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Τροπολογία  350 

Paul Brannen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Μια νέα σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, των κρατών μελών, των 

περιφερειών και των γεωργών 

Μια νέα σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, των κρατών μελών, των 

περιφερειών, των γεωργών, των 

ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων και άλλων 

διαχειριστών γης 

Or. en 

 

Τροπολογία  351 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος -1 (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 -1. τονίζει ότι στόχος της προσεχούς 

ΚΓΠ πρέπει να είναι η χάραξη φιλόδοξων 

πολιτικών που να διασφαλίζουν μια 

πραγματικά βιώσιμη και κοινή πολιτική 

στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας 

και της αγροτικής ανάπτυξης, 

προκειμένου να εξασφαλιστούν η παροχή 

θρεπτικών και υγιεινών τροφίμων, η καλή 

μεταχείριση των ζώων, υγιή 

οικοσυστήματα και δίκαια εισοδήματα 

για τους γεωργούς της Ευρώπης, 

σύμφωνα με την κατευθυντήρια αρχή 

«δημόσιοι πόροι για δημόσια αγαθά»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  352 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  353 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

1. λαμβάνει υπό σημείωση την 

πρόθεση απλούστευσης και 

εκσυγχρονισμού της ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι 

η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός δεν 

επαρκούν για να διατηρήσουν την 

παραγωγή τροφίμων στα χέρια των 

μικρών και μεσαίων γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, για τη λήψη μέτρων 

καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής 

και για τη διασφάλιση μιας γεωργίας που 

αναλαμβάνει πραγματικές 

περιβαλλοντικές δεσμεύσεις· 

Or. es 

 

Τροπολογία  354 

Jean Arthuis 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 



 

AM\1148815EL.docx 5/191 PE619.297v01-00 

 EL 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

1. επικροτεί τη φιλοδοξία για 

μεγαλύτερη απλούστευση και 

εκσυγχρονισμό της ΚΓΠ, ιδίως όσον 

αφορά την πρόοδο που επιτεύχθηκε με 

την έγκριση του Omnibus και τονίζει ότι 

μια πολιτική που δεν είναι κατανοητή 

από τους παράγοντες και τους 

δικαιούχους της δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ότι εκπληρώνει την αποστολή της· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  355 

Matt Carthy 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι δεν πρέπει να 

περιοριστεί σε κούφιες ρητορείες και ότι 

πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στην ΚΓΠ 

να προσαρμοστεί στις τοπικές συνθήκες, 

να μην εστιάζεται μόνο στο αποτέλεσμα 

αλλά και στον τελικό χρήστη και να 

μειώσει την ανισότητα μεταξύ των 

γεωργικών εισοδημάτων, διατηρώντας 

παράλληλα την ακεραιότητα της ενιαίας 

αγοράς και την αρχή μιας κοινής 

πολιτικής·  

Or. en 

 

Τροπολογία  356 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης της ΚΓΠ, επισημαίνοντας 

ότι πρέπει παράλληλα να διασφαλιστεί το 

υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας που 

προσδοκούν οι πολίτες· τονίζει ότι η 

ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, 

συμπεριλαμβανομένης μιας βάσης 

αναφοράς για κοινή περιβαλλοντική 

ποιότητα, και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι θεμελιώδεις 

αρχές της μεταρρύθμισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  357 

Jarosław Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

και σύγχρονη πολιτική που υποστηρίζει 

τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και 

έχει αποφασιστική σημασία για την 

παροχή ασφαλών, υψηλής ποιότητας και 

διαφοροποιημένων τροφίμων, θέσεων 

εργασίας και ανάπτυξης στις αγροτικές 

περιοχές, πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  358 

Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke, Reimer Böge, Ulrike Müller 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να 

καταστεί εφικτή μια αλλαγή από την 

εμμονή στις διαδικασίες που τη 

χαρακτήριζε μέχρι πρότινος προς έναν 

συνεπή προσανατολισμό προς την 

επίτευξη αποτελεσμάτων, αλλά τονίζει ότι 

η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και μια 

πραγματικά κοινή πολιτική πρέπει να είναι 

οι κυρίαρχες προτεραιότητες της 

μεταρρύθμισης· 

Or. de 

 

Τροπολογία  359 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ικανότητα των 

γεωργών να αποκομίζουν κέρδος από την 

επιχείρησή τους, η βιώσιμη χρήση των 

φυσικών μας πόρων, η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  360 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 



 

PE619.297v01-00 8/191 AM\1148815EL.docx 

EL 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η εισοδηματική 

στήριξη των παραγωγών και η προστασία 

του αγροτικού τοπίου στο πλαίσιο της 

ενιαίας αγοράς πρέπει να συγκαταλέγονται 

στις κυρίαρχες προτεραιότητες της 

μεταρρύθμισης μιας πολιτικής που μπορεί 

να παραμείνει κοινή· 

Or. it 

 

Τροπολογία  361 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η προστασία της 

εθνικής παραγωγής και των γεωργών 

μικρής κλίμακας πρέπει να είναι η 

κυρίαρχη προτεραιότητα της 

μεταρρύθμισης· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  362 

Mairead McGuinness 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ προς όφελος των γεωργών, αλλά 

τονίζει ότι οι αρχές που καθορίζονται στη 

συνθήκη της Ρώμης, η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 
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προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  363 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς, η θέση του γεωργού και η 

διασφάλιση μιας πραγματικά κοινής 

πολιτικής πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  364 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική που περιλαμβάνει ρυθμιστικά 

μέσα πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  365 

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

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Indrek Tarand, Valdemar 
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Tomaševski, Urmas Paet, Yana Toom, Petras Auštrevičius, Algirdas Saudargas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ αλλά υπογραμμίζει ότι η 

ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και μια 

πραγματικά κοινή και επαρκώς 

χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ πολιτική 

πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  366 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Laima Liucija 

Andrikienė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ αλλά υπογραμμίζει ότι η 

ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και μια 

πραγματικά κοινή και επαρκώς 

χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ πολιτική 

πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  367 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και η επίτευξη μιας 

πραγματικά κοινής πολιτικής πρέπει να 

είναι οι κυρίαρχες προτεραιότητες της 

μεταρρύθμισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  368 

Γεώργιος Επιτήδειος 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

1. επικροτεί την πρόθεση 

απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της 

ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή 

πολιτική πρέπει να είναι οι κυρίαρχες 

προτεραιότητες της μεταρρύθμισης 

βασικός παράγοντας της ΚΓΠ είναι η 

προστασία των γεωργικών και 

κτηνοτροφικών προϊόντων των χωρών 

της ΕΕ από τον αθέμιτο ανταγωνισμό 

που δημιουργεί η χωρίς περιορισμούς 

εισαγωγή αντίστοιχων προϊόντων από 

τρίτες χώρες· 

Or. el 

 

Τροπολογία  369 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. τονίζει την επιτακτική ανάγκη για 

αποκέντρωση των αλυσίδων τροφίμων, 

και για στήριξη και προώθηση της 
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τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης, 

των μικρότερων αλυσίδων εφοδιασμού, 

και τον τοπικών αγορών (μεταξύ άλλων 

με καινοτόμα μέσα στήριξης, όπως το 

διαδίκτυο), μειώνοντας έτσι τις 

ενεργειακές ροές που συνδέονται με την 

παραγωγή και διανομή τροφίμων· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  370 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. προτείνει η κοινοποίηση των 

στρατηγικών σχεδίων από τα κράτη μέλη 

να μην συνεπάγεται την επίσημη έγκριση 

της Επιτροπής, αλλά μάλλον έναν έλεγχο 

συμμόρφωσης προς τους 

προκαθορισμένους στόχους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  371 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να θέσουν στο επίκεντρο της 

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής τις αρχικές 

τιμές που καλύπτουν το κόστος 

παραγωγής και ανταμείβουν την εργασία· 

Or. es 
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Τροπολογία  372 

Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. ζητεί τη διαμόρφωση μιας ΚΓΠ 

με κυριότερη προτεραιότητα τη 

μετατροπή κάθε ευρωπαϊκής γεωργικής 

εκμετάλλευσης σε επιχείρηση που θα 

συνδυάζει πρότυπα οικονομικής και 

περιβαλλοντικής απόδοσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  373 

Jens Rohde, Jan Huitema, Ulrike Müller 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. ζητεί οι αλλαγές της τρέχουσας 

ΚΓΠ να βασιστούν σε στρατηγικούς 

στόχους για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της 

βιωσιμότητας και τη διασφάλιση 

υγιεινών και ασφαλών τροφίμων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  374 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 

στην ΚΓΠ η ουσιαστική σχέση μεταξύ 
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νομοθετών, γεωργών και πολιτών της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  375 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1β. εφιστά την προσοχή στον πολύ 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 

μικρές και μεσαίες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, που χρήζουν 

αναγνώρισης και αξιοποίησης· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  376 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επισημαίνει ότι ακόμη και η 

ευελιξία που διαθέτουν σήμερα τα κράτη 

μέλη ως προς τον καθορισμό βασικών 

κανόνων, ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης 

του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και 

άνισης πρόσβασης στις γεωργικές 

ενισχύσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη ή 

ακόμη και σε διαφορετικές περιφέρειες· 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  377 

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

Kalinowski 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επισημαίνει ότι ακόμη και η 

ευελιξία που διαθέτουν σήμερα τα κράτη 

μέλη ως προς τον καθορισμό βασικών 

κανόνων, ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης 

του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και 

άνισης πρόσβασης στις γεωργικές 

ενισχύσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη ή 

ακόμη και σε διαφορετικές περιφέρειες· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  378 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επισημαίνει ότι ακόμη και η 

ευελιξία που διαθέτουν σήμερα τα κράτη 

μέλη ως προς τον καθορισμό βασικών 

κανόνων, ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης 
του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και 

άνισης πρόσβασης στις γεωργικές 

ενισχύσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη ή 

ακόμη και σε διαφορετικές περιφέρειες· 

2. επισημαίνει ότι η ευελιξία που 

διαθέτουν σήμερα τα κράτη μέλη ως προς 

τις επιλογές που ορίζονται στους 

βασικούς κανονισμούς επιτρέπουν την 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων 

καταστάσεων, εντός ενός κοινού πλαισίου 

και σε περιορισμένο βαθμό, προκειμένου 

να τηρούνται οι όροι του ανταγωνισμού 

στην ενιαία αγορά και να εξασφαλίζονται 

ίσοι όροι πρόσβασης στις γεωργικές 

ενισχύσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη ή 

ακόμη και σε διαφορετικές περιφέρειες· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  379 

John Stuart Agnew 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επισημαίνει ότι ακόμη και η 

ευελιξία που διαθέτουν σήμερα τα κράτη 

μέλη ως προς τον καθορισμό βασικών 

κανόνων, ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης 

του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και 

άνισης πρόσβασης στις γεωργικές 

ενισχύσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη ή 

ακόμη και σε διαφορετικές περιφέρειες· 

2. επισημαίνει την ευελιξία που 

διαθέτουν σήμερα τα κράτη μέλη ως προς 

τον καθορισμό των εθνικών γεωργικών 

ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

διαφόρων κανόνων για τη φορολογία των 

φυσικών προσώπων και των 

επιχειρήσεων, της εθνικής εισοδηματικής 

στήριξης και των πρωτοβουλιών 

προώθησης τροφίμων, μέτρων που 

διευκολύνουν τα κράτη μέλη να στηρίξουν 

τους γεωργούς εκτός της δομής της ΚΓΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  380 

Matt Carthy 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επισημαίνει ότι ακόμη και η 

ευελιξία που διαθέτουν σήμερα τα κράτη 

μέλη ως προς τον καθορισμό βασικών 

κανόνων, ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης 

του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και 

άνισης πρόσβασης στις γεωργικές 

ενισχύσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη ή 

ακόμη και σε διαφορετικές περιφέρειες· 

2. κρίνει ότι η ευελιξία που διαθέτουν 

σήμερα τα κράτη μέλη ως προς τον 

καθορισμό βασικών κανόνων θα μπορούσε 

να ενισχυθεί σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, χωρίς υποχρεωτικά να 

προκληθεί στρέβλωση του ανταγωνισμού 

στην ενιαία αγορά ή άνιση πρόσβαση στις 

γεωργικές ενισχύσεις σε διαφορετικά 

κράτη μέλη ή ακόμη και σε διαφορετικές 

περιφέρειες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  381 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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2. επισημαίνει ότι ακόμη και η 

ευελιξία που διαθέτουν σήμερα τα κράτη 

μέλη ως προς τον καθορισμό βασικών 

κανόνων, ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης 

του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και 

άνισης πρόσβασης στις γεωργικές 

ενισχύσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη ή 

ακόμη και σε διαφορετικές περιφέρειες· 

2. επισημαίνει ότι η ευελιξία που 

διαθέτουν σήμερα τα κράτη μέλη ως προς 

τον καθορισμό βασικών κανόνων δείχνει 

ότι ορισμένα μέρη της ΚΓΠ δεν μπορούν 

πλέον να θεωρούνται κοινή πολιτική, και 

ότι δυστυχώς προκαλείται στρέβλωση του 

ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και 

άνιση πρόσβαση στις γεωργικές 

ενισχύσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη ή 

ακόμη και σε διαφορετικές περιφέρειες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  382 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επισημαίνει ότι ακόμη και η 

ευελιξία που διαθέτουν σήμερα τα κράτη 

μέλη ως προς τον καθορισμό βασικών 

κανόνων, ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης 

του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και 

άνισης πρόσβασης στις γεωργικές 

ενισχύσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη ή 

ακόμη και σε διαφορετικές περιφέρειες· 

2. επισημαίνει ότι ακόμη και η 

υπερβολική ευελιξία που παρέχεται στα 

κράτη μέλη ως προς τον καθορισμό 

βασικών κανόνων, ενέχει σε ορισμένες 

περιπτώσεις τον κίνδυνο στρέβλωσης του 

ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και 

άνισης πρόσβασης στις γεωργικές 

ενισχύσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη ή 

ακόμη και σε διαφορετικές περιφέρειες· 

Or. it 

 

Τροπολογία  383 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επισημαίνει ότι ακόμη και η 

ευελιξία που διαθέτουν σήμερα τα κράτη 

μέλη ως προς τον καθορισμό βασικών 

κανόνων, ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης 

2. επισημαίνει ότι ακόμη και η 

ευελιξία (λ.χ. προαιρετικές συνδεδεμένες 

ενισχύσεις) που διαθέτουν σήμερα τα 

κράτη μέλη ως προς τον καθορισμό 
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του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και 

άνισης πρόσβασης στις γεωργικές 

ενισχύσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη ή 

ακόμη και σε διαφορετικές περιφέρειες· 

βασικών κανόνων, ενέχει τον κίνδυνο 

στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην 

ενιαία αγορά και άνισης πρόσβασης στις 

γεωργικές ενισχύσεις σε διαφορετικά 

κράτη μέλη ή ακόμη και σε διαφορετικές 

περιφέρειες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  384 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επισημαίνει ότι ακόμη και η 

ευελιξία που διαθέτουν σήμερα τα κράτη 

μέλη ως προς τον καθορισμό βασικών 

κανόνων, ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης 

του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και 

άνισης πρόσβασης στις γεωργικές 

ενισχύσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη ή 

ακόμη και σε διαφορετικές περιφέρειες· 

2. επισημαίνει ότι ακόμη και η 

ευελιξία που διαθέτουν σήμερα τα κράτη 

μέλη ως προς τον καθορισμό βασικών 

κανόνων, ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης 

του ανταγωνισμού και των φιλοδοξιών 

συνοχής στην ενιαία αγορά και μεταξύ 

των αγροτικών περιφερειών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  385 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επισημαίνει ότι ακόμη και η 

ευελιξία που διαθέτουν σήμερα τα κράτη 

μέλη ως προς τον καθορισμό βασικών 

κανόνων, ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης 

του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και 

άνισης πρόσβασης στις γεωργικές 

ενισχύσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη ή 

ακόμη και σε διαφορετικές περιφέρειες· 

2. επισημαίνει ότι ακόμη και η 

ευελιξία που διαθέτουν σήμερα τα κράτη 

μέλη ως προς τον καθορισμό βασικών 

κανόνων, ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης 

του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και 

άνισης πρόσβασης στις γεωργικές 

ενισχύσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη ή 

ακόμη και σε διαφορετικές περιφέρειες, 
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γεγονός που μπορεί να υπονομεύσει την 

αποτελεσματικότητα της ΚΓΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  386 

John Stuart Agnew 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. σημειώνει ότι, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι πολυάριθμες 

επικρίσεις για την ΚΓΠ, οι στόχοι και τα 

εργαλεία της πολιτικής θα πρέπει να 

καθοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια και 

ότι θα πρέπει να μπορούν να 

αιτιολογηθούν· επιπλέον, θα πρέπει να 

δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη 

ευελιξία ως προς τη χρήση των 

προϋπολογισμών της ΚΓΠ για τη 

διευθέτηση σημαντικών προβλημάτων 

που αντιμετωπίζει ο γεωργικός κλάδος τα 

οποία δεν εμπίπτουν στον τομέα 

αρμοδιότητας της ΕΕ, όπως η 

προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες 

προτιμήσεις των καταναλωτών, για 

παράδειγμα μείωση της κατανάλωσης 

κρέατος, μέτρα για την προστασία της 

καλής κατάστασης του εδάφους, θέματα 

δημόσιας και ψυχικής υγείας και 

πρόσβαση στην απασχόληση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  387 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. τονίζει ότι, προκειμένου να 

εξασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, 

απαιτείται μια κοινή ενωσιακή βάση 

αναφοράς που να προασπίζει τα 

δικαιώματα των πολιτών σε υγιές 

περιβάλλον και σε υγιεινά και θρεπτικά 

τρόφιμα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  388 

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

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

Marijana Petir, Nuno Melo, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. εκτιμά ότι οποιεσδήποτε 

προσπάθειες επανεθνικοποίησης της 

ΚΓΠ, μέσω της συγχρηματοδότησης του 

πρώτου πυλώνα ή της δυσανάλογης 

χρήσης της αρχής της επικουρικότητας, 

πρέπει να αποφευχθούν, καθώς θα 

οδηγούσαν σε πολύ χειρότερες 

ανισορροπίες όσον αφορά τον 

ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  389 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. εκτιμά ότι οποιεσδήποτε 

προσπάθειες επανεθνικοποίησης της 

ΚΓΠ, μέσω της συγχρηματοδότησης του 
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πρώτου πυλώνα ή της δυσανάλογης 

χρήσης της αρχής της επικουρικότητας, 

πρέπει να αποφευχθούν, καθώς θα 

οδηγούσαν σε πολύ χειρότερες 

ανισορροπίες όσον αφορά τον 

ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  390 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να 

διαμορφωθούν προσεκτικά οι κανόνες 

προκειμένου να διατηρηθεί το 

απαραίτητο επίπεδο ευελιξίας που θα 

επιτρέψει στα κράτη μέλη και τις 

περιφέρειες να επιλέξουν τις καλύτερες 

δυνατές λύσεις για τις επί τόπου 

καταστάσεις χωρίς ωστόσο να 

στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό εντός της 

ενιαίας αγοράς· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  391 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 

αξιολογεί παράλληλα τους κανόνες που 

διέπουν την εσωτερική αγορά, 

εξακριβώνοντας ότι υφίστανται επαρκή 

μέσα για την προστασία της αξίας της 

γεωργικής παραγωγής· 
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Or. it 

 

Τροπολογία  392 

Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke, Reimer Böge, Ulrike Müller 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. επισημαίνει εν προκειμένω ότι η 

παροχή ενισχύσεων προαιρετικής 

συνδεδεμένης στήριξης ενδέχεται να 

οδηγήσει σε στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού· 

Or. de 

 

Τροπολογία  393 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 

βρεθούν κατάλληλες και αποτελεσματικές 

λύσεις για την ελαχιστοποίηση κάθε 

κινδύνου στρέβλωσης του ανταγωνισμού 

στην ενιαία αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  394 

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

Jakovčić, Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 2α. τονίζει τη σημασία της 

διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού 

για τους γεωργούς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  395 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. απορρίπτει οποιοδήποτε 

ενδεχόμενο επανεθνικοποίησης της ΚΓΠ· 

Or. es 

 

Τροπολογία  396 

Stefan Eck 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. τονίζει ότι σήμερα οι 

μικροκαλλιεργητές αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 40% των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων της ΕΕ, ωστόσο 

λαμβάνουν μόνο το 8% των επιδοτήσεων 

της ΚΓΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  397 

Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 



 

PE619.297v01-00 24/191 AM\1148815EL.docx 

EL 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2β. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 

περαιτέρω το δικαίωμα σε ενισχύσεις 

μέσω της ΕΕ ώστε τα μέτρα που 

περιγράφονται στο πρόγραμμα να 

εγκριθούν παράλληλα και για την παροχή 

ενισχύσεων (one window approach)· 

Or. de 

 

Τροπολογία  398 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2β. θεωρεί ότι αυτή η βάση αναφοράς 

θα πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο που 

να σέβεται τους σχετικούς νόμους και να 

μην επιτρέπει οποιαδήποτε ζημία στο 

περιβάλλον ή στην κοινωνία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  399 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

παραχωρείται μόνο στο πλαίσιο ενός 

κοινού συνόλου κανόνων και εργαλείων 

που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, 

στο πλαίσιο μιας ομοιόμορφης 

προσέγγισης όλων των προσπαθειών 

προγραμματισμού και των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας, θα πρέπει να καλύπτει 

διαγράφεται 
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και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ και να 

εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια ευρωπαϊκή 

προσέγγιση στον πυλώνα Ι και συνεπώς 

ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  400 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 
κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

3. θεωρεί ότι η εν λόγω πρόσθετη 

επικουρικότητα για τα κράτη μέλη πρέπει 

να παραχωρείται υπό την προϋπόθεση ότι 

οι στόχοι της ΚΓΠ παραμένουν σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι εξακολουθούμε 

να διαθέτουμε ένα κοινό σύνολο κανόνων 

σχετικά με τους κύριους τύπους 

εργαλείων πιθανής παρέμβασης, τα 

κριτήρια επιλογής για τα μέτρα που θα 

μπορούν να διατηρούν τα κράτη μέλη στο 

εθνικό στρατηγικό τους σχέδιο, το οποίο 

θα περιέχει ένα εθνικό επιχειρησιακό 

σχέδιο, τους δείκτες αξιολόγησης, για να 

διασφαλιστεί μια ομοιόμορφη προσέγγιση 

των δύο πυλώνων της ΚΓΠ σε ολόκληρη 

την Ένωση, και ειδικά όσον αφορά τον 
πυλώνα Ι της, η οποία θα διασφαλίζει ένα 

ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  401 

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

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

Noichl, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Maria Gabriela Zoană 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

3. εκτιμά ότι επιπλέον 

επικουρικότητα θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο εφόσον υπάρχει: ένα αυστηρό κοινό 

σύνολο κανόνων και εργαλείων, στόχων 

και δεικτών όσον αφορά τα κύρια είδη 

πιθανών μέσων παρέμβασης και τα 

κριτήρια επιλογής των μέτρων που θα 

μπορούν να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη 

στα εθνικά επιχειρησιακά τους σχέδια, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ομοιόμορφη προσέγγιση των δύο 

πυλώνων της ΚΓΠ σε όλη την ΕΕ και, 

ειδικότερα, για τον πρώτο πυλώνα να 

εξασφαλιστεί ο σεβασμός των όρων 

θεμιτού ανταγωνισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  402 

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

Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο 

ανταγωνισμού· 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  403 

Matt Carthy 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

ενωσιακών στόχων, κανόνων και 

απαιτήσεων επιλεξιμότητας, ούτως ώστε 

να διαθέτουν τα κράτη μέλη επαρκή 

ευελιξία στην επιλογή των προγραμμάτων 

και των εργαλείων και παράλληλα να 

εξασφαλίζονται ένα ισότιμο πεδίο 

ανταγωνισμού και μια κοινή προσέγγιση 

στον τομέα των ενισχύσεων του πρώτου 

πυλώνα σε όλη την ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  404 

John Stuart Agnew 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 
μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο 

ανταγωνισμού· 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη ως προς τον καθορισμό της 

κατάλληλης εισοδηματικής στήριξης στο 

πλαίσιο του πρώτου πυλώνα και η 

αναγνώριση της ικανότητας 

συγχρηματοδότησης της στήριξης του 

γεωργικού εισοδήματος μέσω εθνικών 

μέτρων είτε άμεσα είτε σε είδος θα πρέπει 

να αποτελούν μέρος μιας ομοιόμορφης 

προσέγγισης όλων των προσπαθειών 

προγραμματισμού και των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας· 

Or. en 



 

PE619.297v01-00 28/191 AM\1148815EL.docx 

EL 

 

Τροπολογία  405 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

3. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να απολαύουν ευελιξίας μόνο βάσει ενός 

κοινού συνόλου στόχων και δεικτών που 

έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ και 

καλύπτουν και τους δύο πυλώνες της 

ΚΓΠ, εντός ενός κοινού πλαισίου 

βασικών ενωσιακών απαιτήσεων που 

διασφαλίζουν ένα ισότιμο πεδίο 

ανταγωνισμού και, ειδικότερα, μια 

ενωσιακή προσέγγιση για τη στήριξη στο 

πλαίσιο του πρώτου πυλώνα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  406 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Daniel Buda, 

Norbert Erdős, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia 

Ribeiro, Alberto Cirio, Tom Vandenkendelaere, Vladimir Urutchev, Anne Sander, 

Francis Zammit Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη, η οποία νοείται ως συνεκτικό 

περιθώριο δράσης και εύλογο επίπεδο 

ευελιξίας, θα πρέπει να παραχωρείται μόνο 

στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων, βασικών προτύπων, εργαλείων 

και χρηματοδοτικών κονδυλίων που 

έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ από τον 

συννομοθέτη, στο πλαίσιο μιας 

ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 
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συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  407 

Maria Noichl, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο 

ανταγωνισμού· 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

σαφώς καθορισμένων και διαφανών 
κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, και θα πρέπει 

να καλύπτει το σύνολο της ΚΓΠ 

ανεξάρτητα από τον αρχιτεκτονικό 

σχεδιασμό της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  408 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

3. θεωρεί ότι μεγαλύτερη 

επικουρικότητα για τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να παραχωρείται μόνο στο πλαίσιο 

ενός κοινού συνόλου κανόνων και 

εργαλείων που έχουν συμφωνηθεί σε 
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μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο 

ανταγωνισμού· 

επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο μιας ομοιόμορφης 

προσέγγισης όλων των προσπαθειών 

προγραμματισμού και των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας, και θα πρέπει βασικά να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ, 

ενώ παράλληλα πρέπει να εξασφαλίζεται 

η συμφωνία του ΕΕΣ για αυτήν τη 

μεγαλύτερη επικουρικότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  409 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 
κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υπονομεύει 

το κοινό σύνολο κανόνων και εργαλείων 

που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο 

πλαίσιο μιας ομοιόμορφης προσέγγισης 

όλων των προσπαθειών προγραμματισμού 

και των κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα 

πρέπει να καλύπτει και τους δύο πυλώνες 

της ΚΓΠ και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, 

μια ομοιόμορφη εφαρμογή στον πυλώνα Ι 

και συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο 

ανταγωνισμού· 

Or. it 

 

Τροπολογία  410 

James Nicholson, John Procter, Anthea McIntyre 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη είναι σημαντική στο πλαίσιο 

ενός κοινού συνόλου κανόνων και 
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κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

εργαλείων που έχουν συμφωνηθεί σε 

επίπεδο ΕΕ και στο πλαίσιο μιας 

τυποποιημένης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  411 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο 

ανταγωνισμού· 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα ΙΙ, 

δεδομένου ότι τα μέτρα που αποσκοπούν 

στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

ανησυχιών ή τα μέτρα μετριασμού της 

κλιματικής αλλαγής πρέπει να 

εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλη την ΕΕ 

για να είναι αποτελεσματικά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  412 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει μια κοινή ευρωπαϊκή 

προσέγγιση στον πυλώνα Ι και στον 

πυλώνα ΙΙ και συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο 

ανταγωνισμού, και ιδίως ακριβείς 

στόχους σύμφωνους με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία και 

βασισμένους σε ποσοτικοποιημένους και 

φιλόδοξους δείκτες αποτελεσμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  413 

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 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός ισχυρού κοινού 

συνόλου κανόνων και εργαλείων που 

έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο 

πλαίσιο μιας ομοιόμορφης προσέγγισης 

όλων των προσπαθειών προγραμματισμού 

και των κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα 

πρέπει να καλύπτει και τους δύο πυλώνες 

της ΚΓΠ και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, 

μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι 

και συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο 

ανταγωνισμού· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  414 

Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Ulrike Müller 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο εντός ενός κοινού πλαισίου κανόνων 

και εργαλείων που έχουν συμφωνηθεί σε 

επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο μιας ομοιόμορφης 

προσέγγισης όλων των προσπαθειών 

προγραμματισμού και των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας, και ότι αυτό το κοινό 

πλαίσιο κανόνων και εργαλείων θα πρέπει 

να καλύπτει και τους δύο πυλώνες της 

ΚΓΠ και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  415 

Bronis Ropė, Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław 

Liberadzki, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Urmas Paet, Yana Toom, 

Valdemar Tomaševski, Indrek Tarand, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού γενικού 

συνόλου κανόνων και εργαλείων που 

έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο 

πλαίσιο μιας ομοιόμορφης προσέγγισης 

όλων των προσπαθειών προγραμματισμού 

και των κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα 

πρέπει να καλύπτει και τους δύο πυλώνες 

της ΚΓΠ και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, 
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ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι 

χωρίς εθνική συγχρηματοδότηση και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  416 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού γενικού 

συνόλου κανόνων και εργαλείων που 

έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο 

πλαίσιο μιας ομοιόμορφης προσέγγισης 

όλων των προσπαθειών προγραμματισμού 

και των κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα 

πρέπει να καλύπτει και τους δύο πυλώνες 

της ΚΓΠ και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, 

μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι 

χωρίς εθνική συγχρηματοδότηση και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  417 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 
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κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ομοιόμορφη ευρωπαϊκή εφαρμογή και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού 

στον πυλώνα Ι· 

Or. it 

 

Τροπολογία  418 

Laurenţiu Rebega 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια ενιαία 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  419 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων, ελέγχων και εργαλείων που 

έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο 
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μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

πλαίσιο μιας ομοιόμορφης προσέγγισης 

όλων των προσπαθειών προγραμματισμού 

και των κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα 

πρέπει να καλύπτει και τους δύο πυλώνες 

της ΚΓΠ και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, 

μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι 

και συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο 

ανταγωνισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  420 

Jan Huitema, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο στο πλαίσιο ενός κοινού συνόλου 

κανόνων και εργαλείων που έχουν 

συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 

μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των 

προσπαθειών προγραμματισμού και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να 

καλύπτει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ 

και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση στον πυλώνα Ι και 

συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται 

μόνο εντός ενός κοινού πλαισίου κανόνων 

και εργαλείων που έχουν συμφωνηθεί σε 

επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο μιας ομοιόμορφης 

προσέγγισης όλων των προσπαθειών 

προγραμματισμού και των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας, θα πρέπει να καλύπτει και 

τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ και να 

εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια ευρωπαϊκή 

προσέγγιση στον πυλώνα Ι και συνεπώς 

ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  421 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. επιδοκιμάζει την αυξημένη ευθύνη 

των κρατών μελών όσον αφορά την 

εφαρμογή των ενισχύσεων της ΚΓΠ, 
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ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική 

και καλύτερα προσαρμοσμένη στις 

πραγματικότητες των διαφόρων γεωργών 

στην Ευρώπη, αλλά με την προϋπόθεση 

ότι η εν λόγω δημόσια πολιτική διατηρεί 

τον κοινό χαρακτήρα της και αποτρέπει 

τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  422 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. θεωρεί ότι οι γεωργοί σε ολόκληρη 

την Ένωση θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 

στη χρηματοδότηση και στα δάνεια υπό 

τους ίδιους όρους και με τα ίδια επιτόκια 

χωρίς διαφοροποίηση· καλεί, στο πλαίσιο 

αυτό, την Επιτροπή να θεσπίσει, από 

κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, τα κατάλληλα μέτρα 

στήριξης και δανειοδοτικές διευκολύνσεις 

για τους γεωργούς, και ιδιαίτερα τους 

γεωργούς νεαρής ηλικίας· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  423 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, 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 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. θεωρεί ότι, προκειμένου να 

εξορθολογιστούν οι εθνικές επιλογές που 
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γίνονται στο πλαίσιο της καθορισμένης σε 

επίπεδο ΕΕ εργαλειοθήκης βάσει του 

πρώτου και του δεύτερου πυλώνα, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να σχεδιάσουν τη 

δική τους συνεκτική εθνική στρατηγική 

που θα βασίζεται στις επιδόσεις και θα 

αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της 

ΕΕ σύμφωνα με τους κανόνες και τις 

αρχές της ενιαίας αγοράς της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  424 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. θεωρεί απαραίτητη τη θέσπιση 

βασικών ομοιόμορφων κριτηρίων για τον 

καθορισμό παρόμοιων κυρώσεων όσον 

αφορά αντίστοιχες παραβάσεις που 

διαπιστώνονται κατά την εφαρμογή των 

διαφόρων μέτρων που λαμβάνονται από 

τα κράτη μέλη ή τις περιφέρειες για την 

επίτευξη των γενικών κοινών στόχων που 

καθορίζονται από την ΕΕ· 

Or. es 

 

Τροπολογία  425 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. τονίζει ότι τα εθνικά στρατηγικά 

σχέδια ΚΓΠ θα πρέπει να είναι 

τεκμηριωμένα και σχεδιασμένα με τη 

συμμετοχή των αρμοδίων 
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περιβαλλοντικών αρχών, κατόπιν 

διαβούλευσης με όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς 

(συμπεριλαμβανομένων των 

μικροκαλλιεργητών, των 

περιβαλλοντικών ΜΚΟ και εκπροσώπων 

της κοινωνίας των πολιτών) και πρέπει 

υποχρεωτικά να ακολουθούν την αρχή 

της εταιρικής σχέσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  426 

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Ricardo Serrão 

Santos, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Maria Noichl, Jean-Paul 

Denanot, Nicola Caputo, Maria Gabriela Zoană 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη μεγαλύτερη ευθύνη που αναλαμβάνουν 

τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της ΚΓΠ, 

προκειμένου να καταστεί 

αποτελεσματικότερη και να είναι 

καλύτερα προσαρμοσμένη στις 

πραγματικότητες των διαφόρων 

γεωργικών μοντέλων της Ευρώπης, με 

την προϋπόθεση ότι η ΚΓΠ θα 

διατηρήσει τον κοινό χαρακτήρα της και 

θα αποφεύγει τις στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών 

μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  427 

James Nicholson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. υπογραμμίζει την ανάγκη ενός 

σαφούς, απλού και ευκρινούς πλαισίου το 

οποίο θα σκιαγραφεί με ακρίβεια τους 

στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, 

προκειμένου να αποφευχθεί ο 

κανονιστικός υπερθεματισμός της 

πολιτικής σε εθνικό ή περιφερειακό 

επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  428 

Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. ζητεί τη διαμόρφωση, σε επίπεδο 

ΕΕ, ενός πρώτου πυλώνα που θα 

αναγνωρίζει τη σημασία των άμεσων 

ενισχύσεων και θα περιλαμβάνει ένα 

συμβατικό καθεστώς κινήτρων για τη 

μετάβαση σε γεωργικές πρακτικές διπλών 

επιδόσεων, το οποίο μπορεί να 

αντιπροσωπεύει μερίδιο 30% του 

προϋπολογισμού του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  429 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Momchil Nekov 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. θεωρεί ότι στον δεύτερο πυλώνα 

της ΚΓΠ οι αυστηροί κανόνες άρδευσης 

θα πρέπει να χαλαρώσουν, ιδίως σε 
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εκείνα τα κράτη μέλη στα οποία οι 

αρδευόμενες εκτάσεις είναι λιγότερες από 

τον μέσο όρο της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  430 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί η 

δυνατότητα στους γεωργούς να επιλέγουν, 

μεταξύ των ευρωπαϊκών εργαλείων, τους 

πιο αποτελεσματικούς τρόπους και τα 

μέσα επίτευξης των στόχων που 

καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  431 

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

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

Melo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί η 

δυνατότητα στους αγρότες να επιλέγουν, 

μεταξύ των ευρωπαϊκών εργαλείων, τους 

πιο αποτελεσματικούς τρόπους και τα 

μέσα επίτευξης των στόχων που 

καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  432 
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Daniel Buda, Norbert Erdős, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela Zoană 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει 

εργαλεία προκειμένου να αυξηθούν οι 

συνέργειες μεταξύ της χρηματοδότησης 

της ΚΓΠ και της πολιτικής συνοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  433 

Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3β. ζητεί την ανανέωση του δεύτερου 

πυλώνα ώστε να καταστεί λιγότερο 

περίπλοκος και αποτελεσματικότερος και 

να εστιάζεται σε πολιτικές εδαφικής και 

τομεακής ανάπτυξης που να παρέχουν 

πραγματικά κίνητρα και να θέτουν τις 

γεωργοπεριβαλλοντικές πρωτοβουλίες, τις 

επενδύσεις, την κατάρτιση, την έρευνα 

και την καινοτομία στο επίκεντρο των 

τοπικών ζητημάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  434 

James Nicholson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3β. τονίζει την ανάγκη να 

διασφαλιστεί η δέουσα συμμετοχή των 

γεωργών σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης 
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πολιτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  435 

Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3γ. θεωρεί ότι μόνο με ένα τέτοιο 

συμπληρωματικό μοντέλο μπορούν να 

επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ 

σε σχέση με το περιβάλλον και την 

αγροτική ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  436 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την 

ανάγκη να γίνεται απολύτως σεβαστή η 

κατανομή των εξουσιών σε κάθε κράτος 

μέλος, η οποία συχνά καθορίζεται στο 

Σύνταγμα της χώρας, ιδίως επιδεικνύοντας 

σεβασμό έναντι των νομικών 

αρμοδιοτήτων των περιφερειών της ΕΕ 

κατά την εφαρμογή των πολιτικών· 

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την 

ανάγκη να γίνεται απολύτως σεβαστή η 

κατανομή των εξουσιών σε κάθε κράτος 

μέλος, η οποία συχνά καθορίζεται στο 

Σύνταγμα της χώρας, κυρίως 

επιδεικνύοντας σεβασμό έναντι των 

νομικών αρμοδιοτήτων των περιφερειών 

της ΕΕ κατά την εφαρμογή των πολιτικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  437 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την 

ανάγκη να γίνεται απολύτως σεβαστή η 

κατανομή των εξουσιών σε κάθε κράτος 

μέλος, η οποία συχνά καθορίζεται στο 

Σύνταγμα της χώρας, ιδίως επιδεικνύοντας 

σεβασμό έναντι των νομικών 

αρμοδιοτήτων των περιφερειών της ΕΕ 

κατά την εφαρμογή των πολιτικών· 

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την 

ανάγκη να γίνεται απολύτως σεβαστή η 

κατανομή των εξουσιών σε κάθε κράτος 

μέλος, η οποία συχνά καθορίζεται στο 

Σύνταγμα της χώρας, ιδίως επιδεικνύοντας 

σεβασμό έναντι των νομικών 

αρμοδιοτήτων των περιφερειών της ΕΕ 

κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των 

πολιτικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  438 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την 

ανάγκη να γίνεται απολύτως σεβαστή η 
κατανομή των εξουσιών σε κάθε κράτος 

μέλος, η οποία συχνά καθορίζεται στο 

Σύνταγμα της χώρας, ιδίως επιδεικνύοντας 

σεβασμό έναντι των νομικών 

αρμοδιοτήτων των περιφερειών της ΕΕ 

κατά την εφαρμογή των πολιτικών· 

4. τονίζει ότι η μελλοντική 

μεταρρύθμιση πρέπει να σέβεται πλήρως 

την κατανομή των εξουσιών σε κάθε 

κράτος μέλος, η οποία συχνά καθορίζεται 

στο Σύνταγμα της χώρας, ιδίως 

επιδεικνύοντας σεβασμό έναντι των 

νομικών αρμοδιοτήτων των περιφερειών 

της ΕΕ κατά την εφαρμογή των πολιτικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  439 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Czesław 

Adam Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Albert Deß, Norbert Lins, Ramón Luis 

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

Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης, έγκρισης ή/και 

παρακολούθησης της εφαρμογής της 

ΚΓΠ από τα κράτη μέλη, πρέπει να 

δεσμευτεί για τον αυστηρό σεβασμό της 

πολιτικής συμφωνίας και των στόχων 

που τίθενται από τους συννομοθέτες 

χωρίς να προσθέτει επιπλέον κανόνες και 

στόχους πολιτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  440 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά το 

ΕΓΤΑΑ, οι περιφέρειες που είναι 

διαχειριστικές αρχές μπορούν να 

παρέχουν τοπική διοίκηση για τη 

χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων 

προσανατολισμένων σε τοπικό επίπεδο· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  441 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. υπενθυμίζει ότι, ιδίως για το 

ΕΓΤΑΑ, οι περιφέρειες, ως διαχειριστικές 

αρχές, μπορούν να λειτουργήσουν ως 

τοπική διοίκηση για τη χρηματοδότηση 

συγκεκριμένων έργων που αφορούν τον 
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τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  442 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και 

μετρήσιμων δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

διαγράφεται 

Or. es 

 

Τροπολογία  443 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις και τη συμμόρφωση, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 
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παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων 

ελέγχων του σχεδιασμού και της 

εφαρμογής των μέτρων/προγραμμάτων 

των κρατών μελών, καθώς και της 

συμμόρφωσης και επιβολής ποινών· 

  

Or. en 

 

Τροπολογία  444 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, απλών, σταθερών και 

μετρήσιμων δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  445 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 5. επικροτεί τις προσπάθειες της 
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Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης προαιρετικών 

μέτρων προσανατολισμένης στα 

αποτελέσματα για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης με 

αυστηρούς κανόνες και κυρώσεις σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών με ισχυρή έμφαση στην 

παροχή κινήτρων στους γεωργούς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  446 

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

Jakovčić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για την ΚΓΠ με λιγότερη 

γραφειοκρατία, απλουστευμένες 

διαδικασίες και μεγαλύτερη διαφάνεια 

των στόχων και των εργαλείων, για να 

προωθήσει τις επιδόσεις αντί της 

συμμόρφωσης, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα επαρκή και αναλογική 

παρακολούθηση βάσει κινδύνου μέσω 

σαφώς καθορισμένων, σταθερών και 

μετρήσιμων δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

Or. en 
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Τροπολογία  447 

Norbert Erdős, Franc Bogovič, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

5. κατανοεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  448 

Laurenţiu Rebega 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

ενιαίου συστήματος ελέγχου της ποιότητας 
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επιβολής ποινών· και επιβολής ποινών το εν λόγω σύστημα 

πρέπει πρωτίστως να οδηγήσει σε 

απλοποίηση χωρίς νέες διοικητικές 

απαιτήσεις για τους γεωργούς· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  449 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση και μέτρα για τον 

προσδιορισμό και την καταπολέμηση του 

αναγνωρισμένου προβλήματος του 

κανονιστικού υπερθεματισμού σε εθνικό 

επίπεδο, μέσω σαφώς καθορισμένων, 

σταθερών και μετρήσιμων δεικτών σε 

επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός 

κατάλληλου συστήματος ελέγχου της 

ποιότητας και επιβολής ποινών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  450 

Daniel Buda, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela Zoană 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 
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πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης· καλεί 

την Επιτροπή να προβλέψει ένα ενιαίο 

και απλουστευμένο πρόγραμμα, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  451 

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

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις και, κατά συνέπεια, τις δράσεις 

των γεωργών και όχι την απλή κατοχή 

γης, αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  452 

James Nicholson, John Procter, Anthea McIntyre 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων και σύγχρονων 

επιστημονικών στοιχείων ακριβείας, για 

να προωθήσει τις επιδόσεις αντί της 

συμμόρφωσης, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα επαρκή παρακολούθηση μέσω 

σαφώς καθορισμένων, σταθερών και 

μετρήσιμων δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  453 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο για να 

προωθήσει τις επιδόσεις αντί της 

συμμόρφωσης, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα επαρκή παρακολούθηση μέσω 

σαφώς καθορισμένων, σταθερών και 

μετρήσιμων δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

Or. en 
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Τροπολογία  454 

Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke, Reimer Böge, Ulrike Müller 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση βάσει κινδύνου μέσω 

σαφώς καθορισμένων και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής κυρώσεων· 

Or. de 

 

Τροπολογία  455 

Susanne Melior 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

κυρώσεων· 

Or. de 
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Τροπολογία  456 

Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Michela Giuffrida 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης 

προσανατολισμένης στα αποτελέσματα 
για να προωθήσει τις επιδόσεις αντί της 

συμμόρφωσης, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα επαρκή παρακολούθηση μέσω 

σαφώς καθορισμένων, σταθερών και 

μετρήσιμων δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  457 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 

5. διαπιστώνει τη βούληση της 

Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό 

προγράμματος, εφαρμογή και έλεγχο στο 

πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει 

αποτελεσμάτων για να προωθήσει τις 

επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς 

καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και 

επιβολής ποινών· 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  458 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. προτείνει να συμπεριληφθούν οι 

ακόλουθοι δείκτες: 

  - καλή κατάσταση του εδάφους και 

βιοποικιλότητα / παρουσία ταξινομικών 

κατηγοριών / πλούτος ειδών· 

 - δημιουργία χούμου και φυτικών γαιών, 

εδαφοκάλυψη κατά της διάβρωσης· 

 - απώλεια θρεπτικών στοιχείων και 

ποιότητα των υδάτων· 

 - βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων 

πλούτου και αφθονίας ειδών πτηνών / 

άγριων επικονιαστών / εντόμων· 

 - δείκτες μείωσης της χρήσης 

φυτοφαρμάκων και χρήση 

ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 

οργανισμών (IPM), σύμφωνα με την 

οδηγία 2009/128 για την ορθολογική 

χρήση των γεωργικών φαρμάκων και το 

άρθρο 67 του κανονισμού αριθ. 

1107/2009· 

Or. en 

 

Τροπολογία  459 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. τονίζει ότι μια προσέγγιση που θα 
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βασίζεται απλώς στα αποτελέσματα θα 

εξέθετε τα κράτη μέλη, τα οποία 

ενδέχεται να μην μπορούν, λόγω 

συγκεκριμένων περιστάσεων, να 

επιτύχουν πλήρως όλα τα αποτελέσματα 

που καθορίζονται στα εθνικά σχέδιά 

τους, σε κίνδυνο εκ των υστέρων μείωσης 

των εθνικών κονδυλίων τους, καθώς και 

διακοπής της χρηματοδότησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  460 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. υπογραμμίζει ότι η απλούστευση 

θα πρέπει να δίνει στα κράτη μέλη 

μεγαλύτερα περιθώρια σχεδιασμού των 

αναγκαίων εργαλείων, ανάλογα με την 

περίπτωση, υπό τον όρο ότι δεν θα 

οδηγούσε σε στρέβλωση των όρων 

ανταγωνισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  461 

Norbert Erdős, Franc Bogovič, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Michel 

Dantin, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Momchil Nekov 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. τονίζει ότι το νέο σύστημα θα 

πρέπει να οδηγήσει σε σημαντική 

απλούστευση και μείωση του διοικητικού 

φόρτου τόσο για τους δικαιούχους όσο 

και για τις εθνικές / περιφερειακές 

διοικήσεις· 
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Τροπολογία  462 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. θεωρεί απαραίτητο να 

καθοριστούν σαφώς σε επίπεδο ΕΕ οι 

στόχοι και οι δείκτες για την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 

στόχων ούτως ώστε να διευκολύνεται ο 

προγραμματισμός, είτε σε επίπεδο 

κρατών μελών είτε σε περιφερειακό 

επίπεδο, στο πλαίσιο του προτεινόμενου 

νέου προτύπου ενίσχυσης· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  463 

Mairead McGuinness 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. αναγνωρίζει ότι το νέο μοντέλο 

λειτουργίας θα χρειαστεί προσαρμογές 

και τροποποιήσεις για αρκετά χρόνια και 

θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι γεωργοί 

δεν θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση λόγω 

της στροφής σε ένα μοντέλο που θα 

βασίζεται στα αποτελέσματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  464 

Czesław Adam Siekierski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. εκφράζει την πεποίθησή του ότι το 

προτεινόμενο στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής νέο σύστημα υλοποίησης της 

ΚΓΠ βάσει στρατηγικών σχεδίων θα 

πρέπει να περιοριστεί στο 30% των 

άμεσων ενισχύσεων που επί του παρόντος 

εξαρτώνται από τη λεγόμενη προσθήκη 

πρασίνου· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  465 

Norbert Erdős, Franc Bogovič, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. σημειώνει, ωστόσο, ότι μια πιθανή 

καθυστέρηση έγκρισης των στρατηγικών 

σχεδίων της ΚΓΠ ενδέχεται να οδηγήσει 

σε καθυστερημένες πληρωμές, κάτι που 

πρέπει να αποφευχθεί· 

Or. en 

 

Τροπολογία  466 

Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke, Ulrike Müller, Paolo De Castro, 

Reimer Böge 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. θεωρεί ότι, στον πρώτο πυλώνα, 

τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν 

προγράμματα από κατάλογο 

προτεραιότητας καταρτισμένο από την 
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ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  467 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5β. τονίζει ότι οι δείκτες ΚΓΠ θα 

πρέπει να είναι απλοί, ρεαλιστικοί, εύκολα 

ποσοτικοποιήσιμοι και ελέγξιμοι· 

Or. en 

 

Τροπολογία  468 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5β. σημειώνει ότι απαιτείται ένα 

ορισμένο επίπεδο συμμόρφωσης για την 

επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού, τη 

διατήρηση της ομοιομορφίας της ΚΓΠ 

(και τη διατήρηση όλων των ενισχύσεων 

εντός του «πράσινου κουτιού» του ΠΟΕ)·  

Or. en 

 

Τροπολογία  469 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5β. ζητεί την ανάπτυξη ενός 

συστήματος κατάλληλων θεσμικών και 

νομικών προσαρμογών που είναι 

απαραίτητες για την αλλαγή του μοντέλου 

εφαρμογής, προκειμένου να αποφευχθεί 

το επιπλέον κόστος και η μείωση της 

απορρόφησης κεφαλαίων στα κράτη 

μέλη· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  470 

Norbert Erdős, Franc Bogovič, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Michel 

Dantin, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Momchil Nekov 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5γ. ζητεί την κατάρτιση απλών 

στρατηγικών σχεδίων ΚΓΠ τύπου 

πλαισίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

κατάλληλη ευελιξία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  471 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5δ. θεωρεί ότι η συλλογή 

πληροφοριών θα πρέπει να βασίζεται σε 

δορυφορικές εικόνες και σε βάσεις 

δεδομένων ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου παρά στην 

υποβολή στοιχείων από τους 

μεμονωμένους γεωργούς· 
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Τροπολογία  472 

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

Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ε (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ε. τονίζει ότι η μη επίτευξη των 

στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα δεν 

θα πρέπει να οδηγεί σε δημοσιονομική 

διόρθωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  473 

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

Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 στ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5στ. προτείνει να εξεταστεί δεόντως η 

εισαγωγή των ακόλουθων δύο απλών 

δεικτών: 

 - πριμοδότησης 2% στους εκτροφείς 

ζώων έπειτα από κάθε 0,1 μονάδα ζώων / 

εκτάριο που καταγράφεται στο 

ολοκληρωμένο σύστημα αναγνώρισης και 

καταγραφής των ζώων, με την ονομασία 

«περιβαλλοντική οικονομική 

πριμοδότηση εκτροφέων ζώων»· η 

πριμοδότηση αυτή θα ενθάρρυνε τους 

γεωργούς να εκτρέφουν τα ζώα στη γη 

τους, κάτι που θα εξισορροπούσε και πάλι 

την ευρωπαϊκή γεωργία· 

 - πριμοδότησης 20% ανά εκμετάλλευση 

στους γεωργούς που παράγουν σε μικρές 

υδρολογικές λεκάνες στις οποίες το 

αποτέλεσμα παραγωγής νιτρικών αλάτων 
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-στα υπόγεια και στα επιφανειακά ύδατα- 

μετρημένο από τις αρμόδιες αρχές σε 

προκαθορισμένα σημεία της δεδομένης 

λεκάνης είναι κάτω από το κατώτατο 

όριο, με την ονομασία «περιβαλλοντική 

οικονομική νιτρική επιδότηση»· αυτή η 

πριμοδότηση θα ενθάρρυνε τους 

γεωργούς που εφαρμόζουν εύλογη 

διαχείριση θρεπτικών ουσιών, η οποία 

καθορίζεται από τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης του εδάφους, να χρησιμοποιούν 

τη βέλτιστη ποσότητα αζώτου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  474 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski, Momchil Nekov 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ζ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ζ. ζητεί να διατηρηθεί το 

απλουστευμένο καθεστώς 

μικροκαλλιεργητών· εκτιμά ότι οι γεωργοί 

των οποίων η γη καλύπτει έκταση 

μικρότερη των 5 εκταρίων θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 

εθελοντικά στο σύστημα αυτό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  475 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski, Momchil Nekov 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 η (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5η. εκτιμά ότι οι γεωργοί των οποίων 

η γη καλύπτει έκταση μικρότερη των 5 
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εκταρίων θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν εθελοντικά 

στο σύστημα αυτό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  476 

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

Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 θ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5θ. προτείνει τη χορήγηση άμεσων 

ενισχύσεων μόνο σε εκείνους τους 

εκτροφείς ζώων (ιπποειδών, 

αιγοπροβάτων, βοοειδών) που 

χρησιμοποιούν μόνιμες καλλιέργειες όπου 

τα μηρυκαστικά αντιστοιχούν σε 

τουλάχιστον 0,2 μονάδα ζώων ανά 

εκτάριο στην καλλιέργεια αυτή όταν 

υποβάλλουν αίτηση άμεσων ενισχύσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  477 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 

ότι ο έλεγχος των οικονομικών και των 

επιδόσεων, και τα καθήκοντα λογιστικού 

ελέγχου εκτελούνται σύμφωνα με το ίδιο 

πρότυπο και βάσει των ίδιων κριτηρίων σε 

όλα τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από την 

ενισχυμένη ευελιξία των κρατών μελών 

στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των 

προγραμμάτων, και με σκοπό, ειδικότερα, 

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 

ότι ο έλεγχος των οικονομικών και των 

επιδόσεων, και τα καθήκοντα λογιστικού 

ελέγχου εκτελούνται σύμφωνα με το ίδιο 

πρότυπο και βάσει των ίδιων κριτηρίων σε 

όλα τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από την 

ενισχυμένη ευελιξία των κρατών μελών 

στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των 

προγραμμάτων, και με σκοπό, ειδικότερα, 
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να εξασφαλίζεται έγκαιρη εκταμίευση των 

κονδυλίων για όλους τους επιλέξιμους 

γεωργούς σε κάθε κράτος μέλος· 

να εξασφαλίζεται έγκαιρη εκταμίευση των 

κονδυλίων για όλους τους επιλέξιμους 

γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες σε 

κάθε κράτος μέλος και παράλληλα να 

ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος 

των δικαιούχων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  478 

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

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

Melo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 

ότι ο έλεγχος των οικονομικών και των 

επιδόσεων, και τα καθήκοντα λογιστικού 

ελέγχου εκτελούνται σύμφωνα με το ίδιο 

πρότυπο και βάσει των ίδιων κριτηρίων 

σε όλα τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από την 

ενισχυμένη ευελιξία των κρατών μελών 

στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των 

προγραμμάτων, και με σκοπό, ειδικότερα, 

να εξασφαλίζεται έγκαιρη εκταμίευση των 

κονδυλίων για όλους τους επιλέξιμους 

γεωργούς σε κάθε κράτος μέλος· 

6. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 

τον έλεγχο των οικονομικών και των 

επιδόσεων καθώς και τον λογιστικό 

έλεγχο προκειμένου να εγγυηθεί το ίδιο 

πρότυπο και τα ίδια κριτήρια σε όλα τα 

κράτη μέλη, ανεξάρτητα από την 

ενισχυμένη ευελιξία των κρατών μελών 

στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των 

προγραμμάτων, και με σκοπό, ειδικότερα, 

να εξασφαλίζεται έγκαιρη εκταμίευση των 

κονδυλίων για όλους τους επιλέξιμους 

γεωργούς σε κάθε κράτος μέλος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  479 

James Nicholson, John Procter, Anthea McIntyre 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 

ότι ο έλεγχος των οικονομικών και των 

επιδόσεων, και τα καθήκοντα λογιστικού 

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 

ότι ο έλεγχος των οικονομικών και των 

επιδόσεων, και τα καθήκοντα λογιστικού 
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ελέγχου εκτελούνται σύμφωνα με το ίδιο 

πρότυπο και βάσει των ίδιων κριτηρίων σε 

όλα τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από την 

ενισχυμένη ευελιξία των κρατών μελών 

στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των 

προγραμμάτων, και με σκοπό, ειδικότερα, 

να εξασφαλίζεται έγκαιρη εκταμίευση των 

κονδυλίων για όλους τους επιλέξιμους 

γεωργούς σε κάθε κράτος μέλος· 

ελέγχου εκτελούνται σύμφωνα με το ίδιο 

υψηλό πρότυπο και βάσει των ίδιων 

κριτηρίων σε όλα τα κράτη μέλη, 

ανεξάρτητα από την ενισχυμένη ευελιξία 

των κρατών μελών στον σχεδιασμό και τη 

διαχείριση των προγραμμάτων, και με 

σκοπό, ειδικότερα, να εξασφαλίζεται 

έγκαιρη εκταμίευση των κονδυλίων για 

όλους τους επιλέξιμους γεωργούς σε κάθε 

κράτος μέλος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  480 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 

ότι ο έλεγχος των οικονομικών και των 

επιδόσεων, και τα καθήκοντα λογιστικού 

ελέγχου εκτελούνται σύμφωνα με το ίδιο 

πρότυπο και βάσει των ίδιων κριτηρίων σε 

όλα τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από την 

ενισχυμένη ευελιξία των κρατών μελών 

στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των 

προγραμμάτων, και με σκοπό, ειδικότερα, 

να εξασφαλίζεται έγκαιρη εκταμίευση των 

κονδυλίων για όλους τους επιλέξιμους 

γεωργούς σε κάθε κράτος μέλος· 

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 

ότι ο έλεγχος των οικονομικών και τα 

καθήκοντα λογιστικού ελέγχου 

εκτελούνται σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο 

και βάσει των ίδιων κριτηρίων σε όλα τα 

κράτη μέλη, ανεξάρτητα από την 

ενισχυμένη ευελιξία των κρατών μελών 

στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των 

προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, και 

με σκοπό, ειδικότερα, να εξασφαλίζεται 

έγκαιρη εκταμίευση των κονδυλίων για 

όλους τους επιλέξιμους γεωργούς σε κάθε 

κράτος μέλος· 

Or. es 

 

Τροπολογία  481 

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

Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. ζητεί να διασφαλιστεί ότι η 

έκδοση εκτελεστικών και κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων, καθώς και 

κατευθυντήριων γραμμών (που 

χρησιμεύουν ως μη δεσμευτικά μέσα) θα 

περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  482 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6β. υπενθυμίζει ότι, κατά την 

προηγούμενη μεταρρύθμιση, με δυσκολία 

επετεύχθη συμφωνία για τον ορισμό του 

«ενεργού γεωργού», ως εκ τούτου η 

παραγωγή μιας γεωργικής εκμετάλλευσης 

θα μπορούσε να είναι μια καλύτερα 

στοχευμένη και μετρήσιμη λύση (λ.χ. 

διατήρηση της γης σε καλή γεωργική 

κατάσταση, εφαρμογή ορθών 

ζωοτεχνικών πρακτικών, συμβολή στην 

κυκλική οικονομία) για τον ορισμό του 

«ενεργού γεωργού»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  483 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri 

Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. θεωρεί ότι όλοι οι φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία ελέγχου των 
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οικονομικών της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να 

αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο το 

βασιζόμενο στις επιδόσεις σύστημα 

ελέγχου, ούτως ώστε να μην 

αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη ή οι 

δικαιούχοι απρόσμενες δημοσιονομικές 

διορθώσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  484 

Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. καλεί την Επιτροπή να λάβει 

μέτρα κατά του φαινομένου της απάτης 

σε σχέση με τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, 

αναλύοντας την πιθανή επιβολή 

εναρμονισμένου, κοινού και εξαιρετικά 

μειωμένου (5% κατ´ ανώτατο όριο) 

ποσοστού ΦΠΑ στα είδη διατροφής και 

στις δραστηριότητες αναψυχής που 

συνδέονται με τη γεωργία στα κράτη 

μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  485 

Jørn Dohrmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει ότι το σύστημα ελέγχου με το 

οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπος ο γεωργός 

στο μέλλον θα βασίζεται στην αρχή της 
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καθοδήγησης και της διόρθωσης και σε 

μεγαλύτερες ανοχές παρά σε κυρώσεις 

και ποινές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  486 

Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke, Reimer Böge, Ulrike Müller 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. τονίζει ότι οι γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις αποτελούν επιχειρήσεις 

και πρέπει συνεπώς να τους 

εξασφαλισθούν επιχειρηματικής φύσεως 

ελευθερίες, ώστε να μπορέσουν να 

εξασφαλίσουν με τα προϊόντα τους 

κατάλληλες τιμές στην αγορά· 

Or. de 

 

Τροπολογία  487 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Jan Huitema, Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. τονίζει ότι δεν πρέπει να 

αποκλειστούν οι γεωργοί μερικής 

απασχόλησης και οι γεωργοί με 

συνδυασμό εισοδημάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  488 

Stefan Eck 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι η ΕΕ 

δεν διαθέτει χρήσιμα δεδομένα για τα 

γεωργικά εισοδήματα και, συνεπώς, δεν 

γνωρίζει κατά πόσο οι γεωργικές 

επιδοτήσεις εξυπηρετούν οποιονδήποτε 

κοινωνικό σκοπό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  489 

Tibor Szanyi, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6β. ζητεί επιτακτικά από την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αναπροσανατολίσουν την προσέγγιση του 

ενωσιακού προϋπολογισμού στις 

επενδύσεις με βάση την κοινότητα παρά 

στις επιδοτήσεις, τις ενισχύσεις ή τις 

αυτόματες πληρωμές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  490 

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

Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6β. εκτιμά ότι αυτές οι πράξεις δεν 

πρέπει να καλύπτουν οποιαδήποτε 

σημαντική νομική διάταξη που πρέπει να 

περιλαμβάνεται στις βασικές πράξεις· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  491 

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

Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6γ. θεωρεί ότι δεν πρέπει να 

αντιστρέψουν το πνεύμα της 

επικουρικότητας και την απλούστευση 

των βασικών πράξεων που θα εκδοθούν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  492 

Fredrick Federley 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και 

στις περιφέρειες, στο πλαίσιο των 

γεωργικών κανόνων «de minimis»· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  493 

Michel Dantin, Czesław Adam Siekierski, Nuno Melo, Herbert Dorfmann, Norbert 

Erdős, Daniel Buda, Angélique Delahaye, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir 

Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει 7. επικροτεί την πρόταση της 
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μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και 

στις περιφέρειες, στο πλαίσιο των 

γεωργικών κανόνων «de minimis»· 

Επιτροπής να επιτρέψει μεγαλύτερη 

ευελιξία στα κράτη μέλη και στις 

περιφέρειες, στο πλαίσιο των γεωργικών 

κανόνων «de minimis»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  494 

Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και 

στις περιφέρειες, στο πλαίσιο των 

γεωργικών κανόνων «de minimis»· 

7. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και 

στις περιφέρειες, στο πλαίσιο των 

γεωργικών κανόνων «de minimis», και 

παράλληλα να διασφαλίσει την 

ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  495 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και 

στις περιφέρειες, στο πλαίσιο των 

γεωργικών κανόνων «de minimis»· 

7. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και 

στις περιφέρειες, στο πλαίσιο των 

γεωργικών κανόνων «de minimis», και 

παράλληλα να διασφαλίσει την 

ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  496 

Daniel Buda, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela Zoană 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και 

στις περιφέρειες, στο πλαίσιο των 

γεωργικών κανόνων «de minimis»· 

7. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και 

στις περιφέρειες, στο πλαίσιο των 

γεωργικών κανόνων «de minimis», και 

παράλληλα να αποφύγει τις στρεβλώσεις 

της ενιαίας αγοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  497 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και 

στις περιφέρειες, στο πλαίσιο των 

γεωργικών κανόνων «de minimis»· 

7. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και 

στις περιφέρειες, στο πλαίσιο ενός 

υψηλότερου δημοσιονομικού πλαισίου για 

τους γεωργικούς κανόνες «de minimis» σε 

επίπεδο εκμετάλλευσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  498 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και 

στις περιφέρειες, στο πλαίσιο των 

γεωργικών κανόνων «de minimis»· 

7. καλεί την Επιτροπή να αποφύγει 

την επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ και να 
επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη 

μέλη και στις περιφέρειες, στο πλαίσιο των 

γεωργικών κανόνων «de minimis»· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  499 

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

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Valdemar Tomaševski, Yana Toom, 

Urmas Paet, Indrek Tarand, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και 

στις περιφέρειες, στο πλαίσιο των 

γεωργικών κανόνων «de minimis»· 

7. καλεί την Επιτροπή να αποφύγει 

την επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ και να 
επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη 

μέλη και στις περιφέρειες, στο πλαίσιο των 

γεωργικών κανόνων «de minimis»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  500 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και 

στις περιφέρειες, στο πλαίσιο των 

γεωργικών κανόνων «de minimis»· 

7. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και 

στις περιφέρειες, καθώς και στους 

γεωργούς, στο πλαίσιο των γεωργικών 

κανόνων «de minimis»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  501 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 7α. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να 

εξακολουθήσει να εφαρμόζει σε κάθε 

περίπτωση με αυστηρότητα τις 

ευρωπαϊκές οδηγίες στο πλαίσιο της 

επισιτιστικής ασφάλειας, της προστασίας 

του περιβάλλοντος, των δράσεων κατά 

της κλιματικής αλλαγής, της καλής 

μεταχείρισης των ζώων και της ισότητας 

μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την 

Επιτροπή, σε περίπτωση που τα κράτη 

μέλη προβούν σε παραβιάσεις να 

επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις, αρχής 

γενομένης από τη συνήθη κοπή της ουράς 

των χοιριδίων που έχει απαγορευτεί στην 

ΕΕ από το 1991· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  502 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. θεωρεί ότι οι εξόχως απόκεντρες 

περιοχές θα πρέπει να προστατευτούν 

από τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του 

Brexit λόγω των ιδιαίτερων δυσκολιών 

που αντιμετωπίζουν· 

Or. es 

 

Τροπολογία  503 

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

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

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. θεωρεί ότι τα προγράμματα 
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ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI) και το ειδικό καθεστώς των 

νησιών του Αιγαίου θα πρέπει να 

διατηρηθούν χωριστά από το γενικό 

καθεστώς άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ, 

δεδομένου ότι αυτές οι περιφέρειες 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις 

λόγω του απομακρυσμένου και του 

νησιωτικού χαρακτήρα τους, του μικρού 

μεγέθους τους, της δύσκολης 

τοπογραφίας και του κλίματος ή της 

οικονομικής εξάρτησης από λίγα 

προϊόντα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  504 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 

μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον 

ευρωπαϊκό τομέα γεωργικών τροφίμων, 

στην οποία θα καθορίζονται σαφείς 

στόχοι όσον αφορά την κατανάλωση και 

τις διατροφικές συνήθειες, συνεπώς και 

την παραγωγή, σύμφωνα με τις ανάγκες 

πολλαπλής διασφάλισης της 

βιωσιμότητας, στόχοι στην επίτευξη των 

οποίων θα πρέπει να συμβάλλει η ΚΓΠ· 

Or. it 

 

Τροπολογία  505 

Michel Dantin, Czesław Adam Siekierski, Nuno Melo, Herbert Dorfmann, Norbert 

Erdős, Daniel Buda, Angélique Delahaye, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir 

Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. καλεί επίσης την Επιτροπή να 

παράσχει στα κράτη μέλη περισσότερη 

ευελιξία στο πλαίσιο των κανόνων για τις 

γεωργικές κρατικές ενισχύσεις, 

προκειμένου να ενθαρρύνει τους 

γεωργούς να προβούν σε εθελοντικές 

προληπτικές αποταμιεύσεις για να 

αντιμετωπίσουν καλύτερα την αύξηση 

των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα 

και των κινδύνων για την υγεία, καθώς 

και τις οικονομικές κρίσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  506 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. θεωρεί ότι τα προγράμματα 

ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI) και τα προγράμματα για τα 

μικρά νησιά του Αιγαίου θα πρέπει να 

διατηρηθούν χωριστά από το γενικό 

καθεστώς άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ, 

δεδομένου ότι αυτές οι περιφέρειες 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις 

λόγω του απομακρυσμένου και του 

νησιωτικού χαρακτήρα τους, του μικρού 

μεγέθους τους, της δύσκολης 

τοπογραφίας και του κλίματος ή της 

οικονομικής εξάρτησης από λίγα 

προϊόντα· 

Or. en 
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Τροπολογία  507 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. ζητεί, ωστόσο, τη δίκαιη 

ανταμοιβή των δημόσιων αγαθών που 

παρέχουν οι πολύ μικρές και οι μικρές 

γεωργικές επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 

τους σε συνεταιριστικές και κοινοτικές 

προσπάθειες·  

Or. en 

 

Τροπολογία  508 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Jean-Paul Denanot, Paolo De Castro, Ricardo 

Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Michela Giuffrida, Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. καλεί τα κράτη μέλη να 

αναζητήσουν καλύτερες συνέργειες 

μεταξύ της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών και 

ταμείων όπως το Ταμείο Συνοχής, τα 

διαρθρωτικά και άλλα επενδυτικά ταμεία, 

προκειμένου να δημιουργήσουν 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τις 

αγροτικές περιοχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  509 

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

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. ζητεί να προστεθεί στη νομοθεσία 

για την ΚΓΠ μετά το 2020 κεφάλαιο 

σχετικά με την ευθύνη της σε θέματα 

αναπτυξιακής πολιτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  510 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7β. καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση 

που τα κράτη μέλη προβούν σε 

παραβιάσεις να επιβάλλει αυστηρές 

κυρώσεις, αρχής γενομένης από τη 

συνήθη κοπή της ουράς των χοιριδίων 

που έχει απαγορευτεί στην ΕΕ από το 

1991· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  511 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7β. θεωρεί ότι οποιαδήποτε περικοπή 

των κονδυλίων που προορίζονται για 

αυτές τις περιοχές θα είναι ιδιαίτερα 

επιβλαβής για πολλές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις των οποίων η 

βιωσιμότητα εξαρτάται από τη στήριξη 

που προέρχεται από τα προγράμματα 

POSEI· 
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Or. es 

 

Τροπολογία  512 

Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7β. σημειώνει ότι, για διοικητικούς 

λόγους, πολυάριθμα χωριά και 

περιφέρειες, παρότι αγροτικής φύσης, 

μένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής των 

ΠΠΑ σε ορισμένα κράτη μέλη, γεγονός το 

οποίο τους θέτει σε λιγότερο πλεονεκτική 

θέση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  513 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7γ. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 

πρέπει να εφαρμόζουν ανεξαιρέτως την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  514 

Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7γ. ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα 

κράτη μέλη να εξετάσουν πιο ευέλικτες 
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προσεγγίσεις, προκειμένου να αποφύγουν 

τη δυσμενή μεταχείριση των περιφερειών 

αυτών και των παραγωγών τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  515 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7δ. τονίζει ότι οι Κάτω Χώρες δεν 

τήρησαν εξαιτίας μιας μεγάλης κλίμακας 

και οργανωμένης απάτης σχετικά με 

κοπριά χοίρων και καταχώριση 

μοσχαριών τις απαιτήσεις για την 

χορήγηση εξαίρεσης κατά την περίοδο 

2014-2017· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  516 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 ε (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7ε. καλεί την Επιτροπή να συνδέσει 

συνέπειες με τις παρασχεθείσες και τις 

μελλοντικές γεωργικές ενισχύσεις και να 

μην χορηγήσει νέες εξαιρέσεις από την 

οδηγία για τη νιτρορύπανση· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  517 

Anja Hazekamp 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 στ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7στ. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 

και να επιβάλει τη σχετική νομοθεσία της 

ΕΕ, ιδίως την οδηγία 1/2005/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 

για την προστασία των ζώων κατά την 

μεταφορά· λαμβάνοντας υπόψη την 

απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

στο Λουξεμβούργο σύμφωνα με την οποία 

η προστασία της καλής μεταχείρισης των 

ζώων δεν σταματά στα εξωτερικά σύνορα 

της ΕΕ και οι μεταφορείς ζώων που 

αναχωρούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

πρέπει να τηρούν τους ευρωπαϊκούς 

κανόνες σχετικά με την καλή μεταχείριση 

των ζώων και εκτός της ΕΕ· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  518 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 ζ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7ζ. καλεί την Επιτροπή να αναφέρει 

σε ετήσια βάση στο Κοινοβούλιο τις 

δράσεις της σχετικά με την προστασία 

των ζώων κατά τις μεταφορές· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  519 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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Ένας έξυπνος και αποδοτικός τομέας – 

προσφορά στους πολίτες, στις αγροτικές 

περιοχές και στο περιβάλλον 

Ένας έξυπνος και αποδοτικός τομέας – 

προσφορά στους γεωργούς, στους πολίτες, 

στις αγροτικές περιοχές και στο 

περιβάλλον 

Or. fr 

 

Τροπολογία  520 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ένας έξυπνος και αποδοτικός τομέας – 

προσφορά στους πολίτες, στις αγροτικές 

περιοχές και στο περιβάλλον 

Μια βιώσιμη, δίκαιη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ – προσφορά στους πολίτες, στις 

αγροτικές περιοχές και στο περιβάλλον 

Or. en 

 

Τροπολογία  521 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Daniel Buda, Angélique Delahaye, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, Vladimir Urutchev, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν 

τη δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων· 

υπογραμμίζει ότι ο πυλώνας Ι πρέπει να 

συνεχίσει να επικεντρώνεται στην 

εισοδηματική στήριξη των γεωργών και, 

ταυτόχρονα, να προβλέπει κίνητρα για την 

παροχή βελτιωμένων δημόσιων αγαθών 

μέσω ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος 

εστιασμένου στην οικονομική και 

περιβαλλοντική απόδοση των γεωργικών 

πρακτικών και του μοντέλου παραγωγής, 

ενώ, συμπληρωματικά, ο πυλώνας ΙΙ θα 

πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα κράτη 
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μέλη να υιοθετούν ειδικές προσεγγίσεις 

που θα αντικατοπτρίζουν τις τοπικές 

συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της 

αντιστάθμισης των πρόσθετων δαπανών 

που συνδέονται με φυσικούς 

περιορισμούς, και να είναι καλύτερα 

στοχευμένος στη στήριξη της ανάπτυξης 

των γεωργικών δραστηριοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  522 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, 

δεδομένου ότι ο πυλώνας Ι αποτελεί 

αποτελεσματική εισοδηματική στήριξη 

και μορφή προστασίας των γεωργών από 

τους κινδύνους και ο πυλώνας ΙΙ 

καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες των 

κρατών μελών· ωστόσο, θεωρεί 

απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών σε σχέση με τις νέες και τις 

καθιερωμένες γεωργικές πρακτικές βάσει 

κοινών, ομοιόμορφων και αντικειμενικών 

κριτηρίων, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη 

θα έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν 

ειδικές προσεγγίσεις που θα 

αντικατοπτρίζουν τις τοπικές συνθήκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  523 

John Stuart Agnew 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί 

η τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

8. θεωρεί απαραίτητο να 

αναθεωρηθεί η τρέχουσα δομή των δύο 

πυλώνων, και ιδίως ο πυλώνας Ι, που 

επικεντρώνεται στην εισοδηματική 

στήριξη των γεωργών, δεδομένου ότι η 

χρήση ενός μέσου πολιτικής για 

πολλαπλούς στόχους πολιτικής 

(εισοδηματική στήριξη, βελτίωση του 

περιβάλλοντος, ασφάλεια των τροφίμων 

κ.λ.π.) μειώνει την αποτελεσματικότητα 

και τη λογοδοσία· θεωρεί απαραίτητο, 

ταυτόχρονα, να αποζημιώνεται η παροχή 

δημόσιων αγαθών βάσει ομοιόμορφων 

κριτηρίων, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη 

θα έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν 

ειδικές προσεγγίσεις που θα 

αντικατοπτρίζουν τις τοπικές συνθήκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  524 

Fredrick Federley, Jan Huitema 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί 

η τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

8. θεωρεί σκόπιμο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες, ωστόσο, για το 

μακροπρόθεσμο μέλλον του γεωργικού 

τομέα στην ΕΕ, οι πολιτικές της Ένωσης 

πρέπει να ενισχύουν την 

ανταγωνιστικότητα προκειμένου να 

μειωθούν οι ανάγκες στήριξης των 

γεωργών από την ΚΓΠ· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  525 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί 

η τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

8. θεωρεί απαραίτητο να 

απλουστευθεί η τρέχουσα δομή των δύο 

πυλώνων, και ιδίως ο πυλώνας Ι, που 

επικεντρώνεται στην εισοδηματική 

στήριξη των γεωργών· θεωρεί απαραίτητο, 

ταυτόχρονα, να ανταμείβεται η 

δραστηριότητα που ασκείται με σκοπό 

την αποζημίωση της συμβολής στην 
παροχή δημόσιων αγαθών σε κοινωνικό 

και περιβαλλοντικό πλαίσιο βάσει 

ομοιόμορφων κριτηρίων και κοινών 

στόχων, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα 

έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν 

ειδικές προσεγγίσεις που θα 

αντικατοπτρίζουν τις τοπικές συνθήκες· 

Or. it 

 

Τροπολογία  526 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των 

γεωργών· θεωρεί απαραίτητο, 

ταυτόχρονα, να αποζημιώνεται η παροχή 

δημόσιων αγαθών βάσει ομοιόμορφων 

κριτηρίων, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη 

θα έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων· τονίζει 

ότι οι πολιτικές τις οποίες στηρίζουν 

πρέπει να είναι συνεκτικές και 

συμπληρωματικές· θεωρεί, επίσης, 

απαραίτητο να παρέχονται κίνητρα για 

δράσεις που προσφέρουν δημόσια αγαθά 

και να ανταμείβεται το επίπεδο 

συνεισφοράς βάσει ομοιόμορφων 
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ειδικές προσεγγίσεις που θα 

αντικατοπτρίζουν τις τοπικές συνθήκες· 

κριτηρίων, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη 

θα έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν 

ειδικές προσεγγίσεις που θα 

αντικατοπτρίζουν τις τοπικές συνθήκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  527 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί 

η τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των 

γεωργών· θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, 

να αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

8. θεωρεί δευτερεύον να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων· θεωρεί 

απαραίτητο, ταυτόχρονα, να ανταμείβεται 

η παροχή δημόσιων αγαθών από τους 

γεωργούς βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων 

απόδοσης, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη 

θα έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν 

ειδικές προσεγγίσεις που θα 

αντικατοπτρίζουν τις τοπικές συνθήκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  528 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, 

τονίζοντας ότι ο πυλώνας Ι πρέπει να 

επικεντρώνεται στην εισοδηματική 

στήριξη των γεωργών και να ενθαρρύνει 

την παροχή δημόσιων αγαθών, ενώ 

παράλληλα τα κράτη μέλη θα 

διατηρήσουν τη δυνατότητα να υιοθετούν 
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δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

ειδικές προσεγγίσεις που θα 

αντικατοπτρίζουν τις τοπικές συνθήκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  529 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών από τους γεωργούς και τους 

ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων βάσει 

κοινών, ομοιόμορφων στόχων και 

κριτηρίων, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη 

θα έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν 

ειδικές προσεγγίσεις που θα 

αντικατοπτρίζουν τις τοπικές συνθήκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  530 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

ανταμείβεται η παροχή δημόσιων αγαθών 

βάσει κοινών, ομοιόμορφων στόχων και 
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ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

κριτηρίων, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη 

θα έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν 

ειδικές προσεγγίσεις που θα 

αντικατοπτρίζουν τις τοπικές συνθήκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  531 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών, τα οποία δεν αμείβονται από την 

αγορά, βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, ενώ 

παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  532 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πλήρως χρηματοδοτούμενος από 

τα ευρωπαϊκά ταμεία πυλώνας Ι, που 

επικεντρώνεται στην εισοδηματική 

στήριξη των γεωργών· θεωρεί απαραίτητο, 

ταυτόχρονα, να αποζημιώνεται η παροχή 
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ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

δημόσιων αγαθών βάσει ομοιόμορφων 

κριτηρίων, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη 

θα έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν 

ειδικές προσεγγίσεις που θα 

αντικατοπτρίζουν τις τοπικές συνθήκες· 

Or. es 

 

Τροπολογία  533 

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

Michela Giuffrida 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει κοινών, ομοιόμορφων 

στόχων και κριτηρίων, ενώ παράλληλα τα 

κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να 

υιοθετήσουν ειδικές προσεγγίσεις που θα 

αντικατοπτρίζουν τις τοπικές συνθήκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  534 

Norbert Erdős, Franc Bogovič, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 
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αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές και τις τομεακές συνθήκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  535 

Bronis Ropė, Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław 

Liberadzki, Indrek Tarand, Yana Toom, Valdemar Tomaševski, Urmas Paet, Vilija 

Blinkevičiūtė, Zigmantas Balčytis, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει γενικών κριτηρίων, ενώ 

παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  536 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 
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θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει γενικών κριτηρίων, ενώ 

παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  537 

Γεώργιος Επιτήδειος 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο,ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν 

την υποχρέωση να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

Or. el 

 

Τροπολογία  538 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, που 

επικεντρώνεται στην εισοδηματική 

στήριξη των γεωργών· θεωρεί απαραίτητο, 

ταυτόχρονα, να αποζημιώνεται η παροχή 
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αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

δημόσιων αγαθών βάσει ομοιόμορφων 

κριτηρίων, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη 

θα έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν 

ειδικές προσεγγίσεις για ομοιογενείς 

περιοχές, οι οποίες θα ανταποκρίνονται 

στις εδαφικές ανάγκες· 

Or. it 

 

Τροπολογία  539 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και 

ιδίως ο πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται 

στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η 

τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, ιδίως ο 

πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται στην 

εισοδηματική στήριξη των γεωργών· 

θεωρεί απαραίτητο, ταυτόχρονα, να 

αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων 

αγαθών βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, 

ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν ειδικές 

προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις 

τοπικές συνθήκες· 

Or. de 

 

Τροπολογία  540 

Fredrick Federley, Hilde Vautmans 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. ζητεί την ετήσια χαρτογράφηση, 

σε επίπεδο ΕΕ, των διαφορετικών 

συνθηκών που επικρατούν στα κράτη 

μέλη όσον αφορά τους γεωργούς, οι 

οποίες επηρεάζουν την 

ανταγωνιστικότητα και τους όρους 
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ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  541 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 

συνεχίσει να εφαρμόζεται στον πυλώνα ΙΙ 

μια ευέλικτη, εθνική προσέγγιση 

προγραμματισμού, ενώ στο επίκεντρο του 

πυλώνα Ι θα πρέπει να βρίσκονται κοινοί 

κανόνες και πρότυπα, προκειμένου να 

διασφαλιστούν για όλους τους γεωργούς 

της ΕΕ αποτελεσματικοί και ίσοι όροι 

ανταγωνισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  542 

James Nicholson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι 

στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 39 της ΣΛΕΕ, 

είναι η αύξηση της γεωργικής 

παραγωγικότητας, η εξασφάλιση δίκαιου 

βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό 

πληθυσμό, η σταθεροποίηση των αγορών, 

η εξασφάλιση του εφοδιασμού και η 

διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 

προσφορά των αγαθών στους 

καταναλωτές· 

Or. en 
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Τροπολογία  543 

Bas Belder 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. υπογραμμίζει το δυναμικό των 

τεχνολογικών καινοτομιών για έναν 

έξυπνο, αποτελεσματικό και βιώσιμο 

τομέα, ιδίως όσον αφορά την αποδοτική 

χρήση των πόρων, την παρακολούθηση 

της προστασίας των καλλιεργειών και της 

υγείας των ζώων και το περιβάλλον· 

Or. en 

 

Τροπολογία  544 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. εκτιμά ότι η δομή των δύο 

πυλώνων είναι κατάλληλη για τον 

επιδιωκόμενο σκοπό και ανταποκρίνεται 

στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

γεωργοί, αλλά υπενθυμίζει ότι το σύστημα 

των δύο πυλώνων πρέπει να βελτιωθεί 

ώστε να επιτρέψει στην ΚΓΠ να 

ευθυγραμμιστεί με τις άλλες πολιτικές και 

τους στόχους της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  545 

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

Ramón Luis Valcárcel Siso, Ricardo Serrão Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. παροτρύνει την Επιτροπή να 

διατηρήσει το υφιστάμενο πρόγραμμα 

POSEI ως χωριστό μέσο από τη 

γεωργική πολιτική για τις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  546 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. θεωρεί ότι οι επιδοτήσεις που 

υπάγονται στον δεύτερο πυλώνα θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για τον τομέα της 

βιολογικής γεωργίας· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  547 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. υποστηρίζει ότι ο πρώτος 

πυλώνας της ΚΓΠ πρέπει να εξακολουθεί 

να χρηματοδοτείται πλήρως σε επίπεδο 

ΕΕ· 

Or. pt 
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Τροπολογία  548 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 

πραγματοποιηθεί επανασύνδεση των 

ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα ανά 

κλάδο· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  549 

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

Jakovčić, Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8β. ζητεί από την Επιτροπή μια ΚΓΠ 

που θα επιτυγχάνει περισσότερη 

καινοτομία, θα συμβάλλει στην 

προώθηση της βιοοικονομίας και σε 

λύσεις για τη βιοποικιλότητα, το 

περιβάλλον και το κλίμα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  550 

Fredrick Federley, Hilde Vautmans 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8β. θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία 

χαρτογράφησης θα πρέπει να 

επικεντρώνεται στους κανονιστικούς και 

στους δημοσιονομικούς όρους και 

ειδικότερα στις πτυχές εκτός του πεδίου 



 

AM\1148815EL.docx 97/191 PE619.297v01-00 

 EL 

εφαρμογής της ΚΓΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  551 

Bas Belder 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8β. εκτιμά ότι η ΚΓΠ πρέπει να 

διευκολύνει και να στηρίζει την εφαρμογή 

τέτοιων καινοτομιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  552 

Fredrick Federley, Hilde Vautmans 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8γ. θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία 

χαρτογράφησης θα αποτελούσε μια καλή 

βάση για την εποικοδομητική ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 

κρατών μελών, προκειμένου να 

προωθηθούν η ανταγωνιστικότητα και οι 

ίσοι όροι ανταγωνισμού στον γεωργικό 

τομέα της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  553 

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

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Urmas Paet, Indrek Tarand, 

Valdemar Tomaševski, Yana Toom, Petras Auštrevičius, Algirdas Saudargas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο θεωρεί εάν 

χρηματοδοτείται επαρκώς· ζητεί, 

επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν παραμείνει μια 

κοινή, σύγχρονη και καλά 

χρηματοδοτούμενη πολιτική της ΕΕ που 

να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της 

γεωργίας, να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο 

στην παροχή ασφαλών, υψηλής 

ποιότητας και ποικιλόμορφων τροφίμων, 

θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης στις 

αγροτικές περιοχές, να συμβάλλει στην 

περαιτέρω κάλυψη των αναπτυξιακών 

κενών στη γεωργία και στις αγροτικές 

περιοχές και να αντανακλά την κοινωνική 

και οικονομική συνοχή στην οικονομική 

διάστασή της και από άποψη 

προγραμματισμού, καθώς και τα 

προτεινόμενα μέσα και, ως εκ τούτου, 
ζητεί να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της 

ΚΓΠ στο ΠΔΠ μετά το 2020 τουλάχιστον 

στα σημερινά επίπεδα, ώστε να 

πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για μια 

αναθεωρημένη και αποτελεσματική ΚΓΠ 

μετά το 2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  554 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Laima Liucija 

Andrikienė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο θεωρεί εάν 

χρηματοδοτείται επαρκώς· ζητεί, 

επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν παραμείνει μια 

κοινή, σύγχρονη και καλά 

χρηματοδοτούμενη πολιτική που να 

στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της 

γεωργίας, να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο 
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ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

στην παροχή ασφαλών, υψηλής 

ποιότητας και ποικιλόμορφων τροφίμων, 

θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης στις 

αγροτικές περιοχές, να συμβάλλει στην 

περαιτέρω κάλυψη των αναπτυξιακών 

κενών στη γεωργία και στις αγροτικές 

περιοχές και να αντανακλά την κοινωνική 

και οικονομική συνοχή στην οικονομική 

διάστασή της και από άποψη 

προγραμματισμού, καθώς και τα 

προτεινόμενα μέσα και, ως εκ τούτου, 
ζητεί να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της 

ΚΓΠ στο ΠΔΠ μετά το 2020 τουλάχιστον 

στα σημερινά επίπεδα, ώστε να 

πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για μια 

αναθεωρημένη και αποτελεσματική ΚΓΠ 

μετά το 2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  555 

Fredrick Federley, Jan Huitema 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί 

ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

9. θεωρεί ότι η πραγμάτωση των 

φιλοδοξιών για μια αναθεωρημένη και 

αποτελεσματική ΚΓΠ μετά το 2020 και η 

επίτευξη των στόχων της θα μπορέσουν 

να πραγματοποιηθούν μόνο εάν ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ είναι επαρκής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  556 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί 

ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς, ούτως ώστε οι υφιστάμενες 

γεωργικές ενισχύσεις να χρησιμοποιηθούν 

για να βοηθήσουν στη μετάβαση των 

γεωργών προς συστήματα βιώσιμης 

παραγωγής που θα περιλαμβάνουν δίκαιη 

τιμή για δίκαια προϊόντα· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  557 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς, σημειώνοντας ότι η γεωργία 

έχει αναλάβει πολλούς νέους ρόλους στο 

πλαίσιο των μέτρων μετριασμού της 

κλιματικής αλλαγής και της παροχής 

δημόσιων αγαθών που δεν αμείβονται 

από την αγορά· ζητεί, επομένως, να 

διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ 

στο επόμενο ΠΔΠ τουλάχιστον στο 

σημερινό επίπεδο, ώστε να πραγματωθούν 

οι φιλοδοξίες για μια αναθεωρημένη και 

αποτελεσματική ΚΓΠ μετά το 2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  558 

Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί 

ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να αυξηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ, ώστε να πραγματωθούν οι 

φιλοδοξίες για μια αναθεωρημένη και 

αποτελεσματική ΚΓΠ μετά το 2020· 

απορρίπτει εν προκειμένω οποιαδήποτε 

απόπειρα επανεθνικοποίησης τους 

κόστους της ΚΓΠ και αντικατάστασης 

της στήριξης των επενδύσεων με 

χρηματοδοτικά μέσα· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  559 

John Stuart Agnew 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί 

ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς, αλλά σημειώνει το υψηλό 

κόστος εφαρμογής και ιδίως την ισχνή 

υιοθέτηση των υφιστάμενων μέτρων στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· ζητεί, επομένως, 

να αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός της 

ΚΓΠ στο επόμενο ΠΔΠ, ώστε να 

βελτιωθεί η δημόσια λογοδοσία και να 
πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για μια 

αναθεωρημένη και αποτελεσματική ΚΓΠ 

μετά το 2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  560 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να αυξηθεί ή 

να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ 

στο επόμενο ΠΔΠ τουλάχιστον στο 

σημερινό επίπεδο, ώστε να πραγματωθούν 

οι φιλοδοξίες για μια αναθεωρημένη και 

αποτελεσματική ΚΓΠ μετά το 2020 και να 

εξασφαλιστούν περαιτέρω συνέργειες 

μεταξύ των γεωργικών και των 

μεταναστευτικών προκλήσεων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  561 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană, Michel Dantin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς και εκτιμά ότι τυχόν περικοπές 

θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές 

κρίσεις σε πολλούς τομείς· ζητεί, 

επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  562 
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Maria Noichl, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί 

ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

9. θεωρεί ότι η τρέχουσα ΚΓΠ μπορεί 

να υλοποιήσει τους στόχους της μόνο με 

επαρκή χρηματοδότηση και στοχευμένη 

διαχείριση των πόρων· ζητεί, επομένως, 

να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ 

στο επόμενο ΠΔΠ τουλάχιστον στο 

σημερινό επίπεδο, ώστε να πραγματωθούν 

οι φιλοδοξίες για μια αναθεωρημένη και 

αποτελεσματική ΚΓΠ μετά το 2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  563 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ σε επαρκές επίπεδο, με βάση τις 

ανάγκες που επιτρέπουν να πραγματωθούν 

οι φιλοδοξίες για μια αναθεωρημένη και 

αποτελεσματική ΚΓΠ μετά το 2020· 

Or. es 

 

Τροπολογία  564 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα και τη 

μελλοντική δομή της, η ΚΓΠ μπορεί να 

υλοποιήσει τους στόχους της μόνο εάν 

χρηματοδοτείται επαρκώς· ζητεί, 

επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  565 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί 

τουλάχιστον ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ 

στο επόμενο ΠΔΠ τουλάχιστον στο 

σημερινό επίπεδο, ώστε να πραγματωθούν 

οι φιλοδοξίες για μια αναθεωρημένη και 

αποτελεσματική ΚΓΠ μετά το 2020· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  566 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 
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στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό 

χρηματικό επίπεδο, ώστε να 

πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για μια 

αναθεωρημένη και αποτελεσματική ΚΓΠ 

μετά το 2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  567 

Laurenţiu Rebega 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

9. θεωρεί ότι με τη μελλοντική δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  568 

Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

9. θεωρεί ότι με τη μελλοντική δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 
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ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  569 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

9. θεωρεί ότι με τη μελλοντική δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  570 

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

Ricardo Serrão Santos, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Jean-Paul 

Denanot, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

9. θεωρεί ότι η ΚΓΠ μπορεί να 

υλοποιήσει τους στόχους της μόνο εάν 

χρηματοδοτείται επαρκώς και ζητεί, 

επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ σε σταθερά 

ευρώ στο ΠΔΠ τουλάχιστον στα σημερινά 

επίπεδα, ώστε να πραγματωθούν οι 

φιλοδοξίες για μια αναθεωρημένη και 

αποτελεσματική ΚΓΠ μετά το 2020· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  571 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

9. θεωρεί ότι η μελλοντική ΚΓΠ 

μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους της 

μόνο εάν χρηματοδοτείται επαρκώς· ζητεί, 

επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

Or. it 

 

Τροπολογία  572 

Mairead McGuinness 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, 

ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για 

μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική 

ΚΓΠ μετά το 2020· 

9. θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή 

της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους 

στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται 

επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ή 

να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ 

στο επόμενο ΠΔΠ, ώστε να πραγματωθούν 

οι φιλοδοξίες για μια αναθεωρημένη και 

αποτελεσματική ΚΓΠ μετά το 2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  573 

Othmar Karas 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. είναι της άποψης ότι η περαιτέρω 

απελευθέρωση της αγοράς και η 

συνακόλουθη μείωση της προστασίας 

των γεωργών συνεπάγονται την ανάγκη 

αποζημίωσης του γεωργικού τομέα και 

ιδίως εκείνων των εκμεταλλεύσεων που 

αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικά 

μειονεκτήματα -ιδιαίτερα δυσκολίες που 

συνδέονται με τη γεωργική χρήση της γης 

ή το ότι βρίσκονται σε ορεινές περιοχές- 

και ότι μόνο τέτοια μέτρα μπορούν να 

εξασφαλίσουν την εκτεταμένη διαχείριση 

της γεωργικής γης και τη διατήρηση του 

πολιτιστικού τοπίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  574 

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

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

Marijana Petir, Nuno Melo, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. είναι της άποψης ότι θα πρέπει να 

εξαλειφθεί ο διοικητικός φόρτος από τα 

προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου 

και η τρέχουσα χρονοβόρα διαδικασία 

έγκρισης θα πρέπει να επανεξεταστεί 

προκειμένου να αποφευχθεί η 

καθυστερημένη εφαρμογή αυτών των 

προγραμμάτων σε κάθε πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο· 

Or. en 
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Τροπολογία  575 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. είναι της άποψης ότι θα πρέπει να 

εξαλειφθεί ο διοικητικός φόρτος από τα 

προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου 

και η τρέχουσα χρονοβόρα διαδικασία 

έγκρισης θα πρέπει να επανεξεταστεί 

προκειμένου να αποφευχθεί η 

καθυστερημένη εφαρμογή αυτών των 

προγραμμάτων σε κάθε πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  576 

Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Pavel 

Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. εκτιμά ότι, λόγω των 

διαφορετικών προκλήσεων που 

αντιμετωπίζει η ΕΕ, πρέπει να 

αξιοποιηθεί η ευκαιρία για την 

απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της 

ΚΓΠ μέσω της καλύτερα στοχευμένης 

χρήσης των ενισχύσεων της ΚΓΠ και της 

μετάβασης σε μια αγοραστρεφή γεωργία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  577 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. θεωρεί ότι γεωργικοί τομείς που 

επηρεάζουν σημαντικά τα σχετικά με το 

περιβάλλον, το κλίμα και τη μεταχείριση 

των ζώων προβλήματα δεν θα πρέπει να 

προωθούνται από την ΕΕ· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  578 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Czesław 

Adam Siekierski, Albert Deß, Norbert Lins, Nuno Melo, Norbert Erdős, Daniel Buda, 

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

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

Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 

ΚΓΠ θα πρέπει να προσαρμοστεί στις 

μελλοντικές ανάγκες και προκλήσεις, 

όπως εκείνες που παρουσιάζονται ως 

αποτέλεσμα του Brexit και των 

συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών που 

συνάπτει η ΕΕ με τους κύριους 

εμπορικούς εταίρους της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  579 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. επισημαίνει ότι συνεχίζουν να 

υφίστανται ανισότητες στην ανάπτυξη 

της υπαίθρου σε διάφορες περιφέρειες 

και κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, θεωρεί 
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ότι τα κριτήρια συνοχής θα πρέπει να 

συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην κατανομή των πόρων του 

δεύτερου πυλώνα μεταξύ των κρατών 

μελών· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  580 

Beata Gosiewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. επισημαίνει ότι συνεχίζουν να 

υφίστανται διαφορές στην ανάπτυξη της 

υπαίθρου σε διάφορες περιφέρειες και 

κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι 

τα κριτήρια συνοχής θα πρέπει να 

συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην κατανομή των πόρων του 

δεύτερου πυλώνα μεταξύ των κρατών 

μελών· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  581 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. θεωρεί επίσης ότι ο 

προϋπολογισμός των προγραμμάτων 

ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI) θα πρέπει να αυξηθεί ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της 

γεωργίας στις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές, όπως έχει επανειλημμένως 
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ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  582 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. προειδοποιεί κατά οποιασδήποτε 

πιθανής εθνικής συγχρηματοδότησης των 

άμεσων ενισχύσεων, καθώς θα οδηγούσε 

σε διάσπαση του κοινού χαρακτήρα της 

ΚΓΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  583 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 

να διατεθεί ισχυρός προϋπολογισμός στον 

δεύτερο πυλώνα (πολιτική Ε&Α) στο 

πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισμού 

της ΚΓΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  584 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. θεωρεί ότι οι γεωργοί πρέπει να 

στηριχθούν στη μετάβαση προς πλήρη 

βιωσιμότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  585 

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

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

Marijana Petir, Nuno Melo, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. θεωρεί ότι η ανάπτυξη νέων 

ενωσιακών πολιτικών και στόχων δεν 

πρέπει να γίνει εις βάρος μιας επιτυχούς 

ΚΓΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  586 

James Nicholson, John Procter, Anthea McIntyre 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. αναγνωρίζει την αβεβαιότητα που 

επικρατεί σήμερα για τον μελλοντικό 

προϋπολογισμό της ΚΓΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  587 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 9 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. επισημαίνει ότι αυτοί οι στόχοι 

πρέπει να είναι συνεκτικοί και να 

βασίζονται σε ενιαία, διαφανή κριτήρια 

επιλεξιμότητας για όλη την ΕΕ, ότι τα 

κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να 

αυξήσουν τη συγχρηματοδότηση και ότι 

η δομή της ΚΓΠ, η οποία βασιζόταν στο 

μοντέλο των δύο πυλώνων, είναι 

δευτερεύουσα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  588 

Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Pavel 

Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. επιπλέον, το θεωρεί ως ευκαιρία 

για τον εκσυγχρονισμό της 

χρηματοδότησης της ΚΓΠ και 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

δημιουργεί μέγιστη ενωσιακή 

προστιθέμενη αξία για όλους τους 

πολίτες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  589 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. καλεί την Επιτροπή να καταργήσει 

τις επιδοτήσεις που προορίζονται για 

προωθητικές εκστρατείες όσον αφορά το 
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κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα 

στην επόμενη ΚΓΠ· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  590 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. θεωρεί ότι αυτές οι καθυστερήσεις 

μειώνουν σημαντικά την 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 

και δημιουργούν τεράστια αβεβαιότητα 

στους ευρωπαίους γεωργούς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  591 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Czesław 

Adam Siekierski, Albert Deß, Norbert Lins, Nuno Melo, Norbert Erdős, Daniel Buda, 

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

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

Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. θεωρεί ότι η ανάπτυξη νέων 

ενωσιακών πολιτικών και στόχων δεν 

πρέπει να γίνει εις βάρος των πόρων της 

ΚΓΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  592 

Anja Hazekamp 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9γ. θεωρεί ότι τα εκατομμύρια των 

επιδοτήσεων που χρησιμοποιούνται για 

την προώθηση των γεωργικών προϊόντων 

πρέπει να μειωθούν και να 

χρησιμοποιούνται μόνο για την 

προώθηση της φιλικής προς το 

περιβάλλον και τα ζώα γεωργίας, δηλαδή 

των φυτικών προϊόντων βιολογικής 

γεωργίας· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  593 

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

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9γ. τονίζει ότι οι πόροι της ΚΓΠ είναι 

χρήματα των φορολογουμένων από κάθε 

κράτος μέλος και ότι οι φορολογούμενοι 

σε όλη την ΕΕ έχουν το δικαίωμα να 

απαιτούν τη χρήση αυτών των πόρων 

αποκλειστικά με στοχευμένο και διαφανή 

τρόπο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  594 

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

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

Marijana Petir, Nuno Melo, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 9γ. θεωρεί ότι αυτές οι καθυστερήσεις 

μειώνουν σημαντικά την 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 

και δημιουργούν τεράστια αβεβαιότητα 

στους ευρωπαίους γεωργούς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  595 

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

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

Marijana Petir, Nuno Melo, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9δ. θεωρεί ότι θα πρέπει να 

αποφευχθεί η δημιουργία νέων γραμμών 

του προϋπολογισμού για την αγροτική 

ανάπτυξη, που δεν θα συνοδεύονται από 

επιπλέον κονδύλια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  596 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9γ. θεωρεί ότι θα πρέπει να 

αποφευχθεί η δημιουργία ΝΕΩΝ 

γραμμών του προϋπολογισμού για την 

αγροτική ανάπτυξη, που δεν θα 

συνοδεύονται από επιπλέον κονδύλια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  597 
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Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9δ. θεωρεί ότι η ανάπτυξη νέων 

ενωσιακών πολιτικών και στόχων δεν 

πρέπει να γίνει εις βάρος μιας επιτυχούς 

ΚΓΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  598 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9δ. επισημαίνει ότι η ΚΓΠ δεν μπορεί 

να αντισταθμίσει την αποτυχία της 

αγοράς, την άδικη τιμολόγηση ή το 

αθέμιτο εμπόριο, αλλά πρέπει να 

αποσκοπεί στην αποζημίωση των 

γεωργών που παρέχουν δημόσια αγαθά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  599 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 ε (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9ε. αναφέρεται στους παλιότερους 

στόχους της ΚΓΠ, όπως η αύξηση του 

εισοδήματος μέσω διαδικασιών 

συγκέντρωσης, ο καταμερισμός της 

εργασίας, η εντατικοποίηση, η αύξηση 

της ποσότητας και ο προσανατολισμός 

προς την παγκόσμια αγορά, που δεν 
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οδήγησαν στην αναμενόμενη αύξηση του 

εισοδήματος μεγάλης ομάδας γεωργών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  600 

Fredrick Federley 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  601 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

10. υπογραμμίζει ότι το μεγαλύτερο 

μέρος του προϋπολογισμού παρέχεται 

στον τομέα της γεωργίας, και ότι από 

αυτόν ωφελούνται κυρίως μεγάλες 

επιχειρήσεις· πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, και 
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εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον 

καθορισμό ενός υποχρεωτικού 

υψηλότερου ποσοστού στήριξης προς τις 

μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 

εφιστούν ιδιαίτερη προσοχή στην καλή 

μεταχείριση των ζώων και την προστασία 

του περιβάλλοντος· θεωρεί, επιπλέον, ότι 

η στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  602 

John Stuart Agnew 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι περισσότερο 

στοχευμένη στήριξη προς τις 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

μπορεί να επιτευχθεί με τον καθορισμό 

ενός υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, αλλά σημειώνει ότι οι 

όροι «οικογενειακή γεωργική 

εκμετάλλευση» και «μικρή γεωργική 

εκμετάλλευση» είναι εξαιρετικά 

υποκειμενικοί και δεν συσχετίζονται 

πάντα με θετικά αποτελέσματα για τους 

φορολογούμενους· θεωρεί, επιπλέον, ότι 

πρέπει να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα 

στην εισοδηματική στήριξη, η οποία δεν 

πρέπει να υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο, 

και στην περιβαλλοντική αντιστάθμιση ή 

στην επένδυση, η οποία πρέπει να είναι 

προσβάσιμη βάσει της έκτασης γης που 

χρησιμοποιείται· επιπλέον, το επίπεδο του 

ανωτάτου ορίου θα πρέπει να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη, βάσει 

εθνικά καθορισμένων μέσων 
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εισοδημάτων και περιφερειοποιημένων 

κινήτρων για τα κοινωνικά χρήσιμα είδη 

εκμεταλλεύσεων όπως στις 

απομακρυσμένες ή στις ορεινές περιοχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  603 

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

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

Tarabella, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τα διάφορα γεωργικά συστήματα, ιδίως 
τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να 

ενισχυθούν οι περιφερειακές οικονομίες 

μέσω μιας αποδοτικής γεωργίας από 

οικονομική, περιβαλλοντική και 

κοινωνική σκοπιά· θεωρεί ότι αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τους γεωργούς που 

διαχειρίζονται βιώσιμα παραγωγικές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες έχουν 

τη δυνατότητα να παράσχουν 

απασχόληση και να κρατήσουν τα άτομα 

στις αγροτικές περιοχές· τονίζει ότι, 

προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι 

οικονομίες κλίμακας, η στήριξη στις 

μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα 

πρέπει να είναι φθίνουσα και το 

υποχρεωτικό ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με 

κριτήρια ευελιξίας, προκειμένου να 

λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα 

απασχόλησης που δημιουργούνται από τη 

γεωργική εκμετάλλευση ή τον 

συνεταιρισμό στον οποίο ανήκει· 

Or. en 
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Τροπολογία  604 

Susanne Melior 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τα διάφορα γεωργικά συστήματα, είτε 

είναι οικογενειακά είτε είναι μισθωμένα 

είτε λειτουργούν από τον ιδιοκτήτη, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 

περιφερειακές οικονομίες μέσω μιας 

παραγωγικής γεωργίας χωρίς αρνητικό 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο, και αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί με τον καθορισμό 

ενός υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τους ενεργούς γεωργούς σε 

βιώσιμα παραγωγικές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις οι οποίες έχουν τη 

δυνατότητα να κρατούν τα άτομα στις 

αγροτικές περιοχές μέσω της 

απασχόλησης· θεωρεί, επιπλέον, ότι τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να επιβάλλουν ανώτατο όριο 

με κριτήρια ευελιξίας, προκειμένου να 

λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα 

απασχόλησης που δημιουργεί η γεωργική 

εκμετάλλευση ή ο συνεταιρισμός στον 

οποίο ανήκει· 

Or. en 

 

Τροπολογία  605 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 
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τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, οι οποίες ορίζονται 

σύμφωνα με το μέσο εισόδημά τους και 

τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που 

διέπουν το κράτος μέλος· θεωρεί, 

επιπλέον, ότι η στήριξη στις μεγαλύτερες 

μη οικογενειακές και μεγαλύτερες ενός 

ορισμένου μεγέθους γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας και συγκεκριμένες 

εθνικές και κοινωνικοοικονομικές 

περιστάσεις – και να καθορίζεται με βάση 

τη γεωργική επιφάνεια στην οποία 

ασκούνται ενεργά γεωργικές 

δραστηριότητες, καθώς και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  606 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με 
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κριτήρια ευελιξίας που θα λαμβάνουν 

υπόψη την απασχόληση ώστε να 

αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις 

στις θέσεις εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  607 

Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke, Reimer Böge 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υψηλότερου ποσοστού στήριξης προς τις 

μικρές και μεσαίες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις σε επίπεδο κράτους 

μέλους· θεωρεί, επιπλέον, ότι η στήριξη 

στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη, 

λαμβανομένου υπόψη του κανονιστικά 

προβλεπόμενου ανθρώπινου δυναμικού, 

και με τα απαλλαγμένα από την επιβολή 

ανώτατων ορίων και μειώσεων μέσα να 

παραμένουν στα κράτη μέλη και τις 

περιφέρειες· 

Or. de 

 

Τροπολογία  608 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές και μεσαίες 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις με κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμα 

μοντέλα· θεωρεί, επιπλέον, ότι η στήριξη 

στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

Or. es 

 

Τροπολογία  609 

Albert Deß, Peter Jahr 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, ανεξαρτήτως του 

μεγέθους και της νομικής μορφής τους, 
και ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον 

καθορισμό ενός υποχρεωτικού 

υψηλότερου ποσοστού στήριξης προς τις 

μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε 

επίπεδο κρατών μελών· θεωρεί, επιπλέον, 

ότι η στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη, 

λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων 
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ασφάλισης για παροχή έμμισθων 

υπηρεσιών που διέπουν την επιχείρηση· 

Or. de 

 

Τροπολογία  610 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη για τη 

συντήρηση των οικογενειακών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις η έκταση των οποίων 

πρέπει να αποφασίζεται σε επίπεδο 

κράτους μέλους, δεδομένων των μεγάλων 

διαφορών που υπάρχουν ως προς το μέσο 

μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης 

μεταξύ των κρατών μελών· θεωρεί, 

επιπλέον, ότι η στήριξη στις μεγαλύτερες 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 

είναι φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  611 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 
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περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις μικρές και τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρότερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, με υποχρεωτικό 

ανώτατο όριο, λαμβάνοντας υπόψη την 

παροχή ποιοτικών θέσεων εργασίας και 

τις υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις·  

Or. en 

 

Τροπολογία  612 

Czesław Adam Siekierski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις μικρομεσαίες οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις που παρέχουν μια σειρά 

από δημόσια αγαθά και αποτελούν 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του λεγόμενου 

ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, και ότι 

αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον 

καθορισμό ενός υποχρεωτικού 

υψηλότερου ποσοστού στήριξης προς τις 

μικρομεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις· 

θεωρεί, επιπλέον, ότι η στήριξη στις 

μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα 

πρέπει να είναι φθίνουσα, 

αντικατοπτρίζοντας τις οικονομίες 

κλίμακας, και δίνοντας τη δυνατότητα το 

ανώτατο όριο να αποφασίζεται από τα 

κράτη μέλη· 

Or. pl 
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Τροπολογία  613 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι 

μπορεί να προβλεφθεί προοδευτική 

μείωση των ενισχύσεων, 

αντικατοπτρίζοντας τις οικονομίες 

κλίμακας, για τις εταιρείες που τελούν υπό 

τον έλεγχο ομίλων επιχειρήσεων που δεν 

έχουν ως βασική δραστηριότητα τη 

γεωργία· 

Or. it 

 

Τροπολογία  614 

Γεώργιος Επιτήδειος 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

ανάλογη με τις απαιτήσεις της 

αποδοτικής λειτουργίας τους και τις 

ανάγκες για την επιβίωση τους, 
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αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· αντικατοπτρίζοντας τις οικονομίες 

κλίμακας, και δίνοντας τη δυνατότητα το 

ανώτατο όριο να αποφασίζεται από τα 

κράτη μέλη· 

Or. el 

 

Τροπολογία  615 

Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

προαιρετικά υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές και τις μεσαίες 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις· τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να μπορούν να καθορίζουν τα 

σχετικά κριτήρια· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  616 

James Nicholson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 
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εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

εκμεταλλεύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα 

το ανώτατο όριο να αποφασίζεται από τα 

κράτη μέλη, με την προϋπόθεση ότι τα 

επίπεδα αυτού του μέτρου δεν 

επηρεάζουν τις ενισχύσεις για τα δημόσια 

αγαθά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  617 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις μικρές και τις μεσαίες, καθώς και τις 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 

και ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον 

καθορισμό ενός υποχρεωτικού 

υψηλότερου ποσοστού στήριξης προς τις 

μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις· 

θεωρεί, επιπλέον, ότι η στήριξη στις 

μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα 

πρέπει να είναι φθίνουσα, 

αντικατοπτρίζοντας τις οικονομίες 

κλίμακας, με υποχρεωτικό ανώτατο όριο 

σε επίπεδο ΕΕ για την αποφυγή των 

στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ 

των κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  618 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις και, παράλληλα, η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, η οποία πρέπει να 

αντανακλά τις οικονομίες κλίμακας, 

λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών 

γεωργικών δομών, θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, δίνοντας τη δυνατότητα το 

ανώτατο όριο να αποφασίζεται από τα 

κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  619 

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

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Indrek Tarand, Valdemar 

Tomaševski, Urmas Paet, Yana Toom, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις και, παράλληλα, η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, η οποία πρέπει να 

αντανακλά τις οικονομίες κλίμακας, 

λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών 

γεωργικών δομών, θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, δίνοντας τη δυνατότητα το 
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ανώτατο όριο να αποφασίζεται από τα 

κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  620 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές ή τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας και την ένταση της 

εργασίας, και δίνοντας τη δυνατότητα το 

ανώτατο όριο να αποφασίζεται από τα 

κράτη μέλη· 

Or. it 

 

Τροπολογία  621 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 
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στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις και για την εγκατάσταση 

των νέων γεωργών· θεωρεί, επιπλέον, ότι 

η στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  622 

Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, τις μικρές και μεσαίες 

εκμεταλλεύσεις και τους νεαρούς 

γεωργούς και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τους τελευταίους· θεωρεί, 

επιπλέον, ότι η στήριξη στις μεγαλύτερες 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 

είναι φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  623 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, προκειμένου να ληφθούν 

υπόψη οι οικονομίες κλίμακας στις 

δαπάνες λειτουργίας·  

Or. de 

 

Τροπολογία  624 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, όπως μέσω 

αναδιανεμητικών ενισχύσεων, και ότι 

αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον 

καθορισμό ενός υποχρεωτικού 

υψηλότερου ποσοστού στήριξης προς τις 

μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, 

επιπλέον, ότι η στήριξη στις μεγαλύτερες 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 

είναι φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορεί 

να αποφασίζει το ανώτατο όριο της εν 

λόγω στήριξης· 

Or. fr 
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Τροπολογία  625 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις μικρές και μεσαίες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς αυτές τις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  626 

Matt Carthy 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, με ανώτατο όριο 

ενίσχυσης τα 50.000€, το οποίο θα πρέπει 

να τηρείται αυστηρά από όλα τα κράτη 
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μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  627 

John Procter, Anthea McIntyre 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με χαμηλό 

εισόδημα, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υψηλότερου ποσοστού στήριξης προς τις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις με χαμηλό 

εισόδημα· θεωρεί, επιπλέον, ότι η στήριξη 

στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το προαιρετικό ανώτατο όριο 

να αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  628 

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

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τη λήψη κατάλληλων 

μέτρων και τη στήριξη των μικρών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως στο 
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εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ· 

θεωρεί ότι η στήριξη στις μεγαλύτερες 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη το επίπεδο 

απασχόλησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  629 

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

Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

προαιρετικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  630 

Mairead McGuinness 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 
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περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα επιβολής ανώτατου ορίου 

στις ενισχύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  631 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υψηλότερου ποσοστού στήριξης προς τις 

μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, 

επιπλέον, ότι η στήριξη στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  632 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς 

τις οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού 

στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι 

φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, και δίνοντας τη 

δυνατότητα το ανώτατο όριο να 

αποφασίζεται από τα κράτη μέλη· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι 

στοχευμένη η στήριξη προς τις 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 

και ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την 

περαιτέρω ανάπτυξη, για τα κράτη μέλη, 
ενός υψηλότερου ποσοστού στήριξης προς 

τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις· 

θεωρεί, επιπλέον, ότι η στήριξη στις 

μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα 

πρέπει να είναι φθίνουσα, 

αντικατοπτρίζοντας τις οικονομίες 

κλίμακας, με ενιαίο ανώτατο όριο σε όλη 

την ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  633 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. υπενθυμίζει ότι η δημόσια στήριξη 

πρέπει να χορηγείται μόνο σε ενεργούς 

αγρότες, δηλαδή που κατέχουν το 

μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων τους 

από την εκμετάλλευσή τους, οι οποίοι 

αντλούν το μεγαλύτερο μέρος του 

εισοδήματός τους από τη γεωργική 

εκμετάλλευσή τους, οι οποίοι εργάζονται 

αποδοτικά στην εκμετάλλευση αυτή και 

οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τη νόμιμη 

ηλικία συνταξιοδότησης για να 

ελευθερώσουν τη γη τους, ώστε να 

μπορούν να εγκατασταθούν νέοι. 

Or. fr 
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Τροπολογία  634 

Anja Hazekamp 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. τονίζει ότι μόνο μέσω στροφής 

από την αύξηση της κλίμακας και την 

εντατικοποίηση προς τη μείωση της 

κλίμακας και την εκτατικοποίηση θα 

μπορέσουν να επιτευχθούν αποτελέσματα 

για το περιβάλλον και την κοινωνική 

συνοχή σε αστικές περιοχές· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  635 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. επισημαίνει ότι η ισότητα μεταξύ 

γυναικών και ανδρών αποτελεί κύριο 

στόχο της ΕΕ και των κρατών μελών της· 

Or. es 

 

Τροπολογία  636 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. εκτιμά ότι είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι η στήριξη στοχεύει τους 

πραγματικούς γεωργούς, με έμφαση σε 

όσους ασκούν ενεργά τη γεωργική 

δραστηριότητα για να κερδίζουν τα προς 
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το ζην· 

Or. en 

 

Τροπολογία  637 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. η επιβολή ανώτατου ορίου και η 

ανακατανομή θα πρέπει να εφαρμόζονται 

στο κατάλληλο επίπεδο, ώστε να 

αποφεύγεται η συγκέντρωση γης, 

συγκεκριμένα, ανάλογα με την 

περίπτωση, στο επίπεδο των εταιρειών 

που ελέγχουν θυγατρικές εταιρείες 

χαρτοφυλακίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  638 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. θεωρεί επίσης ότι τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αποφασίζουν το ανώτατο όριο· 

Or. de 

 

Τροπολογία  639 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. θεωρεί ότι πρέπει να προβλεφθεί η 

δυνατότητα καθορισμού του ορίου από τα 

κράτη μέλη· 

Or. it 

 

Τροπολογία  640 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση 

ενός απλουστευμένου καθεστώτος για 

τους μικρούς παραγωγούς έτσι ώστε να 

διευκολύνεται η πρόσβασή τους καθώς 

και η διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων 

της ΚΓΠ· 

Or. es 

 

Τροπολογία  641 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. τονίζει την ανάγκη εξισορρόπησης 

και μετριασμού των τυχόν κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε 

είδους χρηματοδοτικής ρύθμισης της 

μελλοντικής ΚΓΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  642 
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Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10β. θεωρεί αναγκαίο τον καθορισμό 

ανώτατων ορίων ενισχύσεων ανά 

εκμετάλλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 

τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις· 

Or. es 

 

Τροπολογία  643 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10β. εκτιμά ότι γενικά όλες οι 

ενισχύσεις θα πρέπει να εξαρτώνται 

αυστηρά από την παροχή δημόσιων 

αγαθών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  644 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10γ. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι η ισότητα 

των φύλων θα ενσωματωθεί σε όλα τα 

προγράμματα, δράσεις και πρωτοβουλίες 

της Ένωσης και ζητεί επομένως την 

εφαρμογή της ενσωμάτωσης της 
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διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της 

ΚΓΠ και της αγροτικής πολιτικής της 

συνοχής· 

Or. es 

 

Τροπολογία  645 

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

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

Gabriela Zoană, Jean-Paul Denanot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 

να προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία 

ενός διαφανούς και αντικειμενικού 

συστήματος ποινών και κινήτρων που θα 

καθορίζει την επιλεξιμότητα των 

γεωργών για δημόσια χρηματοδότηση, 

και το οποίο θα πρέπει να αποτελείται 

από προαιρετικά και υποχρεωτικά μέτρα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  646 

Paul Brannen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος 

ποινών και κινήτρων που θα καθορίζει την 

επιλεξιμότητα των γεωργών για δημόσια 

χρηματοδότηση, και το οποίο θα πρέπει να 

αποτελείται από προαιρετικά και 

υποχρεωτικά μέτρα· 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος 

ανταμοιβών, ποινών και κινήτρων που θα 

καθορίζει την επιλεξιμότητα των γεωργών, 

των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων ή 

ομάδων γεωργών και ιδιοκτητών 

δασικών εκτάσεων για δημόσια 

χρηματοδότηση, και το οποίο θα πρέπει να 

αποτελείται από προαιρετικά και 
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υποχρεωτικά μέτρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  647 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος 

ποινών και κινήτρων που θα καθορίζει την 

επιλεξιμότητα των γεωργών για δημόσια 

χρηματοδότηση, και το οποίο θα πρέπει να 

αποτελείται από προαιρετικά και 

υποχρεωτικά μέτρα· 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος 

ποινών και κινήτρων που θα καθορίζει την 

επιλεξιμότητα των δικαιούχων (γεωργών 

ή/και αγροτικών κοινοτήτων) για δημόσια 

χρηματοδότηση, και το οποίο θα πρέπει να 

αποτελείται από προαιρετικά και 

υποχρεωτικά μέτρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  648 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος 

ποινών και κινήτρων που θα καθορίζει την 

επιλεξιμότητα των γεωργών για δημόσια 

χρηματοδότηση, και το οποίο θα πρέπει να 

αποτελείται από προαιρετικά και 

υποχρεωτικά μέτρα· 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

καλά ισορροπημένου, διαφανούς και 

αντικειμενικού συστήματος ποινών και 

κινήτρων που θα καθορίζει την 

επιλεξιμότητα των γεωργών για δημόσια 

χρηματοδότηση, και το οποίο θα πρέπει να 

αποτελείται από προαιρετικά και 

υποχρεωτικά μέτρα και να 

προσανατολίζεται στα αποτελέσματα 

ώστε με τον τρόπο αυτόν να δοθεί 

έμφαση στη συμμόρφωση με τις 
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πραγματικές επιδόσεις· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  649 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος 

ποινών και κινήτρων που θα καθορίζει την 

επιλεξιμότητα των γεωργών για δημόσια 

χρηματοδότηση, και το οποίο θα πρέπει να 

αποτελείται από προαιρετικά και 

υποχρεωτικά μέτρα· 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς, αντικειμενικού και 

προβλέψιμου συστήματος ποινών και 

κινήτρων που θα καθορίζει την 

επιλεξιμότητα των γεωργών για δημόσια 

χρηματοδότηση, και το οποίο θα πρέπει να 

αποτελείται από απλά, προαιρετικά και 

υποχρεωτικά μέτρα και να αντανακλά τη 

στοχευμένη και βασισμένη στα 

αποτελέσματα προσέγγιση, ούτως ώστε 

να ενισχυθεί η απόδοση παρά η 

συμμόρφωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  650 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος 

ποινών και κινήτρων που θα καθορίζει την 

επιλεξιμότητα των γεωργών για δημόσια 

χρηματοδότηση, και το οποίο θα πρέπει να 

αποτελείται από προαιρετικά και 

υποχρεωτικά μέτρα· 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος 

ποινών και κινήτρων που θα καθορίζει την 

επιλεξιμότητα των γεωργών για δημόσια 

χρηματοδότηση, σε συνδυασμό με ένα 

διαφανές και έγκαιρο σύστημα 

προσφυγής το οποίο οι γεωργοί θα 

εμπιστεύονται, και το οποίο θα πρέπει να 
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αποτελείται από προαιρετικά και 

υποχρεωτικά μέτρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  651 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος 

ποινών και κινήτρων που θα καθορίζει την 

επιλεξιμότητα των γεωργών για δημόσια 

χρηματοδότηση, και το οποίο θα πρέπει 

να αποτελείται από προαιρετικά και 

υποχρεωτικά μέτρα· 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος 

ανταμοιβών, ποινών και κινήτρων που θα 

καθορίζει την επιλεξιμότητα των γεωργών 

για είσπραξη δημόσιων χρημάτων έναντι 

της παροχής δημόσιων αγαθών, και το 

οποίο θα πρέπει να αποτελείται από 

προαιρετικά και υποχρεωτικά μέτρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  652 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος 

ποινών και κινήτρων που θα καθορίζει την 

επιλεξιμότητα των γεωργών για δημόσια 

χρηματοδότηση, και το οποίο θα πρέπει 

να αποτελείται από προαιρετικά και 

υποχρεωτικά μέτρα· 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς, απλού, αντικειμενικού και 

λειτουργικού συστήματος ποινών και 

κινήτρων για τους γεωργούς με 

μεγαλύτερη έμφαση στα κίνητρα, και το 

οποίο θα πρέπει να αποτελείται από 

προαιρετικά και υποχρεωτικά μέτρα· 

Or. en 
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Τροπολογία  653 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος 

ποινών και κινήτρων που θα καθορίζει την 

επιλεξιμότητα των γεωργών για δημόσια 

χρηματοδότηση, και το οποίο θα πρέπει να 

αποτελείται από προαιρετικά και 

υποχρεωτικά μέτρα· 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος 

ποινών και κινήτρων που θα καθορίζει την 

επιλεξιμότητα των γεωργών για δημόσια 

χρηματοδότηση, και το οποίο θα πρέπει να 

αποτελείται από προαιρετικά, απλά και 

υποχρεωτικά μέτρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  654 

Susanne Melior 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος 

ποινών και κινήτρων που θα καθορίζει την 

επιλεξιμότητα των γεωργών για δημόσια 

χρηματοδότηση, και το οποίο θα πρέπει να 

αποτελείται από προαιρετικά και 

υποχρεωτικά μέτρα· 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος 

κυρώσεων και κινήτρων που θα καθορίζει 

την επιλεξιμότητα των γεωργών για 

δημόσια χρηματοδότηση, και το οποίο θα 

πρέπει να αποτελείται από προαιρετικά και 

υποχρεωτικά μέτρα· 

Or. de 

 

Τροπολογία  655 

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

Michela Giuffrida 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος 

ποινών και κινήτρων που θα καθορίζει την 

επιλεξιμότητα των γεωργών για δημόσια 

χρηματοδότηση, και το οποίο θα πρέπει 

να αποτελείται από προαιρετικά και 

υποχρεωτικά μέτρα· 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 

προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός 

διαφανούς, απλού, αντικειμενικού και 

λειτουργικού συστήματος που θα 

καθορίζει την επιλεξιμότητα των γεωργών 

για στήριξη και να προβλεφθούν 

αναλογικές ποινές σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  656 

Stefan Eck 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. ζητεί ενισχύσεις για την 

εθελοντική λήψη μέτρων καλής 

μεταχείρισης των ζώων που δεν 

περιορίζονται στα ελάχιστα νομοθετικά 

πρότυπα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  657 

Paul Brannen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. εκτιμά ότι, στις περιπτώσεις που 

δικαιολογείται δεόντως η επίτευξη 

στόχων σε σχέση με το περιβάλλον, την 

αποκατάσταση του τοπίου και το κλίμα, 

μπορούν να χορηγούνται στρεμματικές 

ενισχύσεις και μη παραγωγικές 

επενδύσεις σε άλλους διαχειριστές γης, 

συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ και 
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οργανώσεων για την προστασία της 

φύσης, και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα της ολοκληρωμένης 

δράσης, σε εκτάσεις υπό κρατική 

ιδιοκτησία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  658 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. αμφισβητεί την αδυναμία 

πρόβλεψης του χρόνου εφαρμογής των 

μέτρων των ΠΠΑ από ορισμένα κράτη 

μέλη και καταδικάζει κάθε χρήση πόρων 

για πολιτικούς σκοπούς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  659 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. υπογραμμίζει ότι, για να 

υλοποιηθεί το νέο μοντέλο λειτουργίας, 

πρέπει να προβλέπει ένα σύστημα 

κυρώσεων που θα λειτουργούν ως 

κίνητρα ή δημοσιονομικών διορθώσεων 

που θα εφαρμόζονται στα κράτη μέλη 

όταν δεν επιτυγχάνουν τους φιλόδοξους 

στόχους που καθορίζονται από τους 

κανονισμούς· 

Or. en 
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Τροπολογία  660 

Albert Deß 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. τονίζει ότι και οι γεωργικές 

επιχειρήσεις μερικής απασχόλησης και οι 

επιχειρήσεις πολλαπλής απασχόλησης 

στον γεωργικό χώρο με συνδυασμό 

εισοδημάτων ασκούν γεωργικές 

δραστηριότητες προκειμένου να 

κερδίσουν τα προς το ζην και ότι 

αποτελούν και αυτές γεωργικές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια της 

ανακοίνωσης· 

Or. de 

 

Τροπολογία  661 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. καλεί την Επιτροπή να προβεί 

στον σαφέστερο ορισμό του πραγματικού 

«ενεργού γεωργού», ως κύριου δικαιούχου 

της στήριξης της ΚΓΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  662 

Γεώργιος Επιτήδειος 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 11α. Η εφαρμογή του παραπάνω 

συστήματος αποτελεί αρμοδιότητα των 

χωρών μελών· 

Or. el 

 

Τροπολογία  663 

Stefan Eck 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11β. ζητεί την ορθή εφαρμογή της 

υφιστάμενης νομοθεσίας για το 

περιβάλλον και την καλή διαβίωση των 

ζώων, τακτικούς επιτόπιους ελέγχους και 

οικονομικές κυρώσεις σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  664 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11β. εκτιμά, εν προκειμένω, ότι οι 

κανόνες για την εφαρμογή των ΠΠΑ στο 

μέλλον θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

μέτρα που να αποτρέπουν το ενδεχόμενο 

αυτό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  665 

Laurenţiu Rebega 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

διαγράφεται 

Or. ro 

 

Τροπολογία  666 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία και διαφανή μέθοδο 

υπολογισμού των ενισχύσεων σε όλη την 

ΕΕ, η οποία θα βασίζεται σε σαφείς 

στόχους και αποτελέσματα που θα 

καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο με 

χρονικό ορίζοντα το 2030· 

Or. it 

 

Τροπολογία  667 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Jens Rohde, Ulrike Müller 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 
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στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενωσιακή μέθοδο υπολογισμού 

των ενισχύσεων που θα λαμβάνει υπόψη 

τις διαφορές των γεωργικών 

δραστηριοτήτων και των δομών στα 

κράτη μέλη και στις περιφέρειες, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  668 

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

12. ζητεί να εκσυγχρονιστεί το 

υπάρχον σύστημα υπολογισμού των 

άμεσων ενισχύσεων στον πυλώνα Ι, και να 

αντικατασταθεί από μια ενιαία μέθοδο 

υπολογισμού των ενισχύσεων σε όλη την 

ΕΕ η οποία, στη βασική μορφή της, θα 

παρέχει εισοδηματική στήριξη στους 

γεωργούς εντός ορισμένων ορίων, και θα 

μπορεί να αυξάνεται με βάση τη συμβολή 

της στη δημιουργία θέσεων εργασίας και 

θετικών αποτελεσμάτων για την περιοχή, 

ώστε το σύστημα να γίνει απλούστερο και 

πιο διαφανές· 

Or. es 

 

Τροπολογία  669 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία και διαφανή μέθοδο 

υπολογισμού των ενισχύσεων σε όλη την 

ΕΕ που θα βασίζεται σε αυστηρούς και 

συναφείς, προσανατολισμένους στα 

αποτελέσματα ενωσιακούς στόχους και 

επιδιώξεις για την παροχή δημόσιων 

αγαθών έως το 2030· 

Or. en 

 

Τροπολογία  670 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

12. ζητεί την αντικατάσταση του 

υπάρχοντος συστήματος υπολογισμού 

των άμεσων ενισχύσεων στον πυλώνα Ι, 

που συχνά βασίζεται σε ιστορικά 

δικαιώματα, από μια ενιαία μέθοδο 

υπολογισμού των ενισχύσεων σε όλη την 

ΕΕ, ούτως ώστε το σύστημα να γίνει 

απλούστερο και πιο διαφανές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  671 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων στον 

πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

12. εκτιμά ότι το υπάρχον σύστημα 

βασικής ενίσχυσης για τον υπολογισμό 
των άμεσων ενισχύσεων στον πυλώνα Ι 
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ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

είναι υπερβολικά περίπλοκο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  672 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα και είναι υπερβολικά 

περίπλοκο, να αντικατασταθεί από μια 

ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  673 

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

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Urmas Paet, Indrek Tarand, 

Valdemar Tomaševski, Yana Toom, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

12. τονίζει ότι το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα και όχι στα πλέον 

πρόσφατα δεδομένα, θα πρέπει να 

αντικατασταθεί από μια ενιαία μέθοδο 

υπολογισμού των ενισχύσεων σε όλη την 
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διαφανές· ΕΕ που θα βασίζεται στη στήριξη ανά 

εκτάριο, ώστε να διασφαλιστούν ίσοι όροι 

ανταγωνισμού για τους γεωργούς σε όλα 

τα κράτη μέλη και το σύστημα να γίνει 

απλούστερο και πιο διαφανές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  674 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενιαίων στρεμματικών ενισχύσεων σε όλη 

την ΕΕ, ώστε το σύστημα να γίνει 

απλούστερο και πιο διαφανές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  675 

Maria Gabriela Zoană 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων στον 

πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 
διαφανές· 

12. θεωρεί ότι το τρέχον καθεστώς 

βασικής ενίσχυσης για τον υπολογισμό 
των άμεσων ενισχύσεων στον πυλώνα Ι 

είναι πολύ περίπλοκο, χαιρετίζει το απλό, 

δικαιολογημένο, διαφανές και εύχρηστο 

σύστημα ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης 

(SAPS) που εφαρμόστηκε επιτυχώς σε 

πολλά κράτη μέλη και ζητεί συνεπώς να 

διατηρηθεί το SAPS μετά το 2020 και 

προτείνει να χρησιμοποιείται σε 
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οποιοδήποτε κράτος μέλος ή από 

οποιοδήποτε αγρότη στην ΕΕ· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  676 

Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, 

Μανώλης Κεφαλογιάννης, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

12. θεωρεί ότι το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, θα μπορούσε να 

αντικατασταθεί σε προαιρετική βάση από 

εθνικές ενιαίες μεθόδους υπολογισμού 

των ενισχύσεων, ώστε το σύστημα να γίνει 

απλούστερο και πιο διαφανές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  677 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

12. θεωρεί ότι το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, θα μπορούσε να 

αντικατασταθεί σε προαιρετική βάση από 

εθνικές ενιαίες μεθόδους υπολογισμού 

των ενισχύσεων, ώστε το σύστημα να γίνει 

απλούστερο και πιο διαφανές· 

Or. en 
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Τροπολογία  678 

Νίκος Ανδρουλάκης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

12. εκτιμά ότι το μελλοντικό σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι θα μπορούσε να βασίζεται 

σε μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές και να δοθούν στους γεωργούς 

τα αναγκαία κίνητρα προκειμένου να 

αυξήσουν τα επίπεδα καινοτομίας και 

παράλληλα να αποφύγουν τις 

καταστροφικές οικονομικές συνέπειες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  679 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

12. θεωρεί ότι το μελλοντικό σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι θα πρέπει να βασίζεται σε 

μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο, πιο 

διαφανές και να μπορεί να ανταμείβει 

καλύτερα τους γεωργούς που παρέχουν 

αυξημένα επίπεδα καινοτομίας, ποιότητα 

παραγωγής, προστιθέμενη αξία και 

απασχόληση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  680 
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Maria Noichl, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

12. ζητεί την αντικατάσταση του 

υπάρχοντος συστήματος άμεσων 

ενισχύσεων του πυλώνα Ι, που συχνά 

βασίζεται σε ιστορικά δικαιώματα, από μια 

ενιαία και διαφανή μεθοδολογία 

υπολογισμού των ενισχύσεων σε όλην την 

ΕΕ για την παροχή δημόσιων αγαθών με 

βάση συγκεκριμένους και 

προσανατολισμένους στα αποτελέσματα 

ενωσιακούς στόχους, καθώς και βάσει 

των στόχων του θεματολογίου 2030· 

Or. en 

 

Τροπολογία  681 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

12. ζητεί το μελλοντικό σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι να αντικατασταθεί από μια 

ενιαία μέθοδο σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και 

διαφανές, προβλέποντας οπωσδήποτε μια 

σταδιακή εφαρμογή στο πλαίσιο της 

οποίας δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις 

στις χώρες που επωφελούνται από 

ιστορικές πληρωμές· 

Or. it 

 

Τροπολογία  682 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi, Michela 

Giuffrida 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, αποφεύγοντας 

τις καταστροφικές οικονομικές συνέπειες 

για τους γεωργούς και προκειμένου το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  683 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

12. ζητεί την αντικατάσταση του 

υπάρχοντος συστήματος υπολογισμού 

των άμεσων ενισχύσεων στον πυλώνα Ι, 

που συχνά βασίζεται σε ιστορικά 

δικαιώματα, από μια ενιαία και διαφανή 

μέθοδο υπολογισμού των ενισχύσεων σε 

όλη την ΕΕ βάσει συγκεκριμένων 

προσανατολισμένων στα αποτελέσματα 

ενωσιακών στόχων και επιδιώξεων με 

ορίζοντα το 2030 για την παροχή 

δημόσιων αγαθών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  684 

Matt Carthy 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 
σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από ένα σύστημα το οποίο θα αποσκοπεί 

στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ 

των γεωργών, εντός ενός κράτους μέλους, 

και την κατάργηση των συστημικών 

διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι νεαροί 

γεωργοί· 

Or. en 

 

Τροπολογία  685 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο, πιο 

διαφανές και αξιόπιστο για το κοινό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  686 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 
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στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

σταδιακά από μια ενιαία μέθοδο 

υπολογισμού των ενισχύσεων σε όλη την 

ΕΕ, ώστε το σύστημα να γίνει απλούστερο 

και πιο διαφανές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  687 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που συχνά βασίζεται σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων 

στον πυλώνα Ι, που βασίζεται εν μέρει σε 

ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί 

από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των 

ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το 

σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο 

διαφανές· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  688 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

το απλό, αιτιολογημένο, διαφανές και 

εύκολα εκτελεστό καθεστώς ενιαίας 

στρεμματικής ενίσχυσης (SAPS) που 

εφαρμόζεται με επιτυχία σε πολλά κράτη 

μέλη και, ως εκ τούτου, ζητεί τη 

διατήρηση του SAPS μετά το 2020 και 

συνιστά να επιτραπεί η χρήση του σε 



 

PE619.297v01-00 164/191 AM\1148815EL.docx 

EL 

οποιοδήποτε κράτος μέλος ή από 

οποιονδήποτε γεωργό στην ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  689 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. ζητεί τη μεγαλύτερη στήριξη των 

χορτολιβαδικών εκτάσεων σε σχέση με 

τις αρόσιμες εκτάσεις με αναλογία 2:1, 

εάν διατηρηθούν οι άνευ όρων 

στρεμματικές ενισχύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  690 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί στα 

κράτη μέλη η δυνατότητα να κατανέμουν 

τις ενισχύσεις με ιδιαίτερο τρόπο στους 

γεωργούς που συμμετέχουν σε αλυσίδες 

παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας 

και επενδύουν σε κεφάλαια και εργατικό 

δυναμικό· 

Or. it 

 

Τροπολογία  691 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. εκτιμά ότι η στήριξη που 

καταβάλλεται ανά εκτάριο γεωργικής γης 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βασικό 

κριτήριο για τον υπολογισμό των άμεσων 

ενισχύσεων, σε συνδυασμό με την έκταση 

των περιοχών που αντιμετωπίζουν 

φυσικούς περιορισμούς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  692 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι 

υφιστάμενοι όροι κατανομής των άμεσων 

ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα στα 

κράτη μέλη για τα οποία εξακολουθούν 

να ισχύουν μεταβατικές περίοδοι από την 

περίοδο ένταξης στην ΕΕ· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  693 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12β. εκτιμά ότι, ενώ οι μέθοδοι 

υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων θα 

πρέπει να είναι διαφανείς και 

συγκρίσιμες, πρέπει να επιτραπεί στα 

κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τυπικές 

απαιτήσεις χρόνου εργασίας ως κριτήριο 
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για τη χορήγησή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  694 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. υπογραμμίζει ότι το διοικητικά 

και τεχνικά σύνθετο σύστημα των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης θα μπορούσε να 

αντικατασταθεί, στοιχείο που θα επέφερε 

σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας· 

Or. de 

Τροπολογία  695 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη που 

χρησιμοποιούν το καθεστώς ενιαίας 

στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) πρέπει 

να έχουν τη δυνατότητα να το 

συνεχίσουν, διότι συνάδει με τους 

κανόνες του ΠΟΕ, είναι απλό, κατανοητό 

και προσαρμοσμένο στα νέα καθήκοντα 

της ΚΓΠ· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  696 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. ζητεί το νέο αυτό σύστημα να 

λαμβάνει υπόψη τα άτομα που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα και την 

εξομοίωση των μέσων εισοδημάτων του 

πληθυσμού· 

Or. es 

 

Τροπολογία  697 

Γεώργιος Επιτήδειος 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. Η παραπάνω μέθοδος θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 

αγροτικού τομέα κάθε κράτους, ώστε να 

είναι εύκαμπτη και όχι δογματική· 

Or. el 

Τροπολογία  698 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. εκτιμά ότι αυτές οι νέες ενισχύσεις 

δεν θα πρέπει να γίνουν εμπορεύσιμα 

αγαθά, προκειμένου να διασφαλιστεί 

μακροπρόθεσμα η αποτελεσματικότητά 

τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  699 
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Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. εκτιμά ότι κάθε νέο σύστημα θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη όσους 

εργάζονται στον τομέα της γεωργίας, 

καθώς και τα μέσα εισοδήματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  700 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. ζητεί από την Επιτροπή να 

εξετάσει την αναγκαιότητα των αιτήσεων 

πληρωμής σε σχέση με τη συμβατότητα 

με τους κανόνες του ΠΟΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  701 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να 

προσαρμόζουν τις ενισχύσεις της ΚΓΠ 

στις ιδιαίτερες ανάγκες τους· 

Or. en 
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Τροπολογία  702 

Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, 

Μανώλης Κεφαλογιάννης, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να 

προσαρμόζουν τις ενισχύσεις της ΚΓΠ 

στις ιδιαίτερες ανάγκες τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  703 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. υπογραμμίζει την 

αποτελεσματικότητα του καθεστώτος 

ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης και ζητεί 

την παράταση της χρήσης του και μετά 

το 2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  704 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Jens Rohde, Ulrike Müller 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α.  εκτιμά ότι το ενιαίο μοντέλο δεν 

λειτουργεί· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  705 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. τάσσεται υπέρ της σύγκλισης των 

άμεσων ενισχύσεων (πρώτος πυλώνας)· 

Or. pt 

Τροπολογία  706 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. ζητεί την επανασύνδεση των 

ενισχύσεων ανά κλάδο· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  707 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12β. εκτιμά ότι θα πρέπει να 

θεσπιστούν ένα βασικό ποσό για τα 

πρώτα εκτάρια, μια δομή φθίνουσας 

στήριξης και ένα υποχρεωτικό ανώτατο 

όριο ενισχύσεων σε επίπεδο ΕΕ που θα 

συνδέεται με τον μέσο μισθό επί του 

ύψους του συγκριτικού μισθού 

εξειδικευμένου εργαζομένου του 

αντίστοιχου κράτους μέλους, προκειμένου 
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να προωθηθούν οι οικογενειακές 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι ΜΜΕ, 

εάν διατηρηθούν οι άνευ όρων 

στρεμματικές ενισχύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  708 

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

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

Toom, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12β. εκφράζει τη βεβαιότητα ότι τόσο 

το καθεστώς βασικής ενίσχυσης (BPS) 

όσο και το καθεστώς ενιαίας 

στρεμματικής ενίσχυσης (SAPS) θα 

πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται 

και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μπορούν να επιλέγουν ποιο από αυτά θα 

εφαρμόσουν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  709 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12β. εκφράζει τη βεβαιότητα ότι τόσο 

το καθεστώς βασικής ενίσχυσης (BPS) 

όσο και το καθεστώς ενιαίας 

στρεμματικής ενίσχυσης (SAPS) θα 

πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται 

και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μπορούν να επιλέγουν ποιο από αυτά θα 

εφαρμόσουν· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  710 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Jens Rohde, Ulrike Müller 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12β. ζητεί να προβλεφθεί ευελιξία όσον 

αφορά την επιλογή του σχεδιασμού 

πολιτικής που είναι ο πλέον κατάλληλος 

για τις εθνικές συνθήκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  711 

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

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12γ. υπογραμμίζει ότι οι πόροι της 

τρέχουσας ΚΓΠ, οι οποίοι δαπανώνται σε 

συγκεκριμένες δράσεις των γεωργών, 

υπόκεινται σε εξαιρετικά ακριβείς 

ελέγχους μικρής κλίμακας, ενώ τα 

μεγαλύτερα ποσά του προϋπολογισμού 

της ΚΓΠ (άμεσες ενισχύσεις) δαπανώνται 

στην καθαρή κατοχή γης χωρίς ελέγχους 

και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να 

δικαιολογηθούν έναντι των ευρωπαίων 

πολιτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  712 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12γ. θεωρεί ότι οι ενισχύσεις θα πρέπει 

να περιλαμβάνουν επίσης ισχυρή κοινή 

αιρεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων 

περιβαλλοντικών παραδοτέων και άλλων 

δημόσιων αγαθών όπως ποιοτικές θέσεις 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  713 

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

Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12δ. υπενθυμίζει ότι η έκθεση σχετικά 

με τη σημερινή κατάσταση της 

συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ: 

πώς μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση 

στη γη για τους γεωργούς αναγνωρίζει ότι 

οι ενισχύσεις εκτάσεων χωρίς σαφείς 

προϋποθέσεις οδηγούν σε στρεβλώσεις 

της αγοράς γης και, κατά συνέπεια, 

επηρεάζουν τη συγκέντρωση όλο και 

περισσότερων γεωργικών γαιών στα 

χέρια λίγων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  714 

Maria Noichl, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 ε (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 12ε. εφιστά την προσοχή στις 

συνέπειες των εισαγωγών πρωτεϊνούχων 

ζωοτροφών, οι οποίες οδηγούν σε 

αφύσικη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου 

στην ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  715 

Maria Noichl, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 στ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12στ. ζητεί να δοθεί σταδιακά τέλος σε 

αυτό, προκειμένου να αποκατασταθεί η 

αναλογικότητα του ζωικού κεφαλαίου 

προς τις χορτονομές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  716 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 ζ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12ζ. τονίζει ότι οι έμμεσες εξαγωγικές 

επιδοτήσεις, λ.χ. μέσω στρεμματικών 

ενισχύσεων, στηρίζουν τις εξαγωγές 

γάλακτος, κρέατος και σιτηρών στις 

αδύναμες αγορές, κατακλύζοντας 

επομένως τις άλλες αγορές με ευρωπαϊκές 

οικονομικές ενισχύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  717 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 η (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12η. επισημαίνει ότι η γεωργία μικρής 

κλίμακας και η έννοια της προέλευσης 

από την περιφέρεια παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην αποφυγή της πείνας και τη 

μείωση της μεταναστευτικής πίεσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  718 

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

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 θ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12θ. αποσαφηνίζει ότι τα δημόσια 

αγαθά αποτελούν εκείνες τις υπηρεσίες 

που βρίσκονται πάνω από τη γραπτή 

νομοθεσία για το περιβάλλον, το κλίμα 

και την καλή διαβίωση των ζώων, 

συμπεριλαμβανομένων ιδίως της 

διατήρησης των υδάτων, της προστασίας 

της βιοποικιλότητας, της προστασίας της 

γονιμότητας του εδάφους, της 

προστασίας των επικονιαστών, της 

προστασίας του στρώματος χούμου και 

της καλής διαβίωσης των ζώων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  719 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 ι (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 12ι. τονίζει ότι οι στρεμματικές 

ενισχύσεις, χωρίς σαφείς όρους για όλα τα 

συγκεκριμένα μέτρα επί της αντίστοιχης 

γης, πρέπει να απορριφθούν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  720 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 ια (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12ια. προτείνει η πιθανή εισοδηματική 

στήριξη των γεωργών στο πλαίσιο της 

ΚΓΠ να αντιμετωπίζεται στο μέλλον ως 

σαφείς κοινωνικές παροχές από την ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  721 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 ιβ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12ιβ. σημειώνει ότι, στο μέλλον, δεν θα 

μπορεί πλέον να χορηγείται, στο πλαίσιο 

της ΚΓΠ, η λεγόμενη εισοδηματική 

στήριξη στους γεωργούς χωρίς να 

εξετάζεται η πραγματική εισοδηματική 

κατάσταση των μεμονωμένων γεωργών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  722 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 12 ιγ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12ιγ. επισημαίνει ότι οι προηγούμενες 

στρεμματικές ενισχύσεις, χωρίς ανώτατο 

όριο, θα συνιστούσαν μεταφορά στον 

τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, χωρίς 

κανέναν έλεγχο του χρηματικού ποσού 

που θα λαμβάνει το αντίστοιχο πρόσωπο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  723 

Laurenţiu Rebega 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές 

διαφορές, τα διαφορετικά κόστη 

παραγωγής και τα ποσά που λαμβάνουν 

τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του πυλώνα 

ΙΙ· 

διαγράφεται 

Or. ro 

Τροπολογία  724 

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

Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές 

διαφορές, τα διαφορετικά κόστη 

παραγωγής και τα ποσά που λαμβάνουν 

διαγράφεται 
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τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του πυλώνα 

ΙΙ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  725 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη την αρχή της ίσης μεταχείρισης, 

τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

συμπεριλαμβανομένων των διαφορών 

στον αριθμό των γεωργών, τα 

διαφορετικά κόστη παραγωγής, καθώς και 

τη σημασία που έχει η ενισχυμένη 

περιβαλλοντική διάσταση της 

εκσυγχρονισμένης ΚΓΠ, η οποία 

συνδέεται στενά με τη διαχείριση της 

γεωργικής γης - όλα αυτά σημαίνουν ότι 

τα αντισταθμισμένα ποσά άμεσης 

στήριξης ανά εκτάριο σε όλα τα κράτη 

μέλη αποτελούν τον καλύτερο 

συμβιβασμό στον τομέα αυτό· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  726 

Beata Gosiewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη την αρχή της ίσης μεταχείρισης, 
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τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

συμπεριλαμβανομένων των διαφορών 

στον αριθμό των γεωργών, τα 

διαφορετικά κόστη παραγωγής, καθώς και 

τη σημασία που έχει η ενισχυμένη 

περιβαλλοντική διάσταση της 

εκσυγχρονισμένης ΚΓΠ, η οποία 

συνδέεται στενά με τη διαχείριση της 

γεωργικής γης - όλα αυτά σημαίνουν ότι 

τα αντισταθμισμένα ποσά άμεσης 

στήριξης ανά εκτάριο σε όλα τα κράτη 

μέλη αποτελούν τον καλύτερο 

συμβιβασμό στον τομέα αυτό· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  727 

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

Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη ίσων όρων 

ανταγωνισμού όσον αφορά την κατανομή 
των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των 

κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

φυσικές συνθήκες, οι 
κοινωνικοοικονομικές διαφορές, το γενικό 

βιοτικό επίπεδο, τα διάφορα κόστη 

παραγωγής και οι διαφορές στην 

αγοραστική δύναμη δεν είναι ίδια σε όλη 

την Ευρώπη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  728 

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

Ribeiro, Nuno Melo, Francis Zammit Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές 

διαφορές, τα διαφορετικά κόστη 

παραγωγής και τα ποσά που λαμβάνουν 

τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του πυλώνα 

ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  729 

Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές 

διαφορές, τα διαφορετικά κόστη 

παραγωγής και τα ποσά που λαμβάνουν 

τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του πυλώνα 

ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, βάσει 

αντικειμενικών κοινωνικοοικονομικών 

κριτηρίων, διότι όλοι οι γεωργοί της ΕΕ 

πρέπει να πληρούν τα ίδια πρότυπα και 

απαιτήσεις και να αντιμετωπίζουν τις 

ίδιες προκλήσεις· πρέπει να ολοκληρωθεί 

η διαδικασία σύγκλισης που άρχισε στις 

τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  730 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, επισημαίνει 
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υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές 

διαφορές, τα διαφορετικά κόστη 

παραγωγής και τα ποσά που λαμβάνουν 

τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του πυλώνα 

ΙΙ· 

ότι η ισοστάθμιση των άμεσων 

ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών 

είναι απαραίτητη προκειμένου να 

εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 

στην ενιαία αγορά της ΕΕ· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  731 

Momchil Nekov, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Daniel Buda, Ricardo Serrão 

Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές 

διαφορές, τα διαφορετικά κόστη 

παραγωγής και τα ποσά που λαμβάνουν 

τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του πυλώνα 

ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης και ίσης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, που είναι 

ουσιώδης προϋπόθεση για τη λειτουργία 

της ενιαίας αγοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  732 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές 

διαφορές, τα διαφορετικά κόστη 
παραγωγής και τα ποσά που λαμβάνουν 

τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του πυλώνα 

ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, ανάλογα με 

τους οικονομικούς και κοινωνικούς 

δείκτες της γεωργίας, όπως το τυπικό 

ακαθάριστο κέρδος, η προστιθέμενη αξία 

ανά εκτάριο, η απασχόληση εργαζομένων, 

το κόστος εργασίας και τα μέσα 

παραγωγής· 
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Or. it 

 

Τροπολογία  733 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής, τις 

διαφορετικές τιμές των εκτάσεων, τα 

διαφορετικά επίπεδα τιμών, τη διαφορά 

μεταξύ του εισοδήματος των γεωργών 

και του μέσου μισθού σε μη γεωργικούς 

κλάδους στο εσωτερικό ενός κράτους 

μέλους και τα ποσά που λαμβάνουν τα 

κράτη μέλη στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

Or. nl 

Τροπολογία  734 

Thomas Waitz 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

ενδεχομένως υπόψη τις 

κοινωνικοοικονομικές διαφορές και τα 

διαφορετικά κόστη παραγωγής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  735 
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James Nicholson, John Procter, Anthea McIntyre 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές 

διαφορές, τα διαφορετικά κόστη 

παραγωγής και τα ποσά που λαμβάνουν τα 

κράτη μέλη στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δικαιότερης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ανάγκες και τα εισοδήματα των 

μεμονωμένων γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, τα διαφορετικά κόστη 

παραγωγής και τα ποσά που λαμβάνουν τα 

κράτη μέλη στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  736 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής, 

εργασίας και μέσων παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· καθώς και 

συγκεκριμένα κριτήρια όπως το τυπικό 

ακαθάριστο κέρδος, η προστιθέμενη αξία 

ανά εκτάριο και η απασχόληση 

εργαζομένων· 

Or. it 

Τροπολογία  737 

Beata Gosiewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές 

διαφορές, τα διαφορετικά κόστη 

παραγωγής και τα ποσά που λαμβάνουν 

τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του πυλώνα 

ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  738 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. σημειώνει ότι η κατανομή των 

άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών 

μελών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 

κοινωνικοοικονομικές διαφορές, όπως τα 

διαφορετικά εισοδήματα, τα είδη 

γεωργίας, το μέγεθος των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και τα διαφορετικά 

κόστη παραγωγής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  739 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Laima Liucija 

Andrikienė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης και ίσης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 
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τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  740 

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

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Urmas Paet, Indrek Tarand, 

Valdemar Tomaševski, Yana Toom, Algirdas Saudargas, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης και ίσης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  741 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel 

Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές 

μεταξύ των κρατών μελών· 

Or. en 
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Τροπολογία  742 

Czesław Adam Siekierski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τη συνεχή ανάγκη να εξαλειφθούν οι 

καθυστερήσεις ανάπτυξης σε ορισμένες 

χώρες και περιφέρειες, τα διαφορετικά 

κόστη παραγωγής και τα ποσά που 

λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του 

πυλώνα ΙΙ· 

Or. pl 

Τροπολογία  743 

Bas Belder 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά μέσα εισοδήματα σε 

σχέση με το εισόδημα της γεωργικής 

εκμετάλλευσης, τις διαφορετικές τιμές 

της γης και τα κόστη παραγωγής, καθώς 

και τα ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη 

στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  744 

Tom Vandenkendelaere 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής, τα ποσά 

που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

του πυλώνα ΙΙ και τα ποσά που χορηγούν 

το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ τα οποία 

χρησιμοποιούνται σε αγροτικές περιοχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  745 

Marijana Petir 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη πιο ισόρροπης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τις διαφορές στα εισοδήματα των 

γεωργών, τα διαφορετικά κόστη 

παραγωγής και τα ποσά που λαμβάνουν τα 

κράτη μέλη στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

Or. hr 

Τροπολογία  746 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 
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μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές 

διαφορές, τα διαφορετικά κόστη 

παραγωγής και τα ποσά που λαμβάνουν 

τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του πυλώνα 

ΙΙ· 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη αξιόπιστους 

κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, όπως τα 

τυπικά ακαθάριστα κέρδη, η 

προστιθέμενη αξία ανά εκτάριο, τα 

ποσοστά απασχόλησης, καθώς και τα 
κόστη εργασίας, εισροών και γης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  747 

Νίκος Ανδρουλάκης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη πιο ισόρροπης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές και τις 

αγρονομικές διαφορές, τα διαφορετικά 

κόστη παραγωγής και τα ποσά που 

μεταφέρουν τα κράτη μέλη στον πυλώνα 

ΙΙ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  748 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων τόσο 

μεταξύ όσο και εντός των κρατών μελών, 

λαμβάνοντας υπόψη τις 

κοινωνικοοικονομικές διαφορές, τα 

διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα ποσά 

που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

του πυλώνα ΙΙ· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  749 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη την απασχόληση και τις 

κοινωνικοοικονομικές διαφορές, τα 

διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα ποσά 

που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

του πυλώνα ΙΙ· 

Or. fr 

Τροπολογία  750 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

πάντα υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές 

διαφορές και τα διαφορετικά κόστη 

παραγωγής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  751 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των γεωργών σε όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη 

τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές και τα 

διαφορετικά κόστη παραγωγής· 

Or. es 

Τροπολογία  752 

Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης και 

ισόρροπης κατανομής των άμεσων 

ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών, 

λαμβάνοντας υπόψη τις 

κοινωνικοοικονομικές διαφορές και τα 

διαφορετικά κόστη παραγωγής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  753 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi, Michela 

Giuffrida 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, 

τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα 

ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο 

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης 

κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

υπόψη αντικειμενικά κριτήρια όπως οι 

κοινωνικοοικονομικές διαφορές και τα 

διαφορετικά κόστη παραγωγής· 
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 EL 

πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

Or. en 

 


