολυπλοκότητας και 

χωρίς να οδηγήσει σε 

επανακρατικοποίηση της ΚΓΠ, γεγονός 

που θα υπονομεύσει τον κοινοτικό 

χαρακτήρα της· 

Or. it 

 

Τροπολογία  104 

Elsi Katainen, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Pavel 

Telička, Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 
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μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία για τους γεωργούς, χωρίς να 

προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία και απλούστευση για τους 

δικαιούχους, χωρίς να προσθέσει νέα 

εμπόδια στα κράτη μέλη που θα σήμαιναν 

πρόσθετο επίπεδο πολυπλοκότητας, ενώ 

θα διασφαλίζει τη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  105 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία για τους γεωργούς, χωρίς να 

προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

αφενός πραγματική απλούστευση, όχι 

μόνο σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο 

κρατών μελών και περιφερειών, χωρίς να 

θέτει σε κίνδυνο φιλόδοξους στόχους 

πολιτικής, και αφετέρου ευελιξία για τους 

δικαιούχους·· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

νέο μοντέλο λειτουργίας θα πρέπει επίσης 

να καθορίζει σαφείς και φιλόδοξους 

στόχους και μηχανισμούς επιβολής που 

θα μπορούν να υλοποιηθούν από τα κράτη 

μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  106 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία για τους γεωργούς, χωρίς να 

προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση στους 

δικαιούχους, όχι μόνο σε επίπεδο ΕΕ αλλά 

και σε επίπεδο κρατών μελών και 

περιφερειών, καθώς και για τους γεωργούς 

και ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, χωρίς 

να προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

ως προς την εφαρμογή του, που θα 

σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας, ενώ θα εξασφαλίσει 

επίσης ευελιξία στους γεωργούς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  107 

Mairead McGuinness 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία για τους γεωργούς, χωρίς να 

προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία για τους γεωργούς, χωρίς να 

προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας και θα προκαλούσαν 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση των 

εθνικών στρατηγικών· 

Or. en 
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Τροπολογία  108 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία για τους γεωργούς, χωρίς να 

προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και δύναται να αποδειχθεί 

επωφελές, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

εξασφαλίσει πραγματική απλούστευση για 

τους γεωργούς πρακτικά, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία για τους γεωργούς, χωρίς να 

προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

ούτε να υπονομεύσει τον κοινό 

χαρακτήρα της ΚΓΠ καταλήγοντας σε 
πρόσθετο επίπεδο πολυπλοκότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  109 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία για τους γεωργούς, χωρίς να 

προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών, περιφερειών και περιοχών, καθώς 

και ευελιξία για τους γεωργούς, 

εξασφαλίζοντας συγχρόνως υψηλές 
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που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

περιβαλλοντικές φιλοδοξίες, χωρίς να 

προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  110 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία για τους γεωργούς, χωρίς να 

προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία για τους γεωργούς, καθώς και ότι 

θα επιτευχθούν οι στόχοι της νέας ΚΓΠ, 
χωρίς να προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη 

μέλη που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  111 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 
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γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία για τους γεωργούς, χωρίς να 

προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση σε επίπεδο ΕΕ, 

κρατών μελών και περιφερειών, καθώς και 

πραγματική απλούστευση, ευελιξία και 

νομική ασφάλεια για τους γεωργούς, χωρίς 

να προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

όσον αφορά την εφαρμογή του που θα 

σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  112 

James Nicholson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία για τους γεωργούς, χωρίς να 

προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών, περιφερειών και γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, καθώς και ευελιξία για 

τους γεωργούς, χωρίς να προσθέσει νέα 

εμπόδια στα κράτη μέλη που θα σήμαιναν 

πρόσθετο επίπεδο πολυπλοκότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  113 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών και περιφερειών, καθώς και 

ευελιξία για τους γεωργούς, χωρίς να 

προσθέσει νέα εμπόδια στα κράτη μέλη 

που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 

μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας, και αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει 

πραγματική απλούστευση, όχι μόνο σε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών 

μελών και περιφερειών, καθώς και 

δυνατότητα ευέλικτης εφαρμογής για 

τους γεωργούς, χωρίς να προσθέσει νέα 

εμπόδια στα κράτη μέλη που θα σήμαιναν 

πρόσθετο επίπεδο πολυπλοκότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  114 

Maria Noichl, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

χρηματοδότηση της μελλοντικής ΚΓΠ 

πρέπει να ενέχει σαφή προστιθέμενη αξία 

για την κοινωνία: για παράδειγμα, πρέπει 

να συνδέεται με τη βιώσιμη γεωργία, τις 

περιβαλλοντικές επιδόσεις, την κλιματική 

αλλαγή και την καλή μεταχείριση των 

ζώων, ώστε αυτό το μέρος του 

προϋπολογισμού της ΕΕ να μπορεί να 

δικαιολογηθεί στους ευρωπαίους 

φορολογούμενους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  115 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, 

Marijana Petir, Nuno Melo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν 

λόγω νέο μοντέλο λειτουργίας θα πρέπει 

να διασφαλίζει άμεση σχέση μεταξύ της 

ΕΕ και των ευρωπαίων γεωργών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  116 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν 

λόγω νέο μοντέλο λειτουργίας θα πρέπει 

να διασφαλίζει άμεση σχέση μεταξύ της 

ΕΕ και των ευρωπαίων γεωργών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  117 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της στασιμότητας και της 

αστάθειας των γεωργικών εισοδημάτων, 

που, παρά τη συγκέντρωση και 

εντατικοποίηση της παραγωγής και την 

αύξηση της παραγωγικότητας, 

εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από 

αυτά των υπόλοιπων κλάδων της 

οικονομίας· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

παρέχει ουσιαστικό εισόδημα για την 

πλειονότητα των γεωργών, αλλά δεν 

επιτρέπει, υπό τη σημερινή της μορφή, τη 

διασφάλιση τιμών πώλησης γεωργικών 

προϊόντων υψηλότερων από το κόστος 

παραγωγής των αγροτών, και ότι, παρά τη 

συγκέντρωση και η εντατικοποίηση της 

παραγωγής καθώς και την αύξηση της 

παραγωγικότητας, τα γεωργικά 

εισοδήματα εξακολουθούν να είναι 

χαμηλότερα από αυτά των υπόλοιπων 

κλάδων της οικονομίας και, σε περιόδους 
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κρίσης, πολλοί γεωργοί παράγουν 

βγαίνοντας ζημιωμένοι· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  118 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της στασιμότητας και της 

αστάθειας των γεωργικών εισοδημάτων, 

που, παρά τη συγκέντρωση και 

εντατικοποίηση της παραγωγής και την 

αύξηση της παραγωγικότητας, 

εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από 

αυτά των υπόλοιπων κλάδων της 

οικονομίας· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της αστάθειας των τιμών 

και των γεωργικών εισοδημάτων, που, 

παρά τη συγκέντρωση, την εξειδίκευση 

και εντατικοποίηση της παραγωγής και την 

αύξηση της παραγωγικότητας, 

εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από 

αυτά των υπόλοιπων κλάδων της 

οικονομίας, ιδίως λόγω της συσσώρευσης 

της προστιθέμενης αξίας που 

δημιουργείται από την υπόλοιπη τροφική 

αλυσίδα· αλλά, σε ουσιαστικότερο 

επίπεδο, αυτή η κατάσταση δείχνει ότι το 

μοντέλο της παραγωγικότητας δεν είναι 

πλέον κατάλληλο, διότι παρέχει χαμηλά 

οικονομικά αποτελέσματα, μεταξύ άλλων 

όσον αφορά την απασχόληση, και δεν 

συμβάλλει επαρκώς στη διατήρηση των 

φυσικών πόρων και στην καταπολέμηση 

της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  119 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της στασιμότητας και της 

αστάθειας των γεωργικών εισοδημάτων, 

που, παρά τη συγκέντρωση και 

εντατικοποίηση της παραγωγής και την 

αύξηση της παραγωγικότητας, 
εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από 

αυτά των υπόλοιπων κλάδων της 

οικονομίας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της στασιμότητας και της 

αστάθειας των γεωργικών εισοδημάτων, 

που εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα 

από αυτά των υπόλοιπων κλάδων της 

οικονομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  120 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της στασιμότητας και της 

αστάθειας των γεωργικών εισοδημάτων, 

που, παρά τη συγκέντρωση και 

εντατικοποίηση της παραγωγής και την 

αύξηση της παραγωγικότητας, 

εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από 

αυτά των υπόλοιπων κλάδων της 

οικονομίας· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της στασιμότητας και της 

αστάθειας των αρχικών τιμών και των 

γεωργικών εισοδημάτων, που, παρά τη 

συγκέντρωση και εντατικοποίηση της 

παραγωγής και την αύξηση της 

παραγωγικότητας, εξακολουθούν να είναι 

χαμηλότερα από αυτά των υπόλοιπων 

κλάδων της οικονομίας· 

Or. es 

 

Τροπολογία  121 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Elsi Katainen, Jens Rohde, Hilde Vautmans, Ulrike 

Müller 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 



 

AM\1148602EL.docx 59/168 PE619.267v01-00 

 EL 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της στασιμότητας και της 

αστάθειας των γεωργικών εισοδημάτων, 

που, παρά τη συγκέντρωση και 

εντατικοποίηση της παραγωγής και την 

αύξηση της παραγωγικότητας, 

εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από 

αυτά των υπόλοιπων κλάδων της 

οικονομίας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 

τομέα και να επιτρέψει την αντιμετώπιση 

της στασιμότητας και της αστάθειας των 

γεωργικών εισοδημάτων, που, παρά τη 

συγκέντρωση και εντατικοποίηση της 

παραγωγής και την αύξηση της 

παραγωγικότητας, εξακολουθούν να είναι 

χαμηλότερα από αυτά των υπόλοιπων 

κλάδων της οικονομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  122 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της στασιμότητας και της 

αστάθειας των γεωργικών εισοδημάτων, 

που, παρά τη συγκέντρωση και 

εντατικοποίηση της παραγωγής και την 

αύξηση της παραγωγικότητας, 

εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από 

αυτά των υπόλοιπων κλάδων της 

οικονομίας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της στασιμότητας και της 

αστάθειας των γεωργικών εισοδημάτων, 

που, παρά τη συγκέντρωση και 

εντατικοποίηση της παραγωγής και την 

αύξηση της παραγωγικότητας, 

εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από 

αυτά σε άλλους κλάδους της οικονομίας, 

γεγονός που υπονομεύει τη βιωσιμότητα 

των αγροτικών περιοχών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  123 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της στασιμότητας και της 

αστάθειας των γεωργικών εισοδημάτων, 

που, παρά τη συγκέντρωση και 

εντατικοποίηση της παραγωγής και την 

αύξηση της παραγωγικότητας, 

εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από 

αυτά των υπόλοιπων κλάδων της 

οικονομίας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της στασιμότητας και της 

αστάθειας των γεωργικών εισοδημάτων, 

που, παρά τη συγκέντρωση και 

εντατικοποίηση της παραγωγής και την 

αύξηση της παραγωγικότητας, 

εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από 

αυτά των υπόλοιπων κλάδων της 

οικονομίας αφενός, και σε σύγκριση με 

τους κύριους ανταγωνιστές της ΕΕ 

αφετέρου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  124 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της στασιμότητας και της 

αστάθειας των γεωργικών εισοδημάτων, 

που, παρά τη συγκέντρωση και 

εντατικοποίηση της παραγωγής και την 

αύξηση της παραγωγικότητας, 

εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από 

αυτά των υπόλοιπων κλάδων της 

οικονομίας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της στασιμότητας και της 

αστάθειας των εισοδημάτων των 

παραγωγών, που, παρά τη συγκέντρωση 

και εντατικοποίηση της παραγωγής και την 

αύξηση της παραγωγικότητας, 

εξακολουθούν να είναι κατά μέσο όρο 

χαμηλότερα από αυτά των υπόλοιπων 

κλάδων της οικονομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  125 

Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της στασιμότητας και της 

αστάθειας των γεωργικών εισοδημάτων, 

που, παρά τη συγκέντρωση και 

εντατικοποίηση της παραγωγής και την 

αύξηση της παραγωγικότητας, 

εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από 

αυτά των υπόλοιπων κλάδων της 

οικονομίας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της στασιμότητας και της 

αστάθειας των γεωργικών εισοδημάτων, 

που, παρά τη συγκέντρωση και 

εντατικοποίηση της παραγωγής και την 

αύξηση της παραγωγικότητας, 

εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από 

αυτά των υπόλοιπων κλάδων της 

οικονομίας αφενός και σε σύγκριση με 

τους κύριους ανταγωνιστές της ΕΕ 

αφετέρου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  126 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι 

γεωργοί, συμπεριλαμβανομένων των 

μικρών γεωργών που έως τώρα αγνοούσε 

η ΚΓΠ, λαμβάνουν ένα αξιοπρεπές 

παραγωγικό εισόδημα θέτοντας στόχο 

ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο που 

προάγει τις περιφερειακές και τοπικές 

οικονομίες· αυτές θα βασίζονται στην 

ανάπτυξη μικρών αλυσίδων εφοδιασμού, 

την ενίσχυση των λειτουργιών των 

γεωργικών οικοσυστημάτων και το 

σεβασμό των ορίων του περιβάλλοντος, 

εξασφαλίζοντας έτσι την ανθεκτικότητα 

και τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα· 

Or. en 
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Τροπολογία  127 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, 

Marijana Petir, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες 

ενισχύσεις παρέχουν το πρώτο 

ουσιαστικό επίπεδο σταθερότητας και 

ένα δίχτυ ασφάλειας στα γεωργικά 

εισοδήματα, καθώς αντιστοιχούν από ένα 

ουσιαστικό τμήμα των ετήσιων 

γεωργικών εισοδημάτων έως και το 

100 % των γεωργικών εισοδημάτων σε 

ορισμένες περιφέρειες, και θα πρέπει να 

συνεχιστούν ώστε οι γεωργοί να είναι σε 

θέση να ανταγωνίζονται τρίτες χώρες υπό 

ισότιμους όρους ανταγωνισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  128 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες 

ενισχύσεις παρέχουν το πρώτο 

ουσιαστικό επίπεδο σταθερότητας και 

ένα δίχτυ ασφάλειας στα γεωργικά 

εισοδήματα, καθώς αντιστοιχούν από ένα 

ουσιαστικό τμήμα των ετήσιων 

γεωργικών εισοδημάτων έως και το 

100 % των γεωργικών εισοδημάτων σε 

ορισμένες περιφέρειες, και θα πρέπει να 

συνεχιστούν ώστε οι γεωργοί να είναι σε 

θέση να ανταγωνίζονται τρίτες χώρες υπό 

ισότιμους όρους ανταγωνισμού· 

Or. en 
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Τροπολογία  129 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

συγκέντρωση και εντατικοποίηση της 

παραγωγής και η αύξηση της 

παραγωγικότητας έχουν προκαλέσει και 

άλλες αρνητικές επιπτώσεις, όπως η 

απώλεια γεωργών, η εγκατάλειψη χωριών 

καθώς και επιπτώσεις στο περιβάλλον 

και στην ποιότητα παραγωγής· 

Or. es 

 

Τροπολογία  130 

Stefan Eck 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

τρέχουσα ΚΓΠ συνέβαλε στη δραματική 

επέκταση των μεγάλων γεωργικών 

επιχειρήσεων, η οποία επέφερε αύξηση 

στη χρήση φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων, προκαλώντας περισσότερη 

ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και 

του αέρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  131 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 

γεωργικές αλυσίδες αξίας στη 

βιοοικονομία μπορούν να προσφέρουν 

ικανοποιητικές δυνατότητες ανάπτυξης 

και απασχόλησης στις αγροτικές 

περιοχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  132 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, 

Marijana Petir, Nuno Melo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες 

ενισχύσεις πρέπει να είναι περισσότερο 

στοχευμένες στους γεωργούς, 

συγκεκριμένα σε αυτούς που συμβάλλουν 

στη σταθερότητα και το μέλλον των 

αγροτικών περιφερειών μας και αυτούς 

που αντιμετωπίζουν οικονομικούς και 

εμπορικούς κινδύνους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  133 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες 

ενισχύσεις πρέπει να είναι περισσότερο 

στοχευμένες στους γεωργούς, 

συγκεκριμένα σε αυτούς που συμβάλλουν 
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στη σταθερότητα και το μέλλον των 

αγροτικών περιφερειών μας και αυτούς 

που αντιμετωπίζουν οικονομικούς και 

εμπορικούς κινδύνους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  134 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αστάθεια των διεθνών αγορών εξαρτάται 

από μεταβαλλόμενες συνθήκες, συχνά 

κερδοσκοπικές, που δεν συνάδουν με την 

παραγωγή υγιεινών τροφίμων, τη 

διατήρηση των μικρών και μεσαίων 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την 

εξασφάλιση επαρκών εισοδημάτων· 

Or. es 

 

Τροπολογία  135 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα 

τελευταία χρόνια, οι γεωργοί 

αντιμετωπίζουν 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, τις 
υγειονομικές κρίσεις και τα αυξημένης 

συχνότητας ακραία καιρικά φαινόμενα 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα 

τελευταία χρόνια, οι γεωργοί 

αντιμετωπίζουν αυξανόμενη αστάθεια των 

τιμών, που οφείλεται τόσο στο μεγαλύτερο 

άνοιγμα στις διεθνείς αγορές, στην 

εξάλειψη των ρυθμιστικών μέσων της 

ΚΟΑ και στις υγειονομικές κρίσεις όσο 

και στην επανάληψη ακραίων καιρικών 

φαινομένων που σχετίζονται με την 

αλλαγή του κλίματος· 
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στην ΕΕ· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  136 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα 

τελευταία χρόνια, οι γεωργοί 

αντιμετωπίζουν 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, τις 

υγειονομικές κρίσεις και τα αυξημένης 

συχνότητας ακραία καιρικά φαινόμενα 

στην ΕΕ· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα 

τελευταία χρόνια, οι γεωργοί 

αντιμετωπίζουν 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, τις 

εισαγωγές από τρίτες χώρες, τις 

υγειονομικές κρίσεις και τα αυξημένης 

συχνότητας ακραία καιρικά φαινόμενα 

στην ΕΕ και ότι οι παράγοντες αυτοί 

έχουν οδηγήσει σε διαρκή κατάρρευση 

της τιμής των κυριότερων γεωργικών 

προϊόντων, στερώντας τους γεωργούς 

από τα νόμιμα εισοδήματά τους· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  137 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα 

τελευταία χρόνια, οι γεωργοί 

αντιμετωπίζουν αυξανόμενη αστάθεια των 

τιμών, η οποία αντικατοπτρίζει τις 

διακυμάνσεις των τιμών στις παγκόσμιες 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα 

τελευταία χρόνια, οι γεωργοί 

αντιμετωπίζουν αυξανόμενη αστάθεια των 

τιμών, η οποία αντικατοπτρίζει τις 

διακυμάνσεις των τιμών στις παγκόσμιες 
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αγορές και την αβεβαιότητα που 

προκαλείται από τις μακροοικονομικές 

εξελίξεις, τις εξωτερικές πολιτικές, τις 

υγειονομικές κρίσεις και τα αυξημένης 

συχνότητας ακραία καιρικά φαινόμενα 

στην ΕΕ· 

αγορές και την αβεβαιότητα που 

προκαλείται από τις μακροοικονομικές 

εξελίξεις, την παγκόσμια κερδοσκοπία 

στα γεωργικά προϊόντα, τις πιέσεις που 

ασκεί στις τιμές η πλεονασματική 

παραγωγή, τις εξωτερικές πολιτικές, τον 

αυξημένο εξαγωγικό προσανατολισμό της 

παραγωγής της ΕΕ, τις υγειονομικές 

κρίσεις και τα συνεχώς αυξανόμενης 

συχνότητας ακραία καιρικά φαινόμενα 

στην ΕΕ, καθώς αρχίζει ο αντίκτυπος της 

κλιματικής αλλαγής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  138 

Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα 

τελευταία χρόνια, οι γεωργοί 

αντιμετωπίζουν 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, τις 

υγειονομικές κρίσεις και τα αυξημένης 

συχνότητας ακραία καιρικά φαινόμενα 

στην ΕΕ· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα 

τελευταία χρόνια, οι γεωργοί 

αντιμετωπίζουν 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, όπως 

ζητήματα εμπορίου, πολιτικής και 

διπλωματίας, τις υγειονομικές κρίσεις, την 

κλιματική αλλαγή και τα αυξημένης 

συχνότητας ακραία καιρικά φαινόμενα 

στην ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  139 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα 

τελευταία χρόνια, οι γεωργοί 

αντιμετωπίζουν 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, τις 

υγειονομικές κρίσεις και τα αυξημένης 

συχνότητας ακραία καιρικά φαινόμενα 

στην ΕΕ· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα 

τελευταία χρόνια, οι γεωργοί 

αντιμετωπίζουν 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, τις 

υγειονομικές κρίσεις, τις πλεονάζουσες 

ποσότητες που οι ίδιοι παράγουν σε 

ορισμένους τομείς και τα αυξημένης 

συχνότητας ακραία καιρικά φαινόμενα 

στην ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  140 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα 

τελευταία χρόνια, οι γεωργοί 

αντιμετωπίζουν 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, τις 

υγειονομικές κρίσεις και τα αυξημένης 

συχνότητας ακραία καιρικά φαινόμενα 

στην ΕΕ· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα 

τελευταία χρόνια, οι γεωργοί 

αντιμετωπίζουν 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, τις 

υγειονομικές κρίσεις και τα αυξημένης 

συχνότητας ακραία καιρικά φαινόμενα που 

σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή· η 

ακραία αυτή αστάθεια απαιτεί την 

εισαγωγή αντικυκλικών μηχανισμών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  141 

Luke Ming Flanagan 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα 

τελευταία χρόνια, οι γεωργοί 

αντιμετωπίζουν 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, τις 

υγειονομικές κρίσεις και τα αυξημένης 

συχνότητας ακραία καιρικά φαινόμενα 

στην ΕΕ· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα 

τελευταία χρόνια, οι γεωργοί 

αντιμετωπίζουν αυξανόμενη αστάθεια των 

τιμών, η οποία συνδέεται με την 

παγκοσμιοποίηση της γεωργίας και 
αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις των 

τιμών στις αγορές ανά τον κόσμο και την 

αβεβαιότητα που προκαλείται από τις 

μακροοικονομικές εξελίξεις, τις 

εξωτερικές πολιτικές, τις υγειονομικές 

κρίσεις και τα αυξημένης συχνότητας 

ακραία καιρικά φαινόμενα στην ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  142 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί 

οδηγούνται σε πτώχευση ή αναγκάζονται 

να εγκαταλείψουν την παραγωγή κυρίως 

διότι δεν αποκομίζουν ένα αξιοπρεπές 

εισόδημα από την εργασία τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  143 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Alberto Cirio, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Nuno 

Melo, Marijana Petir, Giovanni La Via 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος 

πυλώνας θα πρέπει να συνεχίσει να 

περιλαμβάνει συγκεκριμένα εργαλεία για 

τους μεσογειακούς τομείς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  144 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος 

πυλώνας θα πρέπει να συνεχίσει να 

περιλαμβάνει συγκεκριμένα εργαλεία για 

τους μεσογειακούς τομείς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  145 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Angélique Delahaye, Vladimir Urutchev, 

Tom Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech, Alberto Cirio 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να δοθούν ευέλικτα και 

αποτελεσματικά εργαλεία που θα 

βοηθήσουν τους ευαίσθητους και 

στρατηγικούς τομείς να αντεπεξέλθουν 

στις διαρθρωτικές αλλαγές, όπως τις 

δυνητικές επιπτώσεις του Brexit ή της 

έγκρισης διμερών εμπορικών συμφωνιών 

με τους κύριους εταίρους της ΕΕ· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  146 

Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. τονίζει ότι είναι αναγκαίο η ΚΓΠ 

να αντιμετωπίσει αυτές τις αβεβαιότητες 

με την εφαρμογή ειδικών εργαλείων, 

όπως αμοιβαίων κεφαλαίων, 

παρατηρητηρίων της αγοράς και 

υπογραφής συμβάσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  147 

Bronis Ropė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των επιδοτήσεων της 

ΚΓΠ που λαμβάνουν οι γεωργοί στα 

κράτη μέλη της ΕΕ που εντάχθηκαν στην 

ΕΕ πριν το 2004 σε σύγκριση με τα κράτη 

μέλη που εντάχθηκαν μετά από το 2004, 

ενώ οι γεωργοί υπόκεινται σε παρόμοιες 

απαιτήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  148 

Momchil Nekov, Paolo De Castro, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Michela 

Giuffrida 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 

παραγωγής τροφίμων της ΕΕ ήταν το 

έμμεσο αλλά κύριο θύμα των κυρώσεων 

που επιβλήθηκαν από τη Ρωσική 

Ομοσπονδία, οι οποίες είχαν άμεσες αλλά 

και δευτερογενείς επιπτώσεις στην 

παραγωγή τροφίμων και τον εφοδιασμό 

τροφίμων στην ενιαία αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  149 

Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία 

είναι εξαιρετικά ευάλωτη στην κλιματική 

αλλαγή, καθώς εξαρτάται άμεσα από 

καιρικές συνθήκες, όπως η βροχόπτωση 

και η θερμοκρασία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  150 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Marc Tarabella, Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

μειονεκτούσες περιοχές, όπως οι ορεινές, 

απομακρυσμένες και εξόχως απόκεντρες 

περιοχές, βρίσκονται σε ιδιαιτέρως 

μειονεκτική θέση όσον αφορά την 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, αλλά και 
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τη γήρανση και τη μείωση του 

πληθυσμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  151 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής 

αγορά, που αντιπροσωπεύει ένα ελάχιστο 

ποσοστό της ευρωπαϊκής γεωργικής 

παραγωγής, ασκεί όλο και περισσότερο 

καθοριστικό ρόλο στο μέλλον των 

γεωργών στην Ευρώπη από τις ενισχύσεις 

της ΚΓΠ· 

Or. es 

 

Τροπολογία  152 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Alberto Cirio, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Nuno 

Melo, Marijana Petir, Giovanni La Via 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

τομεακές στρατηγικές για τα 

οπωροκηπευτικά, τον οίνο και τη 

μελισσοκομία θα πρέπει να συνεχίσουν να 

είναι υποχρεωτικές για τις χώρες 

παραγωγής και θα πρέπει να διατηρηθούν 

τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των 

εργαλείων και οι σχετικοί κανόνες· 

Or. en 
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Τροπολογία  153 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

τομεακές στρατηγικές για τα 

οπωροκηπευτικά, τον οίνο και τη 

μελισσοκομία θα πρέπει να συνεχίσουν να 

είναι υποχρεωτικές για τις χώρες 

παραγωγής και θα πρέπει να διατηρηθούν 

τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των 

εργαλείων και οι σχετικοί κανόνες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  154 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνεχιζόμενο υψηλό ποσοστό απώλειας 

γεωργών (κατά μέσο όρο περίπου 100 

ημερησίως) επηρεάζει πολύ αρνητικά τον 

κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών 

κοινοτήτων και περιφερειών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  155 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Marc Tarabella, Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Στγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

στρατηγικές για την ανάπτυξη αυτών των 

περιοχών σε εθνικό, μακροπεριφερειακό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν τη 

δυνατότητα να δώσουν ώθηση σε αυτές 

τις περιοχές για περαιτέρω και ταχύτερη 

ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  156 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Στγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό 

υποδηλώνει την αποτυχία της πολιτικής 

και είναι ανεπίτρεπτο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  157 

Hilde Vautmans, Pavel Telička, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης για τους αγρότες σε 

όλες τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη, το 

οποίο θα εξασφαλίζει ότι υπάρχει 

γεωργική δραστηριότητα σε όλα τα μέρη 

της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων 

περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικούς 

περιορισμούς, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 
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ζώων και φυτών· πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας τρόφιμα 

και υγιεινή διατροφή, και παράλληλα να 

υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις όσον αφορά 

την περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για 

το κλίμα, και την υγεία και καλή 

μεταχείριση ζώων και φυτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και 

υγιεινή διατροφή, και παράλληλα να 

υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις όσον αφορά 

την περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για 

το κλίμα, και την υγεία και καλή 

μεταχείριση ζώων και φυτών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

προώθηση της κατανάλωσης ποιοτικών 

τροφίμων πιστοποιημένης προέλευσης 

και της υγιεινής διατροφής, βελτιώνοντας 

την πρόσβαση στα εν λόγω προϊόντα, 

υλοποιώντας τις δεσμεύσεις όσον αφορά 

την κοινωνική και περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα, τη δράση για το κλίμα, και 

την υγεία και καλή μεταχείριση ζώων και 

φυτών· 

Or. it 

 

Τροπολογία  159 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης για όσους 
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και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

ζώων και φυτών· 

ασχολούνται με τη γη, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 39 της Συνθήκης της Ρώμης, σε 

όλες τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη, 

προσιτές τιμές για τους πολίτες και τους 

καταναλωτές, και πρόσβαση σε ποιοτικά 

τρόφιμα και υγιεινή διατροφή, και 

παράλληλα να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις 

όσον αφορά την περιβαλλοντική μέριμνα, 

τη δράση για το κλίμα, και την υγεία και 

καλή μεταχείριση ζώων και φυτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  160 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Algirdas Saudargas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

ζώων και φυτών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού για τους αγρότες σε όλα τα 

κράτη μέλη, ένα δίκαιο πρότυπο 

διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες και τα 

κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

ζώων και φυτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  161 

Bronis Ropė, Ivari Padar, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, 

Tunne Kelam, Indrek Tarand, Valdemar Tomaševski, Urmas Paet, Kaja Kallas, Yana 

Toom, Bogusław Liberadzki, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

ζώων και φυτών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού για τους αγρότες σε όλα τα 

κράτη μέλη, ένα δίκαιο πρότυπο 

διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες και τα 

κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

ζώων και φυτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  162 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

ζώων και φυτών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης ανάμεσα σε όλες τις 

περιφέρειες και τα κράτη μέλη, προς το 

συμφέρον της εδαφικής δικαιοσύνης, των 

προσιτών τιμών για τους πολίτες και τους 

καταναλωτές, και της πρόσβασης σε 

ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή και βιώσιμη 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

ζώων και φυτών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  163 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

ζώων και φυτών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, την υγεία, την καλή μεταχείριση 

των ζώων και την ισορροπημένη 

ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  164 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

ζώων και φυτών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, τιμές που είναι δίκαιες 

για τους αγρότες και προσιτές για τους 

καταναλωτές, και πρόσβαση σε ποιοτικά 

τρόφιμα και υγιεινή διατροφή, και 

παράλληλα να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις 

όσον αφορά την περιβαλλοντική μέριμνα, 

τη δράση για το κλίμα, την υγεία και καλή 

μεταχείριση ζώων και τα υγιή 

οικοσυστήματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  165 
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Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Ricardo Serrão Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

ζώων και φυτών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης για όλους τους 

αγρότες σε όλες τις περιφέρειες και τα 

κράτη μέλη της ΕΕ, προσιτές τιμές για 

τους πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

ζώων και φυτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  166 

Stefan Eck 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

ζώων και φυτών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση τόσο σε ποιοτικά τρόφιμα 

παραγόμενα με βιώσιμα συστήματα όσο 
και σε υγιεινή διατροφή, και παράλληλα να 

υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις όσον αφορά 

την περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για 

το κλίμα, και την υγεία και καλή 

μεταχείριση ζώων και φυτών· 

Or. en 
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Τροπολογία  167 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, 

Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

ζώων και φυτών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης για τους αγρότες σε 

όλες τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη, 

προσιτές τιμές για τους πολίτες και τους 

καταναλωτές, και πρόσβαση σε ποιοτικά 

τρόφιμα και υγιεινή διατροφή, και 

παράλληλα να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις 

όσον αφορά την περιβαλλοντική μέριμνα, 

τη δράση για το κλίμα, και την υγεία και 

καλή μεταχείριση ζώων και φυτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  168 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις 

περιφέρειες και τα κράτη μέλη, προσιτές 

τιμές για τους πολίτες και τους 

καταναλωτές, και πρόσβαση σε ποιοτικά 

τρόφιμα και υγιεινή διατροφή, και 

παράλληλα να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις 

όσον αφορά την περιβαλλοντική μέριμνα, 

τη δράση για το κλίμα, και την υγεία και 

καλή μεταχείριση ζώων και φυτών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης για όλους τους 

γεωργούς της Ένωσης, προσιτές τιμές για 

τους πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

ζώων και φυτών· 

Or. it 
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Τροπολογία  169 

Laurenţiu Rebega 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις 

περιφέρειες και τα κράτη μέλη, προσιτές 

τιμές για τους πολίτες και τους 

καταναλωτές, και πρόσβαση σε ποιοτικά 

τρόφιμα και υγιεινή διατροφή, και 

παράλληλα να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις 

όσον αφορά την περιβαλλοντική μέριμνα, 

τη δράση για το κλίμα, και την υγεία και 

καλή μεταχείριση ζώων και φυτών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης για όλους τους 

γεωργούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

προσιτές τιμές για τους πολίτες και τους 

καταναλωτές, και πρόσβαση σε ποιοτικά 

τρόφιμα και υγιεινή διατροφή, και 

παράλληλα να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις 

όσον αφορά την περιβαλλοντική μέριμνα, 

τη δράση για το κλίμα, και την υγεία και 

καλή μεταχείριση ζώων και φυτών· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  170 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

ζώων και φυτών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

των ζώων, του εδάφους και των φυτών· 

Or. en 
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Τροπολογία  171 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή 

διατροφή, και παράλληλα να υλοποιηθούν 

οι δεσμεύσεις όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για το 

κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση 

ζώων και φυτών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο 

πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες 

και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους 

πολίτες και τους καταναλωτές, και 

πρόσβαση τόσο σε ποιοτικά τρόφιμα 

παραγόμενα με βιώσιμα συστήματα όσο 
και σε υγιεινή διατροφή, και παράλληλα να 

υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις όσον αφορά 

την περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για 

το κλίμα, και την καλή μεταχείριση των 

ζώων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  172 

Jean Arthuis 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

επιδιώκει αδιαχώριστους στόχους 

οικονομικής και περιβαλλοντικής φύσης, 

αυτή η δυαδικότητα πρέπει να 

διατηρηθεί και ακόμη και να ενισχυθεί, 

στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 

πρώτου πυλώνα και του μηχανισμού 

οικολογικού προσανατολισμού, υπέρ της 

μετάβασης προς ένα ευρωπαϊκό βιώσιμο 

και αποτελεσματικό γεωργικό μοντέλο· 

Or. fr 
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Τροπολογία  173 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

υποτιθέμενες προσιτές για τους 

καταναλωτές τιμές των γεωργικών 

προϊόντων προκύπτουν διότι συχνά δεν 

περιλαμβάνουν το εξωτερικό κόστος, 

όπως τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων, 

το οποίο θα κληθούν να πληρώσουν οι 

πολίτες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  174 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 

των γεωργών στην Ευρώπη μειώνεται και 

ότι καμία μεταρρύθμιση της ΚΓΠ τα 

τελευταία χρόνια δεν επέτρεψε την 

αντιστροφή αυτής της λυπηρής τάσης· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  175 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

οικονομική κρίση πλήττει σοβαρά τις 
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αγροτικές περιοχές και ειδικότερα τα 

εισοδήματα των γεωργών που παράγουν 

βγαίνοντας επανειλημμένα ζημιωμένοι· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  176 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη 

το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων 

βασίζεται σε ιστορικούς δείκτες 

αναφοράς που σήμερα είναι σχεδόν 20 

ετών και αποτελούν εμπόδιο για την 

ανανέωση των γενεών και αποτρέπουν 

την πρόσβαση των νέων γεωργών στις 

γεωργικές εκτάσεις, καθώς οι 

νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  177 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη 

το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων 

βασίζεται σε ιστορικούς δείκτες 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο σύστημα ενισχύσεων, το 

οποίο θα είναι δικαιότερο και θα μπορεί 

να ανταμείβει καλύτερα τους γεωργούς 

που επιτυγχάνουν αυξημένα επίπεδα 
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αναφοράς που σήμερα είναι σχεδόν 20 

ετών και αποτελούν εμπόδιο για την 

ανανέωση των γενεών και αποτρέπουν την 

πρόσβαση των νέων γεωργών στις 

γεωργικές εκτάσεις, καθώς οι 

νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

καινοτομίας, ποιότητα παραγωγής, 

προστιθέμενη αξία και απασχόληση, ενώ 

παράλληλα θα ενθαρρύνει την ανανέωση 

των γενεών και την πρόσβαση νέων 

γεωργών και νεοεισερχομένων σε 

γεωργικές εκτάσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  178 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη 

το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων 

βασίζεται σε ιστορικούς δείκτες 

αναφοράς που σήμερα είναι σχεδόν 20 

ετών και αποτελούν εμπόδιο για την 

ανανέωση των γενεών και αποτρέπουν 
την πρόσβαση των νέων γεωργών στις 

γεωργικές εκτάσεις, καθώς οι 

νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και απλό σύστημα 

ενισχύσεων που θα μειώνει τα εμπόδια 

στην έναρξη της γεωργικής καλλιέργειας, 

για παράδειγμα μέσω του αρχικού, 

ιστορικά, συστήματος πληρωμών, και θα 

υποστηρίζει την πρόσβαση των νέων 

γεωργών στις γεωργικές εκτάσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  179 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
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αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο 
σύστημα ενισχύσεων, καθώς σε πολλά 

κράτη μέλη το ισχύον σύστημα 

δικαιωμάτων βασίζεται σε ιστορικούς 

δείκτες αναφοράς που σήμερα είναι 

σχεδόν 20 ετών και αποτελούν εμπόδιο 

για την ανανέωση των γενεών και 

αποτρέπουν την πρόσβαση των νέων 

γεωργών στις γεωργικές εκτάσεις, καθώς 

οι νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα δίκαιο σύστημα 

ενισχύσεων, το οποίο θα δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στην ανανέωση των γενεών στο 

πλαίσιο των δικαιωμάτων στην παροχή 

βοήθειας και θα παρέχει κίνητρα στους 

νέους γεωργούς για απόκτηση γης· 

Or. it 

 

Τροπολογία  180 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη 

το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων βασίζεται 

σε ιστορικούς δείκτες αναφοράς που 

σήμερα είναι σχεδόν 20 ετών και 

αποτελούν εμπόδιο για την ανανέωση των 

γενεών και αποτρέπουν την πρόσβαση των 

νέων γεωργών στις γεωργικές εκτάσεις, 

καθώς οι νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς οι παραγωγοί 

λαμβάνουν πολύ διαφορετικό επίπεδο 

στήριξης ενώ πληρούν τα ίδια κριτήρια 

σε διαφορετικά κράτη μέλη ή εντός του 

ίδιου κράτους μέλους και σε πολλά κράτη 

μέλη το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων 

βασίζεται σε ιστορικούς δείκτες αναφοράς 

που σήμερα είναι σχεδόν 20 ετών και 

αποτελούν εμπόδιο για την ανανέωση των 

γενεών και αποτρέπουν την πρόσβαση των 

νέων γεωργών στις γεωργικές εκτάσεις, 

καθώς οι νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  181 
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Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Algirdas Saudargas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη 

το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων βασίζεται 

σε ιστορικούς δείκτες αναφοράς που 

σήμερα είναι σχεδόν 20 ετών και 

αποτελούν εμπόδιο για την ανανέωση των 

γενεών και αποτρέπουν την πρόσβαση των 

νέων γεωργών στις γεωργικές εκτάσεις, 

καθώς οι νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δίκαιο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς το σύστημα 

δικαιωμάτων βασίζεται, σε πολλά κράτη 

μέλη, σε ιστορικές αναφορές που σήμερα 

είναι σχεδόν είκοσι ετών και αποτελούν 

εμπόδιο για την ανανέωση των γενεών και 

την πρόσβαση των νέων γεωργών στις 

γεωργικές εκτάσεις, δεδομένου ότι οι 

νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν δικαιώματα 

και ως εκ τούτου μειονεκτούν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  182 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη 

το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων βασίζεται 

σε ιστορικούς δείκτες αναφοράς που 

σήμερα είναι σχεδόν 20 ετών και 

αποτελούν εμπόδιο για την ανανέωση των 

γενεών και αποτρέπουν την πρόσβαση των 

νέων γεωργών στις γεωργικές εκτάσεις, 

καθώς οι νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

κατανομής των ενισχύσεων το οποίο θα 

χαρακτηρίζεται από τη λογική της 

πριμοδότησης εκείνων που βελτιώνουν 

την ποιότητα και την απασχόληση, καθώς 

σε πολλά κράτη μέλη το ισχύον σύστημα 

δικαιωμάτων βασίζεται σε ιστορικούς 

δείκτες αναφοράς που σήμερα είναι σχεδόν 

20 ετών και αποτελούν εμπόδιο για την 

ανανέωση των γενεών και αποτρέπουν την 

πρόσβαση των νέων γεωργών στις 

γεωργικές εκτάσεις, καθώς οι 

νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν δικαιώματα 

και βρίσκονται ως εκ τούτου σε 
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μειονεκτική θέση· 

Or. it 

 

Τροπολογία  183 

Bronis Ropė, Sandra Kalniete, Ivari Padar, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, 

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Indrek Tarand, Yana Toom, Urmas 

Paet, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη 

το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων βασίζεται 

σε ιστορικούς δείκτες αναφοράς που 

σήμερα είναι σχεδόν 20 ετών και 

αποτελούν εμπόδιο για την ανανέωση των 

γενεών και αποτρέπουν την πρόσβαση των 

νέων γεωργών στις γεωργικές εκτάσεις, 

καθώς οι νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δίκαιο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς το σύστημα 

δικαιωμάτων βασίζεται, σε πολλά κράτη 

μέλη, σε ιστορικές αναφορές που σήμερα 

είναι σχεδόν 20 ετών και αποτελούν 

εμπόδιο για την ανανέωση των γενεών και 

την πρόσβαση των νέων γεωργών στις 

γεωργικές εκτάσεις, δεδομένου ότι οι 

νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν δικαιώματα 

και ως εκ τούτου μειονεκτούν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  184 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη 

το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων βασίζεται 

σε ιστορικούς δείκτες αναφοράς που 

σήμερα είναι σχεδόν 20 ετών και 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα σταδιακά 

επικαιροποιούμενο και δικαιότερο 

σύστημα ενισχύσεων, το οποίο θα 

λαμβάνει υπόψη τις μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις και το οικονομικό μοντέλο 

των ενδιαφερομένων γεωργών, καθώς σε 
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αποτελούν εμπόδιο για την ανανέωση των 

γενεών και αποτρέπουν την πρόσβαση των 

νέων γεωργών στις γεωργικές εκτάσεις, 

καθώς οι νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

πολλά κράτη μέλη το ισχύον σύστημα 

δικαιωμάτων βασίζεται σε ιστορικούς 

δείκτες αναφοράς που σήμερα είναι σχεδόν 

20 ετών και αποτελούν εμπόδιο για την 

ανανέωση των γενεών και αποτρέπουν την 

πρόσβαση των νέων γεωργών στις 

γεωργικές εκτάσεις, καθώς οι 

νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν δικαιώματα 

και βρίσκονται ως εκ τούτου σε 

μειονεκτική θέση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  185 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο 
σύστημα ενισχύσεων, καθώς σε πολλά 

κράτη μέλη το ισχύον σύστημα 

δικαιωμάτων βασίζεται σε ιστορικούς 

δείκτες αναφοράς που σήμερα είναι σχεδόν 

20 ετών και αποτελούν εμπόδιο για την 

ανανέωση των γενεών και αποτρέπουν την 

πρόσβαση των νέων γεωργών στις 

γεωργικές εκτάσεις, καθώς οι 

νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν δικαιώματα 

και βρίσκονται ως εκ τούτου σε 

μειονεκτική θέση· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί περισσότερη 

ισότητα και νομιμότητα στο σημερινό 
σύστημα ενισχύσεων, καθώς σε πολλά 

κράτη μέλη το ισχύον σύστημα 

δικαιωμάτων βασίζεται σε ιστορικούς 

δείκτες αναφοράς που σήμερα είναι σχεδόν 

20 ετών και αποτελούν εμπόδιο για την 

ανανέωση των γενεών και αποτρέπουν την 

πρόσβαση των νέων γεωργών στις 

γεωργικές εκτάσεις, καθώς οι 

νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν δικαιώματα 

και βρίσκονται ως εκ τούτου σε 

μειονεκτική θέση· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  186 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη 

το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων βασίζεται 

σε ιστορικούς δείκτες αναφοράς που 

σήμερα είναι σχεδόν 20 ετών και 

αποτελούν εμπόδιο για την ανανέωση των 

γενεών και αποτρέπουν την πρόσβαση των 

νέων γεωργών στις γεωργικές εκτάσεις, 

καθώς οι νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη 

το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων βασίζεται 

σε ιστορικούς δείκτες αναφοράς που 

σήμερα είναι σχεδόν 20 ετών και 

αποτελούν εμπόδιο για την ανανέωση των 

γενεών και αποτρέπουν την πρόσβαση των 

νέων γεωργών, και ιδίως των γυναικών 

γεωργών, στις γεωργικές εκτάσεις, καθώς 

οι νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

Or. es 

 

Τροπολογία  187 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη 

το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων βασίζεται 

σε ιστορικούς δείκτες αναφοράς που 

σήμερα είναι σχεδόν 20 ετών και 

αποτελούν εμπόδιο για την ανανέωση των 

γενεών και αποτρέπουν την πρόσβαση των 

νέων γεωργών στις γεωργικές εκτάσεις, 

καθώς οι νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη 

το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων βασίζεται 

σε ιστορικούς δείκτες αναφοράς που 

σήμερα είναι σχεδόν 20 ετών, δεν 

αντικατόπτριζαν ούτε αυτοί πραγματικά 

τα επίπεδα παραγωγής της εποχής, 
αποτελούν εμπόδιο για την ανανέωση των 

γενεών και αποτρέπουν την πρόσβαση των 

νέων γεωργών στις γεωργικές εκτάσεις, 

καθώς οι νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

Or. en 
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Τροπολογία  188 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη 

το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων βασίζεται 

σε ιστορικούς δείκτες αναφοράς που 

σήμερα είναι σχεδόν 20 ετών και 

αποτελούν εμπόδιο για την ανανέωση των 

γενεών και αποτρέπουν την πρόσβαση των 

νέων γεωργών στις γεωργικές εκτάσεις, 

καθώς οι νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δίκαιο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη 

το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων εν μέρει 

βασίζεται σε ιστορικούς δείκτες αναφοράς 

που σήμερα είναι σχεδόν 20 ετών και 

αποτελούν εμπόδιο για την ανανέωση των 

γενεών και αποτρέπουν την πρόσβαση των 

νέων γεωργών στις γεωργικές εκτάσεις, 

καθώς οι νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  189 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη 

το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων βασίζεται 

σε ιστορικούς δείκτες αναφοράς που 

σήμερα είναι σχεδόν 20 ετών και 

αποτελούν εμπόδιο για την ανανέωση των 

γενεών και αποτρέπουν την πρόσβαση των 

νέων γεωργών στις γεωργικές εκτάσεις, 

καθώς οι νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και απλούστερο 

σύστημα ενισχύσεων, καθώς σε πολλά 

κράτη μέλη το ισχύον σύστημα 

δικαιωμάτων βασίζεται σε ιστορικούς 

δείκτες αναφοράς που σήμερα είναι σχεδόν 

20 ετών και αποτελούν εμπόδιο για την 

ανανέωση των γενεών και αποτρέπουν την 

πρόσβαση των νέων γεωργών στις 

γεωργικές εκτάσεις, καθώς οι 

νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν δικαιώματα 

και βρίσκονται ως εκ τούτου σε 

μειονεκτική θέση· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  190 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη 

το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων βασίζεται 

σε ιστορικούς δείκτες αναφοράς που 

σήμερα είναι σχεδόν 20 ετών και 

αποτελούν εμπόδιο για την ανανέωση των 

γενεών και αποτρέπουν την πρόσβαση των 

νέων γεωργών στις γεωργικές εκτάσεις, 

καθώς οι νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο σύστημα 

ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη 

το ισχύον σύστημα δικαιωμάτων βασίζεται 

σε ιστορικούς δείκτες αναφοράς που 

σήμερα είναι σχεδόν 20 ετών και 

αποτελούν εμπόδιο για την ανανέωση των 

γενεών και αποτρέπουν την πρόσβαση των 

νέων γεωργών στις γεωργικές εκτάσεις, 

καθώς οι νεοεισερχόμενοι δεν κατέχουν 

δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου 

σε μειονεκτική θέση, ιδίως όταν δεν 

προέρχονται από το γεωργικό περιβάλλον· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  191 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο 

εισόδημα των γεωργών είναι χαμηλότερο 

από τον μέσο όρο εισοδημάτων σε άλλους 

τομείς και δραστηριότητες στην Ένωση· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  192 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

περαιτέρω αύξηση καθηκόντων της ΚΓΠ 

στον τομέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος συνεπάγεται ότι το 

σημερινό μοντέλο κατανομής των 

άμεσων πληρωμών μεταξύ των κρατών 

μελών είναι ασήμαντο και απαρχαιωμένο 

και ότι η έκταση της γεωργικής γης 

αποτελεί το καλύτερο μέτρο της κλίμακας 

απαιτήσεων και καθηκόντων που πρέπει 

να αντιμετωπίσουν οι γεωργοί στο 

πλαίσιο μιας εκσυγχρονισμένης ΚΓΠ· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  193 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη H α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς οι 

παρεκκλίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα 

ακατάλληλων μεταρρυθμίσεων της ΚΓΠ, 

δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

χρησιμεύσουν ως πρόσχημα για τη 

μείωση των άμεσων ενισχύσεων αλλά, 

αντίθετα, να ενθαρρύνουν την 

επανασύνδεση των ενισχύσεων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  194 

Beata Gosiewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

περαιτέρω αύξηση καθηκόντων της ΚΓΠ 

στον τομέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος συνεπάγεται ότι το 

σημερινό μοντέλο κατανομής των 

άμεσων πληρωμών μεταξύ των κρατών 

μελών είναι ασήμαντο και απαρχαιωμένο 

και ότι η έκταση της γεωργικής γης 

αποτελεί το καλύτερο μέτρο της κλίμακας 

απαιτήσεων και καθηκόντων που πρέπει 

να αντιμετωπίσουν οι γεωργοί στο 

πλαίσιο μιας εκσυγχρονισμένης ΚΓΠ· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  195 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela Zoană 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ανεπάρκεια εργατικού δυναμικού στη 

γεωργία είναι παράγοντας που περιορίζει 

την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  196 

Jens Rohde, Jan Huitema, Ulrike Müller, Hilde Vautmans 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενιαίο 

μοντέλο δεν λειτουργεί λαμβάνοντας 

υπόψη ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα 

επικαιροποιημένο και δικαιότερο 
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σύστημα ενισχύσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  197 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 

άδικες ανισότητες στα επίπεδα 

ενισχύσεων της ΚΓΠ μεταξύ των χωρών 

της δυτικής και της 

κεντρικής/ανατολικής Ευρώπης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  198 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre Vieu, Miguel 

Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 

χαμηλών συντάξεων δυσχεραίνει ακόμη 

περισσότερο την ανανέωση των γενεών· 

Or. es 

 

Τροπολογία  199 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ευρωπαϊκό δίκαιο αναγνωρίζει τις έννοιες 

των «νέων γεωργών» και των «γεωργών 

που αρχίζουν τη γεωργική τους 

δραστηριότητα»· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  200 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν 

δημιουργηθεί μέχρι σήμερα θεματικά 

υποπρογράμματα σχετικά με «τις 

γυναίκες σε αγροτικές περιοχές» και η 

συμμετοχή των γυναικών στη χρήση των 

διαθέσιμων μέσων στο πλαίσιο 

προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 

μέχρι το 2014 ήταν δυστυχώς χαμηλή· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  201 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

τρέχουσα ΚΓΠ δεν διαθέτει τα 

απαραίτητα μέσα που θα εξασφαλίζουν 

το αξιοπρεπές εισόδημα που απαιτείται 

για την αξιοπρεπή ζωή των ηλικιωμένων 

γεωργών· 

Or. hr 
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Τροπολογία  202 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η ε (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηε. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 

υπάρχουν κατάλληλα μέσα που θα 

ενθαρρύνουν τη μεταφορά των 

επιχειρήσεων από την παλαιότερη γενιά 

στη νεότερη γενιά γεωργών· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  203 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η στ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 

6,1 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε μέτρα 

κατάρτισης, μόλις το 28% ήταν γυναίκες· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  204 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η ζ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 

19% των δικαιούχων υλικών επενδύσεων 

σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για 

εκσυγχρονισμό και το 33% των 

δικαιούχων μέτρων διαφοροποίησης ήταν 
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γυναίκες· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  205 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η η (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηη. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον 

αφορά τις θέσεις εργασίας που 

δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα των 

μέτρων του άξονα 3 (διαφοροποίηση της 

οικονομίας στις αγροτικές περιοχές), 

μόνο το 38% των δικαιούχων ήταν 

γυναίκες· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  206 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, 

απαιτεί δίκαιους και βιώσιμους όρους για 

την παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

πολλαπλασιασμός των συμφωνιών 

ελευθέρων συναλλαγών υπό την πίεση της 

ΕΕ και ενάντια στη βούληση των 

γεωργών και των λαών, επιβάλλει αθέμιτο 

ανταγωνισμό στους παραγωγούς 

γεωργικών προϊόντων στις χώρες μέλη. 

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να τεθεί τέρμα 

στην κατάσταση αυτή, καθώς τα 

περισσότερα από τα προϊόντα που 

εισάγονται στο πλαίσιο των συμφωνιών 

ελεύθερων συναλλαγών δεν 

συμμορφώνονται με τα υπάρχοντα 

κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά 

πρότυπα της Ένωσης, τα οποία θα πρέπει 
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να προωθηθούν· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  207 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 
αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, απαιτεί 

δίκαιους και βιώσιμους όρους για την 
παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 

του παγκόσμιου εμπορίου, στο πλαίσιο 

της εμφάνισης των παγκόσμιων 

κλιματικών και περιβαλλοντικών 

προκλήσεων, απαιτεί την προσαρμογή 

των κανόνων του παγκόσμιου εμπορίου 

με τη δημιουργία δίκαιων και βιώσιμων 

όρων στην παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών 

και υπηρεσιών, την τήρηση των 

ισχυουσών ενωσιακών διατάξεων σχετικά 
με τα υπάρχοντα κοινωνικά, οικονομικά, 

περιβαλλοντικά και υγειονομικά πρότυπα 

ότι τα πρότυπα αυτά πρέπει να 

προωθηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

στο πλαίσιο του ΠΟΕ· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  208 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, απαιτεί 

δίκαιους και βιώσιμους όρους για την 

παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα κοινωνικά, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων που 

δημιουργεί η παγκόσμια αγορά απαιτεί 

μια πολιτική που θα διασφαλίζει δίκαιους 

και βιώσιμους όρους για τις επιχειρήσεις 

που την προσεγγίζουν, στο πλαίσιο του 

ΠΟΕ και θα προστατεύει τα υπάρχοντα 
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οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν· 

κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά 

πρότυπα, τα οποία θα πρέπει να 

προωθηθούν και να λαμβάνονται υπόψη 

όσον αφορά την αμοιβαιότητα με τις 

τρίτες χώρες· 

Or. it 

 

Τροπολογία  209 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, απαιτεί 

δίκαιους και βιώσιμους όρους για την 

παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

κλιματική αλλαγή, η προστασία των 

υδάτων, η έλλειψη γεωργικής γης και η 

υποβάθμιση της γης, σημαίνει ότι η 
αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου πρέπει 

να αντιμετωπιστεί με έναν βιώσιμο και 

δίκαιο τρόπο και ότι η απαίτηση για 
δίκαιους και βιώσιμους όρους για την 

παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω· 

Or. en 

 

Τροπολογία  210 

Jørn Dohrmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, απαιτεί 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εμφανίζονται νέες ευκαιρίες και 

προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία, 
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δίκαιους και βιώσιμους όρους για την 

παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν· 

όπως η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, 

και επομένως η ανάγκη για δίκαιους και 

βιώσιμους όρους για την παγκόσμια 

ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, στο 

πλαίσιο του ΠΟΕ και σύμφωνα με τα 

υπάρχοντα κοινωνικά, οικονομικά και 

περιβαλλοντικά πρότυπα, τα οποία θα 

πρέπει να προωθηθούν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  211 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, απαιτεί 

δίκαιους και βιώσιμους όρους για την 

παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

κατεύθυνση των γεωργικών πολιτικών, 

όπως η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, 

έχει επιζήμιες επιπτώσεις στα γεωργικά 

εισοδήματα και τους δίκαιους, βιώσιμους 

όρους για την παγκόσμια ανταλλαγή 

αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο του 

ΠΟΕ και σύμφωνα με τα υπάρχοντα 

κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά 

πρότυπα, τα οποία θα πρέπει να 

προωθηθούν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  212 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, απαιτεί 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση του αυξανόμενου παγκόσμιου 

εμπορίου χρειάζεται δίκαιους και 
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δίκαιους και βιώσιμους όρους για την 

παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν· 

βιώσιμους όρους για την παγκόσμια 

ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών στο 

πλαίσιο του ΠΟΕ·και ότι οι εισαγωγές και 

εξαγωγές της ΕΕ θα πρέπει να 

εξαρτώνται από τη συμμόρφωση με 
κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά 

πρότυπα της ΕΕ, τα οποία θα πρέπει να 

προωθηθούν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  213 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Pavel Telička, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Elsi 

Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, απαιτεί 

δίκαιους και βιώσιμους όρους για την 

παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων και 

ευκαιριών, όπως η αύξηση του 

παγκόσμιου εμπορίου, απαιτεί δίκαιους και 

βιώσιμους όρους για την παγκόσμια 

ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, στο 

πλαίσιο του ΠΟΕ και σύμφωνα με τα 

υπάρχοντα κοινωνικά, οικονομικά και 

περιβαλλοντικά, υγειονομικά και 

φυτοϋγειονομικά πρότυπα καθώς και τα 

πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, 

τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν για να 

δημιουργηθούν πραγματικά ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού εντός και εκτός της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  214 

Bronis Ropė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, απαιτεί 

δίκαιους και βιώσιμους όρους για την 

παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, απαιτεί 

δίκαιους και βιώσιμους όρους για την 

παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 

σύμφωνα με τα υψηλότερα κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 

που ορίζει η νομοθεσία της ΕΕ ή 

σύμφωνα με υψηλότερα πρότυπα, εάν 

υπάρχουν, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

τήρηση των υψηλών προτύπων θα πρέπει 

να προωθείται σε παγκόσμιο επίπεδο· 

Or. lt 

Τροπολογία  215 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, 

Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, απαιτεί 

δίκαιους και βιώσιμους όρους για την 

παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, απαιτεί 

κοινούς ισότιμους όρους ανταγωνισμού 

που θα βασίζονται σε δίκαιους και 

βιώσιμους όρους για την παγκόσμια 

ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς 

και σε ανανεωμένους και αποδοτικούς 

μηχανισμούς εμπορικής άμυνας, στο 

πλαίσιο του ΠΟΕ και σύμφωνα με τα 

υπάρχοντα κοινωνικά, οικονομικά και 

περιβαλλοντικά πρότυπα, τα οποία θα 

πρέπει να προωθηθούν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  216 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Paolo De Castro, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, απαιτεί 

δίκαιους και βιώσιμους όρους για την 

παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου και η 

αυξημένη εισαγωγή αφορολόγητων ειδών 

στην ΕΕ από τρίτες χώρες, απαιτεί 

δίκαιους και βιώσιμους όρους για την 

παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  217 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, απαιτεί 

δίκαιους και βιώσιμους όρους για την 

παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, απαιτεί 

δίκαιους και βιώσιμους όρους για την 

παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, που δεν είναι εφικτοί στο 

πλαίσιο του ΠΟΕ και σύμφωνα με τα 

υπάρχοντα κοινωνικά, οικονομικά και 

περιβαλλοντικά πρότυπα, τα οποία θα 

πρέπει να προωθηθούν· 

Or. es 

 

Τροπολογία  218 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, απαιτεί 

δίκαιους και βιώσιμους όρους για την 

παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, απαιτεί 

δίκαιους και βιώσιμους όρους για την 

παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν, 

προστατεύοντας τους ευρωπαίους 

καταναλωτές μέσω της διασφάλισης των 

ευρωπαϊκών προτύπων στις εμπορικές 

συμφωνίες για τα εισαγόμενα αγαθά και 

υποστηρίζοντας την περιορισμένη 

προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη ως 

σύμμορφη προς το «πράσινο κουτί» του 

ΠΟΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  219 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει 

του αδιεξόδου των διαπραγματεύσεων 

του Γύρου της Ντόχα, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα ήταν καλό να εξετάσει τα 

πραγματικά αίτια της αποτυχίας αυτής 

της πολυμερούς προσέγγισης και να 

εξετάσει εάν η έννοια της αποσύνδεσης 

των άμεσων ενισχύσεων, την οποία η 

Ένωση είναι η μόνη που σέβεται ανά τον 

κόσμο, εξακολουθεί να είναι καλή 

επιλογή· 

Or. fr 
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Τροπολογία  220 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ευρωπαϊκή γεωργία πρέπει να 

διαδραματίσει ειδικό ρόλο στη διατήρηση 

της δομής των αγροτικών κοινοτήτων και 

τη διασφάλιση της επισιτιστικής 

ασφάλειας στην Ευρώπη και, επομένως, 

οι ευαίσθητοι ευρωπαϊκοί γεωργικοί 

τομείς δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση 

να μετατραπούν σε μέσο 

διαπραγμάτευσης για άλλους τομείς σε 

επόμενες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  221 

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Pierre Vieu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, οι 

οποίες υπονομεύουν την κυριαρχία των 

χωρών, περιλαμβανομένης της 

επισιτιστικής κυριαρχίας, και αποκλείουν 

τους ντόπιους γεωργούς από τις αγορές 

τους, έχουν συντελέσει στην ανισότητα 

και στη φτώχεια· 

Or. pt 

Τροπολογία  222 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia 

Ribeiro, Alberto Cirio, Francis Zammit Dimech, Nuno Melo, Angélique Delahaye, 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την 

εφαρμογή του πλαισίου της ΚΓΠ στις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να 

διερευνηθούν πλήρως οι δυνατότητες του 

άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, που θα πρέπει να 

αξιοποιηθεί στο σύνολό του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  223 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την 

εφαρμογή του πλαισίου της ΚΓΠ στις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να 

διερευνηθούν πλήρως οι δυνατότητες του 

άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, που θα πρέπει να 

αξιοποιηθεί στο σύνολό του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  224 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική 

ομάδα που συγκρότησε η Επιτροπή για 

την αγροτική ανάπτυξη στην Αφρική 

μπορεί να παράσχει στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση την ευκαιρία να επικεντρωθεί στα 

πραγματικά αίτια της μετανάστευσης και 

στις λύσεις για την ανάπτυξη της 
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γεωργίας και της επισιτιστικής 

αυτονομίας των χωρών που αδυνατούν να 

θρέψουν ένα μέρος του πληθυσμού τους 

που αναγκάζεται να μεταναστεύσει με την 

ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  225 

Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό 

περίπου 80% των αναγκαίων πρωτεϊνών 

στην ΕΕ εισάγεται από τρίτες χώρες και 

ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιηθεί 

επαρκώς μια στρατηγική για τις 

πρωτεΐνες στο πλαίσιο της ΚΠΓ· 

Or. de 

 

Τροπολογία  226 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη 

για καινοτομία προϊόντων και 

διαδικασιών είναι θετική, πρέπει να 

γίνουν περισσότερα για να μετατραπούν 

τα αποτελέσματα της έρευνας σε 

γεωργική πρακτική, με τη διευκόλυνση 

πανευρωπαϊκών υπηρεσιών γεωργικής 

επέκτασης· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα 

και η καινοτομία είναι απαραίτητες για 

τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού 

γεωργικού μοντέλου που βασίζεται στην 

αγροοικολογία· 

Or. es 
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Τροπολογία  227 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών και 

για κοινωνική καινοτομία είναι θετική, η 

έρευνα πρέπει να εστιαστεί στη μετάβαση 

προς βιώσιμα συστήματα γεωργίας και 
πρέπει να γίνουν περισσότερα για να 

μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση ανεξάρτητων, διαφανών, 

επαρκώς και δημόσια 

χρηματοδοτούμενων υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης (συστημάτων 

παροχής γεωργικών συμβουλών) σε όλα 

τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  228 

Richard Ashworth 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εστίαση 

στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, ωστόσο πρέπει να γίνουν 

περισσότερα για να μετατραπούν πρώτα 

τα αποτελέσματα της έρευνας σε γεωργική 

πρακτική, ιδίως για την εξεύρεση 

βιώσιμων εναλλακτικών σε ορισμένες 

μεθόδους, με τη διευκόλυνση 

πανευρωπαϊκών υπηρεσιών γεωργικής 
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επέκτασης, και δεύτερον για να βελτιωθεί 

η επί του παρόντος αρνητική κοινή 

γνώμη για τις νέες τεχνολογίες και 

μεθόδους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  229 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική και βιώσιμη 

δασοκομική πρακτική και για να 

προωθηθεί μια πολυπαραγοντική 

προσέγγιση που θα έχει στο επίκεντρό της 

τους γεωργούς, με τη διευκόλυνση 

πανευρωπαϊκών υπηρεσιών γεωργικής 

επέκτασης και με υπηρεσίες ανταλλαγής 

γνώσεων και κατάρτισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  230 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη, με 

τη διευκόλυνση υπηρεσιών γεωργικής 

επέκτασης σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, 
για καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 
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διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης· 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική με 

επίκεντρο τον γεωργό και με υπηρεσίες 

ανταλλαγής γνώσεων και κατάρτισης σε 

επίπεδο κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  231 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, 

Karin Kadenbach, Michela Giuffrida 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική και για να 

προωθηθεί μια πολυπαραγοντική 

προσέγγιση που θα έχει στο επίκεντρό της 

τους γεωργούς, με τη διευκόλυνση 

πανευρωπαϊκών υπηρεσιών γεωργικής 

επέκτασης και με υπηρεσίες ανταλλαγής 

γνώσεων και κατάρτισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  232 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Ricardo Serrão Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να προωθηθεί μια πολυπαραγοντική 
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έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης· 

προσέγγιση και για να μετατραπούν τα 

αποτελέσματα της έρευνας σε γεωργική 

πρακτική, με τη διευκόλυνση 

πανευρωπαϊκών υπηρεσιών γεωργικής 

επέκτασης, καθώς και προγραμμάτων 

παροχής συμβουλών και κατάρτισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  233 

Γεώργιος Επιτήδειος 

 

Σχέδιο ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Σχέδιο ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης ώστε να συμβάλει 

αυτή στην ανάπτυξη και να γίνει 

αποδεκτή από τα κράτη· 

Or. el 

Τροπολογία  234 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela Zoană, Michel 

Dantin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για την ανάπτυξη των απαραίτητων 

ερευνητικών δυνατοτήτων και υποδομών 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 
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γεωργικής επέκτασης· έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  235 

Paul Brannen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

που θα εξοικονομούν πόρους είναι θετική, 

πρέπει να γίνουν περισσότερα για να 

μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική και δασοκομική 

πρακτική, συμπεριλαμβανομένης ιδίως 

της γεωργοδασοκομίας, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

επέκτασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  236 

Bas Belder 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση που θα παρέχουν η επαρκής 

στήριξη, τα κίνητρα και οι 

πανευρωπαϊκές υπηρεσίες γεωργικής 



 

AM\1148602EL.docx 115/168 PE619.267v01-00 

 EL 

επέκτασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  237 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Fredrick Federley 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση δημόσιων και ιδιωτικών 

υπηρεσιών γεωργικής επέκτασης σε όλη 

την ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  238 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

που εξοικονομούν πόρους είναι θετική, 

πρέπει να γίνουν περισσότερα για να 

μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης· 

Or. en 
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Τροπολογία  239 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε πρακτική παραγωγής 

τροφίμων και γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  240 

Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 

εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών 

είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να μετατραπούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε πρακτική παραγωγής 

τροφίμων και γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών 

γεωργικής επέκτασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  241 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 

συστήματα παροχής γεωργικών 

συμβουλών (FAS) και τις ευρωπαϊκές 

συμπράξεις καινοτομίας (ΕΣΚ) για την 

ενθάρρυνση εναλλακτικών στα 

φυτοφάρμακα, και ιδίως στην εφαρμογή 

των 8 αρχών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

επιβλαβών οργανισμών (IPM) για τη 

μείωση της εξάρτησης από τη χρήση 

φυτοφαρμάκων και τη μετάβαση προς 

ένα μέλλον χωρίς φυτοφάρμακα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  242 

Richard Ashworth 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ψηφιοποίηση, οι ΤΠΕ, η δορυφορική 

τεχνολογία και η τεχνολογία 

τηλεπισκόπησης δύνανται να 

προωθήσουν την αποδοτικότητα των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων και να 

μειώσουν το κόστος και τις επιπτώσεις 

που σχετίζονται με το κλίμα, πρέπει να 

γίνουν περισσότερα για να ενθαρρυνθούν 

οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις να 

διαφοροποιήσουν και να γεφυρώσουν το 

τρέχον επενδυτικό χάσμα στη γεωργία, 

δεδομένης της σχετικά μικρής 

αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη 

γεωργία, οι οποίες είναι διαδεδομένες 

κατά τρόπο ανομοιόμορφο στην ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  243 

Michel Dantin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 

πλαίσιο του 9ου προγράμματος-πλαισίου 

για την έρευνα πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα στον αγροδιατροφικό 

κλάδο και τη βιοοικονομία, με επίκεντρο 

την επισιτιστική και υγειονομική 

ασφάλεια, την αγρονομία και τη βιώσιμη 

γεωργία και με την ανάπτυξη υποδομών 

και των αναγκαίων ερευνητικών 

δυνατοτήτων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  244 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, Tom Vandenkendelaere, 

Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 

ενσωματωθεί σταδιακά στην ΚΓΠ 

περιβαλλοντικοί στόχοι μέσω της 

διασφάλισης ότι οι κανόνες της είναι 

συμβατοί και ότι οι γεωργοί 

συμμορφώνονται με τις περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις που προβλέπονται στη 

νομοθεσία της Ένωσης και προάγουν 

βιώσιμες γεωργικές πρακτικές που 

προστατεύουν το περιβάλλον και τη 

βιοποικιλότητα· 

Or. en 
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Τροπολογία  245 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας 

των Ηνωμένων Εθνών θεωρεί την 

εντατική εκτροφή ζώων υπεύθυνη για 

σχεδόν το ένα πέμπτο των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου και ότι συνεπώς 

είναι αναγκαία μια δραστική μείωση του 

ζωικού κεφαλαίου προκειμένου να 

περιοριστεί επαρκώς η κλιματική αλλαγή· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  246 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Alberto Cirio, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, 

Marijana Petir, Nuno Melo, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση 

επενδυτική στήριξη θα πρέπει να 

βελτιώσει τη στόχευσή της στη διπλή 

απαίτηση για οικονομικές και 

περιβαλλοντικές επιδόσεις και να 

λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ίδιων 

των γεωργικών εκμεταλλεύσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  247 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση 

επενδυτική στήριξη θα πρέπει να 

βελτιώσει τη στόχευσή της στη διπλή 

απαίτηση για οικονομικές και 

περιβαλλοντικές επιδόσεις και να 

λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ίδιων 

των γεωργικών εκμεταλλεύσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  248 

Franc Bogovič 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 

πρωτοβουλίες όπως η «Δράση της ΕΕ για 

τα έξυπνα χωριά»· 

Or. sl 

 

Τροπολογία  249 

Michel Dantin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει σειρά 

διαστημικών προγραμμάτων (EGNOS & 

Galileo) και επίγειας παρατήρησης 

(Copernicus) των οποίων το δυναμικό 

όσον αφορά τη διευκόλυνση του ελέγχου 

της εφαρμογής της ΚΓΠ και από την 

άποψη της μετάβασης της ευρωπαϊκής 

γεωργίας προς τη γεωργία ακριβείας και 

προς τη διπλή περιβαλλοντική και 

οικονομική απόδοση των 
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εκμεταλλεύσεων πρέπει να αξιοποιηθεί 

στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  250 

Richard Ashworth 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

μεγαλύτερο μέρος της βιοτεχνολογικής 

έρευνας διεξάγεται πλέον εκτός της ΕΕ, 

όπου εστιάζεται συνήθως σε 

γεωργοοικονομικά ζητήματα που δεν 

αφορούν τον τομέα της ΕΕ, γεγονός που 

επιφέρει δυνητική απώλεια επενδύσεων 

και εστίασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  251 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

συμμετοχική έρευνα από κάτω προς τα 

άνω μεταξύ ερευνητών και γεωργών και 

οι αποτελεσματικές ανταλλαγές μεταξύ 

ομοτίμων έχουν αυξηθεί μέσω των 

ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας 

(ΕΣΚ), και ότι θα πρέπει να ενισχυθούν 

περαιτέρω· 

Or. en 
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Τροπολογία  252 

Franc Bogovič 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη 

της καινοτομίας και των νέων 

τεχνολογιών στη γεωργία αποτελεί βασικό 

στοιχείο για την ενίσχυση της βιώσιμης 

γεωργίας και τη διατήρηση του 

αγροτικού πληθυσμού· 

Or. sl 

 

Τροπολογία  253 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ιγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αξιοποίηση και η ενθάρρυνση των 

φυσικών διαδικασιών για την τόνωση της 

απόδοσης και της ανθεκτικότητας είναι 

πιθανόν να μειώσουν το κόστος 

παραγωγής με βάση την τρέχουσα 

εμπειρία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  254 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
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δοθούν κίνητρα στον τομέα της γεωργίας 

και των τροφίμων για να συμβάλει στους 

στόχους της ΕΕ σχετικά με την 

περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για 

το κλίμα οι οποίοι καθορίζονται σε 

διεθνείς συμφωνίες όπως η συμφωνία του 

Παρισιού και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων 

Εθνών· 

της γεωργίας και των τροφίμων 

διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στην 

επίτευξη των στόχων της ΕΕ σχετικά με 

το περιβάλλον και το κλίμα οι οποίοι 

καθορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες όπως 

η Διάσκεψη του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή (COP21) και οι ΣΒΑ 

των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως με την 

επίτευξη αποτελεσμάτων που βελτιώνουν 

τη βιοποικιλότητα και τη δράση για την 

κλιματική αλλαγή και τη ρύπανση του 

αέρα, του εδάφους και των υδάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  255 

Paul Brannen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στον τομέα της γεωργίας 

και των τροφίμων για να συμβάλει στους 

στόχους της ΕΕ σχετικά με την 

περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για 

το κλίμα οι οποίοι καθορίζονται σε 

διεθνείς συμφωνίες όπως η συμφωνία του 

Παρισιού και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων 

Εθνών· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

δοθούν κίνητρα για τη βελτιωμένη 

διαχείριση σε σύγκριση με την παγιωμένη 

πρακτική στον τομέα της γεωργίας, των 

τροφίμων, καθώς και στον δασοκομικό 

τομέα, για να συμβάλει στους στόχους της 

ΕΕ σχετικά με την περιβαλλοντική 

μέριμνα, την καλή μεταχείριση των ζώων 

και τη δράση για το κλίμα οι οποίοι 

καθορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες όπως 

η Διάσκεψη του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή (COP21) και οι ΣΒΑ 

των Ηνωμένων Εθνών, ενώ, ταυτόχρονα, 

πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή «ο 

ρυπαίνων πληρώνει»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  256 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Αιτιολογική σκέψη IA 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στον τομέα της γεωργίας 

και των τροφίμων για να συμβάλει στους 

στόχους της ΕΕ σχετικά με την 

περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για 

το κλίμα οι οποίοι καθορίζονται σε 

διεθνείς συμφωνίες όπως η συμφωνία του 

Παρισιού και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων 

Εθνών· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 

μια αντίφαση μεταξύ της επιμονής ότι ο 

τομέας της γεωργίας και των τροφίμων 

πρέπει να συμβάλει στους στόχους της ΕΕ 

σχετικά με την περιβαλλοντική μέριμνα 

και τη δράση για το κλίμα, όπως αυτοί 

καθορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες όπως 

η συμφωνία του Παρισιού και οι ΣΒΑ των 

Ηνωμένων Εθνών, και της επιδίωξης 

εμπορικών συμφωνιών με χώρες που δεν 

πληρούν τα ίδια πρότυπα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  257 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski, Jarosław 

Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στον τομέα της γεωργίας 

και των τροφίμων για να συμβάλει στους 

στόχους της ΕΕ σχετικά με την 

περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για 

το κλίμα οι οποίοι καθορίζονται σε 

διεθνείς συμφωνίες όπως η συμφωνία του 

Παρισιού και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων 

Εθνών· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 

της γεωργίας και των τροφίμων θα πρέπει 

να συμβάλει στους στόχους σχετικά με την 

περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για 

το κλίμα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  258 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στον τομέα της γεωργίας 

και των τροφίμων για να συμβάλει στους 

στόχους της ΕΕ σχετικά με την 

περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για 

το κλίμα οι οποίοι καθορίζονται σε 

διεθνείς συμφωνίες όπως η συμφωνία του 

Παρισιού και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων 

Εθνών· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 

της γεωργίας και των τροφίμων πρέπει να 

προσανατολιστεί σε ένα μοντέλο 

παραδοσιακής γεωργίας που συμβάλει 

στους στόχους της ΕΕ σχετικά με την 

περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για 

το κλίμα οι οποίοι καθορίζονται σε 

διεθνείς συμφωνίες όπως η συμφωνία του 

Παρισιού και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων 

Εθνών· 

Or. es 

 

Τροπολογία  259 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στον τομέα της γεωργίας 

και των τροφίμων για να συμβάλει στους 

στόχους της ΕΕ σχετικά με την 

περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για 

το κλίμα οι οποίοι καθορίζονται σε 

διεθνείς συμφωνίες όπως η συμφωνία του 

Παρισιού και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων 

Εθνών· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο εξής, 

ο τομέας της γεωργίας και των τροφίμων 

πρέπει να αποζημιώνεται για την 

περιβαλλοντική μέριμνα και τα μέτρα 

προς επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 

κλίμα οι οποίοι καθορίζονται σε διεθνείς 

συμφωνίες όπως η συμφωνία του Παρισιού 

και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  260 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Hilde Vautmans, Ulrike Müller 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στον τομέα της γεωργίας 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στον τομέα της γεωργίας 
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και των τροφίμων για να συμβάλει στους 

στόχους της ΕΕ σχετικά με την 

περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για 

το κλίμα οι οποίοι καθορίζονται σε 

διεθνείς συμφωνίες όπως η συμφωνία του 

Παρισιού και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων 

Εθνών· 

και των τροφίμων, μεταξύ άλλων μέσω 

της μείωσης των περιορισμών και της 

κανονιστικής και διοικητικής 

επιβάρυνσης, για να συμβάλει στους 

στόχους της ΕΕ σχετικά με την 

περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για 

το κλίμα οι οποίοι καθορίζονται σε 

διεθνείς συμφωνίες όπως η συμφωνία του 

Παρισιού και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων 

Εθνών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  261 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στον τομέα της γεωργίας 

και των τροφίμων για να συμβάλει στους 

στόχους της ΕΕ σχετικά με την 

περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για 

το κλίμα οι οποίοι καθορίζονται σε 

διεθνείς συμφωνίες όπως η συμφωνία του 

Παρισιού και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων 

Εθνών· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στον τομέα της γεωργίας, 

των τροφίμων και της δασοκομίας για να 

συμβάλει στους στόχους της ΕΕ σχετικά 

με την περιβαλλοντική μέριμνα και τη 

δράση για το κλίμα οι οποίοι καθορίζονται 

σε διεθνείς συμφωνίες όπως η συμφωνία 

του Παρισιού και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων 

Εθνών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  262 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στον τομέα της γεωργίας 

και των τροφίμων για να συμβάλει στους 

στόχους της ΕΕ σχετικά με την 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στον ανταγωνιστικό 

τομέα της γεωργίας και των τροφίμων για 

να συμβάλει στους στόχους της ΕΕ 
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περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για 

το κλίμα οι οποίοι καθορίζονται σε 

διεθνείς συμφωνίες όπως η συμφωνία του 

Παρισιού και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων 

Εθνών· 

σχετικά με την περιβαλλοντική μέριμνα 

και τη δράση για το κλίμα οι οποίοι 

καθορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες όπως 

η συμφωνία του Παρισιού και οι ΣΒΑ των 

Ηνωμένων Εθνών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  263 

Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στον τομέα της γεωργίας 

και των τροφίμων για να συμβάλει στους 

στόχους της ΕΕ σχετικά με την 

περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για 

το κλίμα οι οποίοι καθορίζονται σε 

διεθνείς συμφωνίες όπως η συμφωνία του 

Παρισιού και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων 

Εθνών· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στον ανταγωνιστικό 

τομέα της γεωργίας και των τροφίμων για 

να συμβάλει στους στόχους της ΕΕ 

σχετικά με την περιβαλλοντική μέριμνα 

και τη δράση για το κλίμα οι οποίοι 

καθορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες όπως 

η συμφωνία του Παρισιού και οι ΣΒΑ των 

Ηνωμένων Εθνών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  264 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στον τομέα της γεωργίας 

και των τροφίμων για να συμβάλει στους 

στόχους της ΕΕ σχετικά με την 

περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για 

το κλίμα οι οποίοι καθορίζονται σε 

διεθνείς συμφωνίες όπως η συμφωνία του 

Παρισιού και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων 

Εθνών· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στον τομέα της γεωργίας 

και των τροφίμων για να συμβάλει στους 

στόχους της ΕΕ σχετικά με την 

περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για 

το κλίμα· 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  265 

Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί 

πρέπει να αμείβονται για τις υπηρεσίες 

που παρέχουν στον τομέα της προστασίας 

του περιβάλλοντος και της δράσης για 

την κλιματική αλλαγή· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  266 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 

να προωθηθεί η γεωργοδασοκομία, 

καθώς μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά 

στις απαιτούμενες δράσεις για το 

περιβάλλον και στον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  267 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Marc Tarabella, Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

κλειστοί κύκλοι παραγωγής, οι οποίοι 

αφορούν την εκτέλεση των διαδικασιών 

παραγωγής, μεταποίησης και 

συσκευασίας στην ίδια περιοχή, 

διατηρούν την προστιθέμενη αξία στην εν 

λόγω περιοχή και, επομένως, 

εξασφαλίζουν περισσότερες θέσεις 

εργασίας στην αντίστοιχη περιοχή και 

έχουν τη δυνατότητα να αναζωογονήσουν 

τις αγροτικές περιοχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  268 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Marijana Petir, Daniel Buda, Norbert Erdős, Angélique Delahaye, Ramón 

Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Alberto 

Cirio, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ 

πρέπει να φιλοδοξεί πραγματικά να 

συνδυάσει τους στόχους για το 

περιβάλλον και το κλίμα με την 

οικονομική βιωσιμότητα του γεωργικού 

τομέα, καθώς μόνο οι οικονομικά υγιείς 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα είναι σε 

θέση να επιτύχουν τους στόχους της ΕΕ 

για το περιβάλλον και το κλίμα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  269 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

προστασία των φυσικών πόρων είναι 

ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη 

ανθεκτικότητα του γεωργικού τομέα, των 

μέσων βιοπορισμού των γεωργών και της 

ικανότητας της Ευρώπης να παράγει 

τρόφιμα·  

Or. en 

 

Τροπολογία  270 

Jens Rohde, Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde 

Vautmans 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 

μελλοντική ΚΓΠ η Ευρωπαϊκή Ένωση 

πρέπει να προσπαθήσει να περιορίσει 

σημαντικά τη χρήση αντιβιοτικών στον 

τομέα της γεωργίας και των τροφίμων για 

να ενισχύσει τη βιώσιμη γεωργία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  271 

Stefan Eck 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 

ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της 

απαίτησης των πολιτών για βελτιωμένη 

μεταχείριση των ζώων στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, αφενός, και της 

τρέχουσας νομοθεσίας και των 

τρεχουσών πρωτοβουλιών, αφετέρου· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  272 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΑβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

γεωργοδασοκομία μπορεί να οριστεί ως η 

εκούσια ενσωμάτωση δασώδους 

βλάστησης στον άνω όροφο μιας έκτασης 

που διαθέτει βοσκότοπο ή γεωργική 

καλλιέργεια στον κάτω όροφο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  273 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΑγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

δασώδη είδη μπορούν να είναι 

κατανεμημένα ομοιόμορφα ή 

ανομοιόμορφα ή να φύονται στο σύνορο 

των αγροτεμαχίων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  274 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 ΙΑδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

δασώδη είδη μπορούν να παράγουν 

δασοκομικά ή γεωργικά προϊόντα ή άλλες 

υπηρεσίες οικοσυστημάτων, πιστεύει 

περαιτέρω ότι η γεωργοδασοκομία μπορεί 

να αυξήσει την ανθεκτικότητα σε επίπεδο 

γεωργικής εκμετάλλευσης και τοπίου και, 

επομένως, να ενισχύσει τους στόχους της 

ΚΓΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  275 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 

υπογραμμίσει το γεγονός ότι οι πράσινες 

ενισχύσεις που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο 

της μεταρρύθμισης του 2013 

δημιούργησαν επιπρόσθετη 

πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι 

δυσνόητες και δεν καταφέρνουν να 

βελτιώσουν σημαντικά τις 

περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις 

της ΚΓΠ· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 

υπογραμμίσει ότι, λόγω του χαμηλού 

επιπέδου περιβαλλοντικών απαιτήσεων 

που αντικατοπτρίζει συχνά τις ήδη 

εφαρμοζόμενες πρακτικές, οι πράσινες 

ενισχύσεις που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο 

της μεταρρύθμισης του 2013 

δημιούργησαν επιπρόσθετη 

πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι 

δυσνόητες· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  276 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IB 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 
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υπογραμμίσει το γεγονός ότι οι πράσινες 

ενισχύσεις που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο 

της μεταρρύθμισης του 2013 

δημιούργησαν επιπρόσθετη 

πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι 

δυσνόητες και δεν καταφέρνουν να 

βελτιώσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές 

και κλιματικές επιδόσεις της ΚΓΠ· 

υπογραμμίσει το γεγονός ότι οι πράσινες 

ενισχύσεις που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο 

της μεταρρύθμισης του 2013 

δημιούργησαν επιπρόσθετη 

πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι 

δυσνόητες (παρά το γεγονός ότι 

βασίζονται σε προϋπάρχουσες απαιτήσεις 

που αφορούν την αμειψισπορά, τη 

διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων και 

των χαρακτηριστικών του τοπίου) και δεν 

καταφέρνουν να βελτιώσουν σημαντικά τις 

περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις 

της ΚΓΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  277 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IB 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 

υπογραμμίσει το γεγονός ότι οι πράσινες 

ενισχύσεις που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο 

της μεταρρύθμισης του 2013 

δημιούργησαν επιπρόσθετη 

πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι 

δυσνόητες και δεν καταφέρνουν να 

βελτιώσουν σημαντικά τις 

περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις 

της ΚΓΠ· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 

υπογραμμίσει το γεγονός ότι οι πράσινες 

ενισχύσεις που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο 

της μεταρρύθμισης του 2013 

δημιούργησαν επιπρόσθετη 

πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι 

δυσνόητες και, σύμφωνα με τη 

γνωμοδότηση του ΕΕΣ, δεν βελτιώνουν 

επαρκώς τις περιβαλλοντικές και 

κλιματικές επιδόσεις της ΚΓΠ λόγω του 

σχεδιασμού της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  278 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 

υπογραμμίσει το γεγονός ότι οι πράσινες 

ενισχύσεις που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο 

της μεταρρύθμισης του 2013 

δημιούργησαν επιπρόσθετη 

πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι 

δυσνόητες και δεν καταφέρνουν να 

βελτιώσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές 

και κλιματικές επιδόσεις της ΚΓΠ· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 

υπογραμμίσει το γεγονός ότι τα αναγκαία 

κριτήρια για πρόσβαση στις πράσινες 

ενισχύσεις που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο 

της μεταρρύθμισης του 2013 

δημιούργησαν επιπρόσθετη 

πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι 

δυσνόητες και δεν καταφέρνουν να 

βελτιώσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές 

και κλιματικές επιδόσεις της ΚΓΠ· 

Or. it 

 

Τροπολογία  279 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 

υπογραμμίσει το γεγονός ότι οι πράσινες 

ενισχύσεις που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο 

της μεταρρύθμισης του 2013 

δημιούργησαν επιπρόσθετη 

πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι 

δυσνόητες και δεν καταφέρνουν να 

βελτιώσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές 

και κλιματικές επιδόσεις της ΚΓΠ· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 

υπογραμμίσει το γεγονός ότι ο τρόπος με 

τον οποίο σχεδιάστηκαν οι πράσινες 

ενισχύσεις στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 

του 2013 δημιούργησε επιπρόσθετη 

πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι 

δυσνόητες και δεν καταφέρνουν να 

βελτιώσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές 

και κλιματικές επιδόσεις της ΚΓΠ· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  280 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller, Petri 

Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IB 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 

υπογραμμίσει το γεγονός ότι οι πράσινες 

ενισχύσεις που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο 

της μεταρρύθμισης του 2013 

δημιούργησαν επιπρόσθετη 

πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι 

δυσνόητες και δεν καταφέρνουν να 

βελτιώσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές 

και κλιματικές επιδόσεις της ΚΓΠ· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 

υπογραμμίσει το γεγονός ότι οι πράσινες 

ενισχύσεις που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο 

της μεταρρύθμισης του 2013 

δημιούργησαν επιπρόσθετη 

πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι 

δυσνόητες και δεν καταφέρνουν να 

βελτιώσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές 

και κλιματικές επιδόσεις της ΚΓΠ, κάτι 

που είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη 

κατά τον σχεδιασμό της νέας πράσινης 

αρχιτεκτονικής για την ΚΓΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  281 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IB 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 

υπογραμμίσει το γεγονός ότι οι πράσινες 

ενισχύσεις που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο 

της μεταρρύθμισης του 2013 

δημιούργησαν επιπρόσθετη 

πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι 

δυσνόητες και δεν καταφέρνουν να 

βελτιώσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές 

και κλιματικές επιδόσεις της ΚΓΠ· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 

υπογραμμίσει το γεγονός ότι οι πράσινες 

ενισχύσεις που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο 

της μεταρρύθμισης του 2013 

δημιούργησαν επιπρόσθετη 

πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι 

δυσνόητες και δεν καταφέρνουν να 

βελτιώσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές 

και κλιματικές επιδόσεις της ΚΓΠ, 

πιστεύει ωστόσο ότι ο 1ος πυλώνας 

πρέπει να συνεχίσει να δίνει μεγάλη 

έμφαση στο περιβάλλον· 

Or. en 

 

Τροπολογία  282 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Daniel Buda, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Tom 
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Vandenkendelaere, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit 

Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 

εντοπίσει σημαντικές αδυναμίες στην 

εφαρμογή του 2ου πυλώνα, ιδίως την 

μακράς διάρκειας διαδικασία έγκρισης, 

καθώς και τον περίπλοκο και 

γραφειοκρατικό χαρακτήρα των 

προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  283 

Michel Dantin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

διαπιστώσεις του ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου είναι βεβιασμένες, οι 

επιπτώσεις του οικολογικού 

προσανατολισμού που εφαρμόστηκε 

αποτελεσματικά στο 2015-2016 σχετικά 

με την προστασία του περιβάλλοντος και 

του κλίματος είναι ακόμα δύσκολο να 

γίνουν αντιληπτές· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  284 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 

μετα-ανάλυση «ελέγχου καταλληλότητας» 

των επιστημονικών μελετών με βάση τα 

αποδεικτικά στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι 

τα μέτρα οικολογικού προσανατολισμού 

δεν βελτίωσαν σημαντικά τις 

περιβαλλοντικές επιδόσεις, κυρίως διότι 

οι εν λόγω απαιτήσεις εκπληρώνονταν 

ήδη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  285 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων 

και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και 

στη βιολογική γεωργία, στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές και στις δεσμεύσεις 

στο πλαίσιο του Νatura 2000· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή προϋποθέτουν μια 

καλύτερη χρήση όλων των ενδογενών 

πόρων των αγροτικών περιοχών μέσω 

της εφαρμογής ολοκληρωμένων 

στρατηγικών και πολυτομεακών 

προσεγγίσεων με την ενίσχυση της 

προσέγγισης «εκ των κάτω προς τα άνω» 

και τη συνέργεια των παραγόντων και 

απαιτούν την πραγματοποίηση 

επενδύσεων στη βιωσιμότητα των 

αγροτικών περιοχών, τη διατήρηση και 

την καλύτερη διαχείριση των φυσικών 

πόρων, την ενθάρρυνση της ανάληψης 

δράσης για το κλίμα, την τόνωση της 

γνώσης και της καινοτομίας, την 

ενίσχυση της διακυβέρνησης των 

αγροτικών περιοχών, την απλούστευση 

της αγροτικής πολιτικής και την 

εφαρμογή της· 

Or. fr 
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Τροπολογία  286 

Maria Gabriela Zoană, Daniel Buda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων 

και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και 

στη βιολογική γεωργία, στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές και στις δεσμεύσεις 

στο πλαίσιο του Νatura 2000· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων 

και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και 

στη βιολογική γεωργία, στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές και στις δεσμεύσεις 

στο πλαίσιο του Νatura 2000, καθώς και 

στη σημασία των προσπαθειών για την 

αποφυγή της απερήμωσης των αγροτικών 

περιοχών και του ρόλου των γυναικών και 

των νέων στη διαδικασία αυτή· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  287 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων 

και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και 

στη βιολογική γεωργία, στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές και στις δεσμεύσεις 

στο πλαίσιο του Νatura 2000· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας και της δασοκομίας, εστιάζουν 

σε σπάνια είδη ζώων και καλλιέργειες 

διατήρησης, καθώς και στη βιολογική 

γεωργία, στις λιγότερο ευνοημένες 

περιοχές και στις δεσμεύσεις στο πλαίσιο 
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του Νatura 2000, στον ρόλο των νέων και 

των γυναικών στην αγροτική ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  288 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων 

και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και 

στη βιολογική γεωργία, στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές και στις δεσμεύσεις 

στο πλαίσιο του Νatura 2000· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας και της δασοκομίας, εστιάζουν 

σε σπάνια είδη ζώων και καλλιέργειες 

διατήρησης, καθώς και στη βιολογική 

γεωργία, στις λιγότερο ευνοημένες 

περιοχές και στις δεσμεύσεις στο πλαίσιο 

του Νatura 2000, στον ρόλο των νέων και 

των γυναικών στην αγροτική ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  289 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 
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γεωργίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων 

και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και 

στη βιολογική γεωργία, στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές και στις δεσμεύσεις 

στο πλαίσιο του Νatura 2000· 

γεωργίας και της δασοκομίας, εστιάζουν 

σε σπάνια είδη ζώων και καλλιέργειες 

διατήρησης, καθώς και στη βιολογική 

γεωργία, στις λιγότερο ευνοημένες 

περιοχές και στις δεσμεύσεις στο πλαίσιο 

του Νatura 2000, στον ρόλο των νέων και 

των γυναικών στην αγροτική ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  290 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, 

Michela Giuffrida, Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων 

και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και 

στη βιολογική γεωργία, στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές και στις δεσμεύσεις 

στο πλαίσιο του Νatura 2000· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων 

και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και 

στη βιολογική γεωργία, στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές και στις δεσμεύσεις 

στο πλαίσιο του Νatura 2000, και στον 

ρόλο των νέων και των γυναικών στην 

αγροτική ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  291 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 
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καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων 

και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και 

στη βιολογική γεωργία, στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές και στις δεσμεύσεις 

στο πλαίσιο του Νatura 2000· 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων 

και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και 

στη βιολογική γεωργία, στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές και στις δεσμεύσεις 

στο πλαίσιο του Νatura 2000, αλλά και 

στις θετικές επιπτώσεις στην 

απασχόληση στις αγροτικές περιοχές· 

Or. it 

 

Τροπολογία  292 

Tibor Szanyi, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων 

και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και 

στη βιολογική γεωργία, στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές και στις δεσμεύσεις 

στο πλαίσιο του Νatura 2000· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

και οι συνέργειες της δήλωσης του Κορκ 

2.0 για μια καλύτερη ζωή στις αγροτικές 

περιοχές επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές 

περιοχές, την έξυπνη 

πολυλειτουργικότητα, τη βιοποικιλότητα 

εντός και εκτός της γεωργίας, εστιάζουν σε 

σπάνια είδη ζώων και καλλιέργειες 

διατήρησης, καθώς και στη βιολογική 

γεωργία, στις λιγότερο ευνοημένες 

περιοχές και στις δεσμεύσεις στο πλαίσιο 

του Νatura 2000· 

Or. en 

 

Τροπολογία  293 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων 

και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και 

στη βιολογική γεωργία, στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές και στις δεσμεύσεις 

στο πλαίσιο του Νatura 2000· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων, 

στη γεωργοδασοκομία και σε καλλιέργειες 

διατήρησης, καθώς και στη βιολογική 

γεωργία, στις λιγότερο ευνοημένες 

περιοχές και στις δεσμεύσεις στο πλαίσιο 

του Νatura 2000· 

Or. en 

 

Τροπολογία  294 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων 

και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και 

στη βιολογική γεωργία, στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές και στις δεσμεύσεις 

στο πλαίσιο του Νatura 2000· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας και της δασοκομίας, εστιάζουν 

σε σπάνια είδη ζώων και καλλιέργειες 

διατήρησης, καθώς και στη βιολογική 

γεωργία, στις λιγότερο ευνοημένες 

περιοχές και στις δεσμεύσεις στο πλαίσιο 

του Νatura 2000· 

Or. en 

 

Τροπολογία  295 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων 

και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και 

στη βιολογική γεωργία, στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές και στις δεσμεύσεις 

στο πλαίσιο του Νatura 2000· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια 

καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, 

την πολυλειτουργικότητα, τη 

βιοποικιλότητα εντός και εκτός της 

γεωργίας, της δασοκομίας, εστιάζουν σε 

σπάνια είδη ζώων και καλλιέργειες 

διατήρησης, καθώς και στη βιολογική 

γεωργία, στις λιγότερο ευνοημένες 

περιοχές και στις δεσμεύσεις στο πλαίσιο 

του Νatura 2000· 

Or. en 

 

Τροπολογία  296 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να υφίστανται 

αναπτυξιακές διαφορές μεταξύ των 

κρατών μελών και των περιφερειών και 

ότι η στήριξη της ΚΓΠ για την ανάπτυξη 

της υπαίθρου παρέχει τη δυνατότητα 

αύξησης της ανταγωνιστικότητας, 

προώθησης βιώσιμων οικονομιών, 

αποτροπής της απερήμωσης, της 

ανεργίας, της φτώχειας και προώθησης 

της κοινωνικής ένταξης· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  297 

Beata Gosiewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να υφίστανται 

αναπτυξιακές διαφορές μεταξύ των 

κρατών μελών και των περιφερειών και 

ότι η στήριξη της ΚΓΠ για την ανάπτυξη 

της υπαίθρου παρέχει τη δυνατότητα 

αύξησης της ανταγωνιστικότητας, 

προώθησης βιώσιμων οικονομιών, 

αποτροπής της απερήμωσης, της 

ανεργίας, της φτώχειας και προώθησης 

της κοινωνικής ένταξης· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  298 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 IΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

λιγότερο ευνοημένες περιοχές, όπως οι 

περιοχές όπου υπάρχει έντονος 

ανταγωνισμός μεταξύ της αστικής 

ανάπτυξης και της γεωργίας, θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη από την ΚΓΠ 

όσον αφορά τους επιπρόσθετους 

περιορισμούς στην πρόσβαση σε γη για τη 

διατήρηση της γεωργίας στις εν λόγω 

περιοχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  299 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis 

Zammit Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 IΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

μειονεκτικές περιοχές, όπως οι ορεινές 

και εξόχως απόκεντρες περιοχές, θα 

πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν 

αποζημίωση από την ΚΓΠ για το 

επιπλέον κόστος που συνδέεται με τους 

ειδικούς περιορισμούς που υφίστανται, 

έτσι ώστε να διατηρηθεί η γεωργική 

δραστηριότητα στις εν λόγω περιοχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  300 

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίσες 

ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών 

αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για 

τον περιορισμό της εγκατάλειψης της 

υπαίθρου και την επίτευξη καλύτερης 

ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές· 

Or. es 

Τροπολογία  301 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia 

Ribeiro, Alberto Cirio, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Marijana Petir, Francis Zammit 

Dimech, Giovanni La Via 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 IΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ θα 

πρέπει να αναγνωρίζει δεόντως τα 

σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη που 

παράγουν ορισμένοι τομείς, όπως η 

εκτροφή αιγοπροβάτων ή οι 
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πρωτεϊνούχες καλλιέργειες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  302 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 IΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ θα 

πρέπει να αναγνωρίζει δεόντως τα 

σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη που 

παράγουν ορισμένοι τομείς, όπως η 

εκτροφή αιγοπροβάτων ή οι 

πρωτεϊνούχες καλλιέργειες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  303 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 IΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 

στρατηγική της ΕΕ για τη δασοκομία 

επισημαίνεται ο κρίσιμος ρόλος που 

διαδραματίζει η ΚΓΠ βελτιώνοντας τη 

συμβολή της δασοκομίας στην επίτευξη 

των στόχων της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  304 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα) 
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 EL 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 

της μελισσοκομίας έχει ζωτική σημασία 

για την ΕΕ και συμβάλλει σημαντικά 

στην κοινωνία, τόσο σε οικονομικό όσο 

και σε οικολογικό επίπεδο· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  305 

Franc Bogovič 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

αγροτικές περιοχές πρέπει να 

εξακολουθήσουν να κατοικούνται τόσο 

από τους εργαζόμενους νεαρής ηλικίας 

όσο και από τους ηλικιωμένους· 

Or. sl 

Τροπολογία  306 

Mairead McGuinness 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 IΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

σημαντικό να αναγνωριστεί ο ρόλος των 

γυναικών και των νέων στις αγροτικές 

περιοχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  307 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 
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Alberto Cirio, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, 

Marijana Petir, Nuno Melo, Giovanni La Via 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΓβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 

πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της 

ΕΕ για τα δάση, θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στα μεσογειακά δάση, 

τα οποία πλήττονται περισσότερο από 

την κλιματική αλλαγή και τις πυρκαγιές, 

γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τις 

δυνατότητες γεωργικής παραγωγής και 

βιοποικιλότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  308 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΓβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 

πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της 

ΕΕ για τα δάση, θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στα μεσογειακά δάση, 

τα οποία πλήττονται περισσότερο από 

την κλιματική αλλαγή και τις πυρκαγιές, 

γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τις 

δυνατότητες γεωργικής παραγωγής και 

βιοποικιλότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  309 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΓβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλική 

οικονομία και η βιοοικονομία θα 

συμβάλουν σε νέα επιχειρηματικά 

μοντέλα τα οποία θα ωφελήσουν τους 

γεωργούς και τους δασοκόμους, ενώ θα 

ευνοήσουν παράλληλα τις αγροτικές 

περιοχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  310 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί δίκαιος 

ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, τόσο 

εντός του συγκεκριμένου τομέα όσο και 

με τους άλλους παράγοντες της αλυσίδας 

τροφίμων, ανάντη και κατάντη, και να 

ενισχυθούν περαιτέρω τα κίνητρα για την 

πρόληψη των κρίσεων με χρήση εργαλείων 

ενεργού διαχείρισης σε τομεακό επίπεδο 

και από τις δημόσιες αρχές· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί δίκαιος 

ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά με 

κανόνες που θα λαμβάνουν υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες της γεωργίας στη σχέση 

μεταξύ παραγωγής και άλλων κρίκων της 

αλυσίδας τροφίμων, ανάντη και κατάντη, 

και να ενισχυθούν περαιτέρω τα κίνητρα 

για την πρόληψη των κρίσεων με χρήση 

εργαλείων σε τομεακό επίπεδο και από τις 

δημόσιες αρχές· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  311 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί δίκαιος 

ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, τόσο 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί δίκαιος 

ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, τόσο 
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εντός του συγκεκριμένου τομέα όσο και με 

τους άλλους παράγοντες της αλυσίδας 

τροφίμων, ανάντη και κατάντη, και να 

ενισχυθούν περαιτέρω τα κίνητρα για την 

πρόληψη των κρίσεων με χρήση εργαλείων 

ενεργού διαχείρισης σε τομεακό επίπεδο 

και από τις δημόσιες αρχές· 

εντός του συγκεκριμένου τομέα όσο και με 

τους άλλους παράγοντες της αλυσίδας 

τροφίμων, ανάντη και κατάντη, και να 

ενισχυθούν περαιτέρω τα κίνητρα για την 

πρόληψη των κρίσεων με χρήση εργαλείων 

ενεργού διαχείρισης σε τομεακό επίπεδο 

και από τις δημόσιες αρχές, όπως 

επισημαίνεται στην έκθεση της ειδικής 

ομάδας για τις γεωργικές αγορές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  312 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί δίκαιος 

ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, τόσο 

εντός του συγκεκριμένου τομέα όσο και με 

τους άλλους παράγοντες της αλυσίδας 

τροφίμων, ανάντη και κατάντη, και να 

ενισχυθούν περαιτέρω τα κίνητρα για την 

πρόληψη των κρίσεων με χρήση 

εργαλείων ενεργού διαχείρισης σε τομεακό 

επίπεδο και από τις δημόσιες αρχές· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί δίκαιος 

ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, τόσο 

εντός του συγκεκριμένου τομέα όσο και με 

τους άλλους παράγοντες της αλυσίδας 

τροφίμων, ανάντη και κατάντη, και να 

αναπτυχθούν κίνητρα που προλαμβάνουν 

τις κρίσεις αποτελεσματικά, μεταξύ 

άλλων με χρήση εργαλείων ενεργού 

διαχείρισης του εφοδιασμού, τα οποία 

μπορούν να αντιστοιχίσουν τα επίπεδα 

προσφοράς και ζήτησης στην ΕΕ και θα 

εφαρμοστούν σε τομεακό επίπεδο και από 

τις δημόσιες αρχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  313 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί δίκαιος 

ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, τόσο 

εντός του συγκεκριμένου τομέα όσο και με 

τους άλλους παράγοντες της αλυσίδας 

τροφίμων, ανάντη και κατάντη, και να 

ενισχυθούν περαιτέρω τα κίνητρα για την 

πρόληψη των κρίσεων με χρήση εργαλείων 

ενεργού διαχείρισης σε τομεακό επίπεδο 

και από τις δημόσιες αρχές· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί δίκαιος 

ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, τόσο 

εντός του συγκεκριμένου τομέα όσο και με 

τους άλλους παράγοντες της αλυσίδας 

τροφίμων, διασφαλίζοντας δίκαιη 

κατανομή των κερδών ανάντη και 

κατάντη, και να ενισχυθούν περαιτέρω τα 

κίνητρα για την πρόληψη των κρίσεων με 

χρήση εργαλείων ενεργού διαχείρισης σε 

τομεακό επίπεδο και από τις δημόσιες 

αρχές· 

Or. it 

 

Τροπολογία  314 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί δίκαιος 

ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, τόσο 

εντός του συγκεκριμένου τομέα όσο και με 

τους άλλους παράγοντες της αλυσίδας 

τροφίμων, ανάντη και κατάντη, και να 

ενισχυθούν περαιτέρω τα κίνητρα για την 

πρόληψη των κρίσεων με χρήση εργαλείων 

ενεργού διαχείρισης σε τομεακό επίπεδο 

και από τις δημόσιες αρχές· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί δίκαιος 

ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, τόσο 

εντός του συγκεκριμένου τομέα όσο και 

για δίκαιες και διαφανείς συναλλαγές με 

τους άλλους παράγοντες της αλυσίδας 

τροφίμων, ανάντη και κατάντη, και να 

ενισχυθούν περαιτέρω τα κίνητρα για την 

πρόληψη των κρίσεων με χρήση εργαλείων 

ενεργού διαχείρισης σε τομεακό επίπεδο 

και από τις δημόσιες αρχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  315 

Daniel Buda, Michel Dantin, Norbert Erdős, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela 

Zoană 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί δίκαιος 

ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, τόσο 

εντός του συγκεκριμένου τομέα όσο και με 

τους άλλους παράγοντες της αλυσίδας 

τροφίμων, ανάντη και κατάντη, και να 

ενισχυθούν περαιτέρω τα κίνητρα για την 

πρόληψη των κρίσεων με χρήση εργαλείων 

ενεργού διαχείρισης σε τομεακό επίπεδο 

και από τις δημόσιες αρχές· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί δίκαιος 

ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, τόσο 

εντός του συγκεκριμένου τομέα όσο και με 

τους άλλους παράγοντες της αλυσίδας 

τροφίμων, ανάντη και κατάντη, και να 

ενισχυθούν περαιτέρω η θέση των 

γεωργών και τα κίνητρα για την πρόληψη 

των κρίσεων με χρήση εργαλείων ενεργού 

διαχείρισης σε τομεακό επίπεδο και από τις 

δημόσιες αρχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  316 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Tom 

Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί δίκαιος 

ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, τόσο 

εντός του συγκεκριμένου τομέα όσο και με 

τους άλλους παράγοντες της αλυσίδας 

τροφίμων, ανάντη και κατάντη, και να 

ενισχυθούν περαιτέρω τα κίνητρα για την 

πρόληψη των κρίσεων με χρήση εργαλείων 

ενεργού διαχείρισης σε τομεακό επίπεδο 

και από τις δημόσιες αρχές· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί δίκαιος 

ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, τόσο 

εντός του συγκεκριμένου τομέα όσο και με 

τους άλλους παράγοντες της αλυσίδας 

εφοδιασμού τροφίμων, ανάντη και 

κατάντη, και να ενισχυθούν περαιτέρω τα 

κίνητρα για την πρόληψη των κινδύνων 

και των κρίσεων με χρήση εργαλείων 

ενεργού διαχείρισης σε τομεακό επίπεδο 

και από τις δημόσιες αρχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  317 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί δίκαιος 

ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, τόσο 

εντός του συγκεκριμένου τομέα όσο και με 

τους άλλους παράγοντες της αλυσίδας 

τροφίμων, ανάντη και κατάντη, και να 

ενισχυθούν περαιτέρω τα κίνητρα για την 

πρόληψη των κρίσεων με χρήση 

εργαλείων ενεργού διαχείρισης σε 

τομεακό επίπεδο και από τις δημόσιες 

αρχές· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί δίκαιος 

ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, τόσο 

εντός του συγκεκριμένου τομέα όσο και με 

τους άλλους παράγοντες της αλυσίδας 

τροφίμων, ανάντη και κατάντη, ενώ πρέπει 

επίσης να ληφθούν δεόντως υπόψη και να 

παρακολουθούνται ζητήματα που δεν 

περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής 

της ΚΓΠ και επηρεάζουν την 

ανταγωνιστικότητα και τους ισότιμους 

όρους ανταγωνισμού για τους γεωργούς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  318 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

πρόληψη των κρίσεων μέσω της 

μεγαλύτερης διαφάνειας και της 

καλύτερης διαχείρισης των αγορών μέσω 

παρατηρητηρίων, σε συνδυασμό με 

μηχανισμούς ταχείας παρέμβασης που, 

μέσω προσαρμογών στην αύξηση του 

όγκου κατά το χρόνο μιας αναμενόμενης 

πτώσης των τιμών, επιτρέπουν τη 

διατήρηση της τιμής σε κερδοφόρο 

επίπεδο· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  319 

Marijana Petir 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΔ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί 

στην ΕΕ παράγουν και διαθέτουν τα 

προϊόντα τους σε μια ενιαία ευρωπαϊκή 

αγορά, τηρώντας παράλληλα τους 

κοινούς κανόνες για την αμοιβαία 

συμμόρφωση χωρίς όμως να έχουν 

ισότιμη πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

σε όλα τα κράτη μέλη· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  320 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλική 

οικονομία και η βιοοικονομία θα 

συμβάλουν στη δημιουργία νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων γεωργών που 

θα είναι συχνά και ιδιοκτήτες δασικών 

εκτάσεων, ενώ θα ευνοήσουν παράλληλα 

τις αγροτικές περιοχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  321 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

λειτουργία της κοινής οργάνωσης των 

γεωργικών αγορών (ΚΟΑ) είναι 

σημαντική για τη σταθεροποίηση των 
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γεωργικών αγορών· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  322 

Beata Gosiewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

λειτουργία της κοινής οργάνωσης των 

γεωργικών αγορών (ΚΟΑ) είναι 

σημαντική για τη σταθεροποίηση των 

γεωργικών αγορών· 

Or. pl 

Τροπολογία  323 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 

προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία 

στο πλαίσιο των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως αναφέρεται 

στο έγγραφο προβληματισμού της 

Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών 

της ΕΕ, απαιτούν το επόμενο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να διαθέσει 

επαρκή δημόσια κονδύλια για να καλύψει 

τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις νέες 

προκλήσεις· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 

προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία 

στο πλαίσιο των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως αναφέρεται 

στο έγγραφο προβληματισμού της 

Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών 

της ΕΕ, απαιτούν το επόμενο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να διαθέσει 

επαρκή δημόσια κονδύλια για την 

αντιστάθμιση του κόστους που συνδέεται 

με το Brexit για να καλύψει τόσο τις 

υπάρχουσες όσο και τις νέες προκλήσεις, 

με τη δημιουργία περισσότερων 

συνεργειών μεταξύ των πολιτικών 

γεωργίας και μετανάστευσης· 

Or. fr 
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Τροπολογία  324 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 

προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία 

στο πλαίσιο των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως αναφέρεται 

στο έγγραφο προβληματισμού της 

Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών 

της ΕΕ, απαιτούν το επόμενο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να διαθέσει 

επαρκή δημόσια κονδύλια για να καλύψει 

τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις νέες 

προκλήσεις· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 

προκλήσεις στον τομέα της επισιτιστικής 

ασφάλειας και αυτονομίας για την 

ευρωπαϊκή γεωργία μεσοπρόθεσμα στο 

πλαίσιο των πολιτικών προτεραιοτήτων 

της ΕΕ, όπως αναφέρεται στο έγγραφο 

προβληματισμού της Επιτροπής για το 

μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, απαιτούν 

το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο (ΠΔΠ) να διατηρήσει τον 

γεωργικό προϋπολογισμό σε σταθερό 

επίπεδο για να καλύψει τόσο τις 

υπάρχουσες όσο και τις νέες προκλήσεις· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  325 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 

προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία 

στο πλαίσιο των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως αναφέρεται 

στο έγγραφο προβληματισμού της 

Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών 

της ΕΕ, απαιτούν το επόμενο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να διαθέσει 

επαρκή δημόσια κονδύλια για να καλύψει 

τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις νέες 

προκλήσεις· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 

προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία 

στο πλαίσιο των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως αναφέρεται 

στο έγγραφο προβληματισμού της 

Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών 

της ΕΕ, απαιτούν το επόμενο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να διαθέσει 

επαρκή δημόσια κονδύλια για να καλύψει 

τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις νέες 

προκλήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα 

τη διατήρηση του πρώτου πυλώνα στο 

υφιστάμενο επίπεδο· 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  326 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 

προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία 

στο πλαίσιο των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως αναφέρεται 

στο έγγραφο προβληματισμού της 

Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών 

της ΕΕ, απαιτούν το επόμενο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να διαθέσει 

επαρκή δημόσια κονδύλια για να καλύψει 

τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις νέες 

προκλήσεις· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 

προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία 

στο πλαίσιο των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως αναφέρεται 

στο έγγραφο προβληματισμού της 

Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών 

της ΕΕ, απαιτούν το επόμενο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να 

επιβεβαιώσει τη διάθεση επαρκών 

δημοσίων κονδυλίων για να καλύψει τόσο 

τις υπάρχουσες όσο και τις νέες 

προκλήσεις· 

Or. it 

Τροπολογία  327 

Jan Huitema, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 

προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία 

στο πλαίσιο των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως αναφέρεται 

στο έγγραφο προβληματισμού της 

Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών 

της ΕΕ, απαιτούν το επόμενο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να διαθέσει 

επαρκή δημόσια κονδύλια για να καλύψει 

τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις νέες 

προκλήσεις· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 

προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία 

στο πλαίσιο των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως αναφέρεται 

στο έγγραφο προβληματισμού της 

Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών 

της ΕΕ, απαιτούν το επόμενο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να διαθέσει 

κατάλληλα δημόσια κονδύλια για να 

καλύψει τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις 

νέες προκλήσεις· 

Or. en 
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Τροπολογία  328 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 IΕα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

κοινωνία προσδοκά από τους γεωργούς 

να αλλάξουν τις πρακτικές τους ώστε να 

καταστούν πλήρως βιώσιμες, και οι 

γεωργοί θα πρέπει να υποστηριχθούν σε 

αυτή τη μετάβαση με δημόσιους πόρους·  

Or. en 

 

Τροπολογία  329 

Paul Brannen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οποιεσδήποτε αλλαγές στην τρέχουσα 

ΚΓΠ πρέπει να εισαχθούν κατά τρόπο 

ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα στον 

τομέα και ασφάλεια προγραμματισμού για 

τους γεωργούς μέσω κατάλληλων μέτρων 

και περιόδων μετάβασης· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οποιεσδήποτε αλλαγές στην τρέχουσα 

ΚΓΠ πρέπει να εισαχθούν κατά τρόπο 

ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα στον 

τομέα, ασφάλεια προγραμματισμού για 

τους γεωργούς μέσω κατάλληλων μέτρων 

και περιόδων μετάβασης και βελτίωση της 

δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα 

στις επηρεαζόμενες περιοχές, δεδομένων 

των παγκόσμιων, περιφερειακών και 

τοπικών προκλήσεων και στόχων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  330 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 



 

AM\1148602EL.docx 159/168 PE619.267v01-00 

 EL 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οποιεσδήποτε αλλαγές στην τρέχουσα 

ΚΓΠ πρέπει να εισαχθούν κατά τρόπο 

ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα στον 

τομέα και ασφάλεια προγραμματισμού για 

τους γεωργούς μέσω κατάλληλων μέτρων 

και περιόδων μετάβασης· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οποιεσδήποτε αλλαγές στην τρέχουσα 

ΚΓΠ πρέπει να εισαχθούν κατά τρόπο 

ώστε να εξασφαλιστεί αποκατάσταση της 

σταθερότητας στον τομέα και ασφάλεια 

προγραμματισμού για τους γεωργούς μέσω 

κατάλληλων μέτρων και περιόδων 

μετάβασης, χωρίς να τίθεται υπό 

αμφισβήτηση ούτε η αρχή των άμεσων 

ενισχύσεων ούτε το υφιστάμενο ύψος 

τους· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  331 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οποιεσδήποτε αλλαγές στην τρέχουσα 

ΚΓΠ πρέπει να εισαχθούν κατά τρόπο 

ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα στον 

τομέα και ασφάλεια προγραμματισμού για 

τους γεωργούς μέσω κατάλληλων μέτρων 

και περιόδων μετάβασης· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οποιεσδήποτε αλλαγές στην τρέχουσα 

ΚΓΠ πρέπει να εισαχθούν κατά τρόπο 

ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα στον 

τομέα και ασφάλεια προγραμματισμού για 

τους γεωργούς και τους ιδιοκτήτες 

δασικών εκτάσεων μέσω κατάλληλων 

μέτρων και περιόδων μετάβασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  332 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οποιεσδήποτε αλλαγές στην τρέχουσα 

ΚΓΠ πρέπει να εισαχθούν κατά τρόπο 

ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα στον 

τομέα και ασφάλεια προγραμματισμού για 

τους γεωργούς μέσω κατάλληλων μέτρων 

και περιόδων μετάβασης· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οποιεσδήποτε αλλαγές στην τρέχουσα 

ΚΓΠ πρέπει να εισαχθούν κατά τρόπο 

ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα στον 

τομέα, ασφάλεια προγραμματισμού και 

νομική ασφάλεια για τους γεωργούς μέσω 

κατάλληλων μέτρων και περιόδων 

μετάβασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  333 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οποιεσδήποτε αλλαγές στην τρέχουσα 

ΚΓΠ πρέπει να εισαχθούν κατά τρόπο 

ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα στον 

τομέα και ασφάλεια προγραμματισμού για 

τους γεωργούς μέσω κατάλληλων μέτρων 

και περιόδων μετάβασης· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οποιεσδήποτε αλλαγές στην τρέχουσα 

ΚΓΠ πρέπει να εισαχθούν κατά τρόπο 

ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα στον 

τομέα, νομική ασφάλεια και ασφάλεια 

προγραμματισμού για τους γεωργούς μέσω 

κατάλληλων μέτρων και περιόδων 

μετάβασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  334 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το POSEI 

είναι ένα ισχυρό εργαλείο, το οποίο έχει 

ως στόχο να αναπτύξει και να ενισχύσει 

τη διάρθρωση των κυκλωμάτων, για την 

αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 

προβλημάτων της γεωργίας στις εξόχως 



 

AM\1148602EL.docx 161/168 PE619.267v01-00 

 EL 

απόκεντρες περιοχές, και ότι στην έκθεσή 

της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 

του POSEI, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι 

«Βάσει της αξιολόγησης του καθεστώτος 

[POSEI], δεν κρίνεται αναγκαία η 

τροποποίηση του βασικού κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 228/2013» 

 · 

Or. fr 

 

Τροπολογία  335 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Jean-Paul Denanot, Younous 

Omarjee 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το POSEI 

είναι ένα ισχυρό εργαλείο, το οποίο έχει 

ως στόχο να αναπτύξει και να ενισχύσει 

τη διάρθρωση των κυκλωμάτων, για την 

αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 

προβλημάτων της γεωργίας στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές, και ότι στην έκθεσή 

της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 

του POSEI, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι 

«Βάσει της αξιολόγησης του καθεστώτος 

[POSEI], δεν κρίνεται αναγκαία η 

τροποποίηση του βασικού κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 228/2013»· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  336 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει γενικότερο 

ρόλο στον καθορισμό ενός σαφούς 

πλαισίου πολιτικής για τη διατήρηση των 

κοινών φιλοδοξιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και της δημοκρατικής συζήτησης για τα 

στρατηγικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο 

στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών 

όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων, 

την ποιότητα των τροφίμων μας και τον 

εκσυγχρονισμό των γεωργικών πρακτικών· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει γενικότερο 

ρόλο στον καθορισμό ενός σαφούς 

πλαισίου πολιτικής για τη διατήρηση των 

κοινών φιλοδοξιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και της δημοκρατικής συζήτησης για τα 

στρατηγικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο 

στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών 

όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων, 

την ποιότητα των τροφίμων μας και τον 

εκσυγχρονισμό των γεωργικών πρακτικών, 

με στόχο να εδραιωθεί ένα κοινωνικό 

συμβόλαιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ 

παραγωγών και καταναλωτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  337 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει γενικότερο 

ρόλο στον καθορισμό ενός σαφούς 

πλαισίου πολιτικής για τη διατήρηση των 

κοινών φιλοδοξιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και της δημοκρατικής συζήτησης για τα 

στρατηγικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο 

στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών 

όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων, 

την ποιότητα των τροφίμων μας και τον 

εκσυγχρονισμό των γεωργικών πρακτικών· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει γενικότερο 

ρόλο στον καθορισμό ενός σαφούς 

πλαισίου πολιτικής για τη διατήρηση των 

κοινών φιλοδοξιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και της δημοκρατικής συζήτησης για τα 

στρατηγικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο 

στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών 

όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων, 

την ποιότητα των τροφίμων μας, την 

οικονομική σταθερότητα των γεωργικών 

παραγωγών και τον εκσυγχρονισμό των 

γεωργικών πρακτικών· 

Or. hr 

Τροπολογία  338 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει γενικότερο 

ρόλο στον καθορισμό ενός σαφούς 

πλαισίου πολιτικής για τη διατήρηση των 

κοινών φιλοδοξιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και της δημοκρατικής συζήτησης για τα 

στρατηγικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο 

στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών 

όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων, 

την ποιότητα των τροφίμων μας και τον 

εκσυγχρονισμό των γεωργικών πρακτικών· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει γενικότερο 

ρόλο στον καθορισμό ενός σαφούς 

πλαισίου πολιτικής για τη διατήρηση των 

κοινών φιλοδοξιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και της δημοκρατικής συζήτησης για τα 

στρατηγικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο 

στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών 

όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων, 

την ποιότητα των τροφίμων μας και την 

ασφάλεια των προϊόντων, τον 

εκσυγχρονισμό των γεωργικών και 

υγειονομικών πρακτικών· 

Or. fr 

Τροπολογία  339 

Mairead McGuinness 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει γενικότερο 

ρόλο στον καθορισμό ενός σαφούς 

πλαισίου πολιτικής για τη διατήρηση των 

κοινών φιλοδοξιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και της δημοκρατικής συζήτησης για τα 

στρατηγικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο 

στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών 

όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων, 

την ποιότητα των τροφίμων μας και τον 

εκσυγχρονισμό των γεωργικών πρακτικών· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει γενικότερο 

ρόλο στον καθορισμό ενός σαφούς 

πλαισίου πολιτικής για τη διατήρηση των 

κοινών φιλοδοξιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και της δημοκρατικής συζήτησης για τα 

στρατηγικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο 

στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών 

όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων, 

συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του 

εδάφους και του αέρα, την ποιότητα των 

τροφίμων μας και τον εκσυγχρονισμό των 

γεωργικών πρακτικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  340 
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Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει γενικότερο 

ρόλο στον καθορισμό ενός σαφούς 

πλαισίου πολιτικής για τη διατήρηση των 

κοινών φιλοδοξιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και της δημοκρατικής συζήτησης για τα 

στρατηγικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο 

στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών 

όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων, 

την ποιότητα των τροφίμων μας και τον 

εκσυγχρονισμό των γεωργικών πρακτικών· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει γενικότερο 

ρόλο στον καθορισμό ενός σαφούς 

πλαισίου πολιτικής για τη διατήρηση των 

κοινών φιλοδοξιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και της δημοκρατικής συζήτησης για τα 

στρατηγικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο 

στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών 

όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων, 

την ποιότητα των τροφίμων μας, την υγεία 

και τον βιώσιμο εκσυγχρονισμό των 

γεωργικών πρακτικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  341 

Laurenţiu Rebega 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει γενικότερο 

ρόλο στον καθορισμό ενός σαφούς 

πλαισίου πολιτικής για τη διατήρηση των 

κοινών φιλοδοξιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και της δημοκρατικής συζήτησης για τα 

στρατηγικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο 

στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών 

όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων, 

την ποιότητα των τροφίμων μας και τον 

εκσυγχρονισμό των γεωργικών πρακτικών· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει γενικότερο 

ρόλο στον καθορισμό ενός σαφούς 

πλαισίου πολιτικής για τη διατήρηση των 

κοινών φιλοδοξιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και της δημοκρατικής συζήτησης για τα 

στρατηγικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο 

στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών 

όσον αφορά τη βιώσιμη χρήση των 

φυσικών πόρων, την ποιότητα των 

τροφίμων μας και τον εκσυγχρονισμό των 

γεωργικών πρακτικών· 

Or. ro 
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Τροπολογία  342 

Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 IΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

πολλαπλοί ρόλοι των γυναικών στις 

αγροτικές περιοχές συμβάλλουν στη 

διατήρηση βιώσιμων γεωργικών 

επιχειρήσεων και αγροτικών κοινοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  343 

Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 IΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο η αναδιατυπωμένη ΚΓΠ να 

είναι επιτυχημένη όσον αφορά τα όσα 

διακυβεύονται, ότι είναι επιτακτική 

ανάγκη να δοθούν στους συννομοθέτες τα 

μέσα για να εκπληρώσουν πλήρως την 

αποστολή τους εντός ενός ελεγχόμενου 

χρονικού πλαισίου και ότι υπάρχουν 

αβεβαιότητες που σχετίζονται με το 

Brexit· 

Or. en 

 

Τροπολογία  344 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 IΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

στρατηγική της ΕΕ για τα δάση προωθεί 

μια συνεκτική, σφαιρική θεώρηση της 

διαχείρισης των δασών, καλύπτει τα 

πολλαπλά οφέλη των δασών, 

ενσωματώνει εσωτερικά και εξωτερικά 

ζητήματα δασικής πολιτικής και 

λαμβάνει υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα 

αξίας των δασών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  345 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο τέθηκε κατά των 

επιδοτήσεων μέσω της ΕΕ για τις 

ταυρομαχίες και ζήτησε ιδίως να μην 

χρησιμοποιηθεί καμία γεωργική ενίσχυση 

για την εκτροφή ταύρων που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν σε ταυρομαχίες· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  346 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 

των έξι βασικών προτεραιοτήτων για την 

ανάπτυξη της υπαίθρου στην ΕΕ 

περιλαμβάνονται η αποκατάσταση, η 

διατήρηση και η ενίσχυση των 

οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη 

γεωργία και τη δασοκομία, μεταξύ άλλων 
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στις περιοχές του δικτύου Natura 2000· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  347 

Susanne Melior 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 IΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 

εργάζεται επί του παρόντος πάνω σε μια 

στρατηγική για τις πρωτεΐνες, ούτως 

ώστε να προωθήσει την αυτάρκεια όσον 

αφορά τα πρωτεϊνούχα φυτά· 

Or. de 

Τροπολογία  348 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΖβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

επιδοτήσεις που χρησιμοποιούνται για 

την προώθηση των γεωργικών προϊόντων 

εντός και εκτός της ΕΕ έχουν αυξηθεί 

σημαντικά τα τελευταία έτη, 

συγκεκριμένα από 142,5 εκατ. ευρώ το 

2017 σε 188,5 εκατομμύρια το 2018 και 

σε 200 εκατομμύρια το 2020· 

Or. nl 

Τροπολογία  349 

Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΖβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

γυναίκες στις αγροτικές περιοχές 

εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές 

προκλήσεις· παρόλο που ορισμένα 

προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ 

περιλαμβάνουν τη διάσταση που αφορά 

το φύλο, οι πολιτικές για τη γεωργία και 

την αγροτική ανάπτυξη δεν προβλέπουν 

συγκεκριμένα μέτρα στο εν λόγω πεδίο· 

Or. en 

 


