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Τροπολογία 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
-

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Unterstützung der europäischen Entwicklungspolitik wird grundsätzlich begrüßt. Dies 
kann jedoch nicht auf dem Rücken der europäischen Bauern ausgetragen werden. Diesen 
gegenüber hat die KOM die Einrichtung eines Milchfonds als Begleitmaßnahme zum Ausstieg 
aus der Quote unter Hinweis auf Haushaltsrecht und Finanzierung abgelehnt. Abgesehen 
davon handelt es sich es sich bei dem VO-Vorschlag um einen Bruch der beschlossenen 
Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) und eine Verletzung von Artikel 21 der 
Haushaltsordnung. Für Entwicklungspolitik ist der Europäischen Entwicklungsfond (EEF) 
bzw. die Haushaltskategorie Nr. IV vorgesehen. Die Artikel 21-23 der IIV bieten alle 
notwendigen Möglichkeiten, um auf unvorhergesehene Ereignisse angemessen zu reagieren. 
Diese langwierigeren Verfahren sollen hier aber offensichtlich gezielt umgangen werden. 
Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel.

Τροπολογία 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Διεθνή Αξιολόγηση 
της Γεωργικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας για την Ανάπτυξη (IAASTD),

Or. en
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Τροπολογία 15
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Κατά τη σύνοδό του στις 20 Ιουνίου 
2008, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε εκ 
νέου την ισχυρή του δέσμευση να 
επιτευχθεί ένας συλλογικός στόχος 
αναλογίας ΕΑΒ (Επίσημη Αναπτυξιακή 
Βοήθεια)/ΑΕΠ της τάξης του 0,56% έως 
το 2010 και 0,7% έως το 2015, όπως 
προβλέπεται στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου του Ιουνίου 2005, τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και την Ευρωπαϊκή 
Συναίνεση για την Ανάπτυξη. Οι 
προσπάθειες των κρατών μελών σε 
εθνικό επίπεδο για την επίτευξη του 
στόχου αυτού πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη στο πλαίσιο του μέσου 
επισιτιστικής διευκόλυνσης.

Or. en

Τροπολογία 16
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι ανάγκες χρηματοδότησης για 
την πλήρη αντιμετώπιση των άμεσων 
επιπτώσεων των υψηλών τιμών των 
τροφίμων είναι πολύ υψηλές. Η απάντηση 
πρέπει να προέλθει από τη διεθνή 
κοινότητα στο σύνολό της, η δε Κοινότητα 
έχει καταβάλει προσπάθεια προκειμένου 
να συνεισφέρει το μερίδιο που της 
αναλογεί,

(7) Οι ανάγκες χρηματοδότησης και οι 
υλικές ανάγκες για την πλήρη 
αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων των 
υψηλών τιμών των τροφίμων είναι πολύ 
υψηλές. Η απάντηση πρέπει να προέλθει 
από τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της, η 
δε Κοινότητα έχει καταβάλει προσπάθεια 
προκειμένου να συνεισφέρει το μερίδιο 
που της αναλογεί,
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Αιτιολόγηση

Η πλέον προσήκουσα και αποτελεσματική απάντηση στη σημερινή επισιτιστική κρίση είναι η 
αύξηση της επισιτιστικής βοηθείας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 17
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι ίδιες συνθήκες που προκαλούν 
την ανάγκη δημιουργίας της παρούσας 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (δηλαδή οι 
υψηλές τιμές των τροφίμων) 
συνεπάγονται επίσης μείωση των 
δαπανών για τις αγορές γεωργικών 
προϊόντων που εμπίπτουν στον τομέα 2 
του δημοσιονομικού πλαισίου. Από 
τρέχουσες εκτιμήσεις συνάγεται επίσης 
ότι το 2009 θα υπάρξει σημαντικό 
αδιάθετο περιθώριο υπό το ανώτατο όριο 
που ισχύει για τον τομέα 2

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 18
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι ίδιες συνθήκες που προκαλούν 
την ανάγκη δημιουργίας της παρούσας 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (δηλαδή οι 
υψηλές τιμές των τροφίμων) 
συνεπάγονται επίσης μείωση των 
δαπανών για τις αγορές γεωργικών 

(8) Οι υπόλοιποι πόροι του τομέα 2 του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της 
Κοινής Πολιτικής Γεωργίας και ιδιαίτερα 
για τη μείωση των διαφορών επιπέδου 
των αμέσων πληρωμών μεταξύ των 
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προϊόντων που εμπίπτουν στον τομέα 2 
του δημοσιονομικού πλαισίου. Από 
τρέχουσες εκτιμήσεις συνάγεται επίσης 
ότι το 2009 θα υπάρξει σημαντικό 
αδιάθετο περιθώριο υπό το ανώτατο όριο 
που ισχύει για τον τομέα 2

γεωργών των νέων και παλαιών κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μη χρησιμοποιούμενοι πόροι του κεφαλαίου 2 πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
τους σκοπούς της Κοινής Πολιτικής Γεωργίας. Οι γεωργοί των νέων κρατών μελών έπεσαν 
θύματα διακρίσεων με το σκεπτικό ότι οι υπάρχοντες πόροι είναι ανεπαρκείς.

Τροπολογία 19
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι ίδιες συνθήκες που προκαλούν 
την ανάγκη δημιουργίας της παρούσας 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (δηλαδή οι 
υψηλές τιμές των τροφίμων) συνεπάγονται 
επίσης μείωση των δαπανών για τις αγορές 
γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στον 
τομέα 2 του δημοσιονομικού πλαισίου. 
Από τρέχουσες εκτιμήσεις συνάγεται 
επίσης ότι το 2009 θα υπάρξει σημαντικό 
αδιάθετο περιθώριο υπό το ανώτατο όριο 
που ισχύει για τον τομέα 2

(8) Οι ίδιες συνθήκες που προκαλούν 
την ανάγκη δημιουργίας της παρούσας 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (δηλαδή οι 
υψηλές τιμές των τροφίμων) συνεπάγονται 
επίσης μείωση των δαπανών για τις αγορές 
γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στον 
τομέα 2 του δημοσιονομικού πλαισίου. 
Από τρέχουσες εκτιμήσεις συνάγεται 
επίσης ότι το 2009 θα υπάρξει σημαντικό 
αδιάθετο περιθώριο υπό το ανώτατο όριο 
που ισχύει για τον τομέα 2. Οι ενέργειες 
ωστόσο που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό θα έπρεπε α 
χρηματοδοτούνται από τον τομέα 4 του 
Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 
(ΠΔΠ). Τούτο σημαίνει ότι θα έπρεπε να 
εγκριθεί η Διοργανική Συμφωνία.

Or. en
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Τροπολογία 20
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι ίδιες συνθήκες που προκαλούν 
την ανάγκη δημιουργίας της παρούσας 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (δηλαδή οι 
υψηλές τιμές των τροφίμων) συνεπάγονται 
επίσης μείωση των δαπανών για τις αγορές 
γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στον 
τομέα 2 του δημοσιονομικού πλαισίου. 
Από τρέχουσες εκτιμήσεις συνάγεται 
επίσης ότι το 2009 θα υπάρξει σημαντικό 
αδιάθετο περιθώριο υπό το ανώτατο όριο 
που ισχύει για τον τομέα 2

(8) Οι ίδιες συνθήκες που προκαλούν 
την ανάγκη δημιουργίας της παρούσας 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (δηλαδή οι 
υψηλές τιμές των τροφίμων) συνεπάγονται 
επίσης μείωση των δαπανών για τις αγορές 
γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στον 
τομέα 2 του δημοσιονομικού πλαισίου. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ νωρίς για να κριθούν τα περιθώρια του τομέα 2 για το 2009.

Τροπολογία 21
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η στρατηγική της Κοινότητας για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος 
πρέπει να αποσκοπεί στη σθεναρή 
ενθάρρυνση μιας θετικής απόκρισης στον 
τομέα των γεωργικών προμηθειών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες 
βραχυμεσοπρόθεσμα και ταυτόχρονα στη 
σημαντική άμβλυνση των αρνητικών 
συνεπειών που οι αυξήσεις των τιμών των 
τροφίμων συνεπάγονται για τα 
φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού 
των υπόψη χωρών. Μία αντίδραση στο 

(9) Η πλέον προσήκουσα και 
αποτελεσματική απάντηση στη σημερινή 
επισιτιστική κρίση είναι η αύξηση της 
επισιτιστικής βοηθείας προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες.
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σκέλος της προσφοράς εξυπηρετεί επίσης 
το συμφέρον της Κοινότητας, ενόψει της 
εκτόνωσης των πιέσεων που ασκούνται 
σήμερα στις τιμές των γεωργικών 
προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 22
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ωστόσο, τα προαναφερθέντα μέσα 
έχουν ήδη ενεργοποιηθεί ή 
επαναπρογραμματισθεί κατά τη διάρκεια 
του 2008 στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
με στόχο την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών των υψηλών τιμών των 
τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το 
ίδιο θα μπορούσε να γίνει και το 2009, 
αλλά σε πολύ περιορισμένη έκταση· πλην 
όμως, κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς 
ανεπαρκές για την κάλυψη των σχετικών 
αναγκών.

(11) Ωστόσο, τα προαναφερθέντα μέσα 
έχουν ήδη ενεργοποιηθεί ή 
επαναπρογραμματισθεί κατά τη διάρκεια 
του 2008 στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
με στόχο την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών των υψηλών τιμών των 
τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το 
ίδιο θα μπορούσε να γίνει και το 2009, 
αλλά σε πολύ περιορισμένη έκταση· πλην 
όμως, κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς 
ανεπαρκές για την κάλυψη των σχετικών 
αναγκών. Μπροστά στη σημερινή έλλειψη 
προμήθειας τροφίμων σε παγκόσμιο 
επίπεδο και την κλιμακούμενη άνοδο των 
τιμών που ενδέχεται να συνεχισθεί για τα 
επόμενα έτη, τα μέσα αναπτυξιακής 
βοηθείας που χρηματοδοτούνται από τον 
τομέα 4 του κοινοτικού προϋπολογισμού 
θα έπρεπε να ενισχυθούν χωρίς να 
τίθενται σε κίνδυνο τα γεωργικά 
συμφέροντα της ΕΕ.

Or. es
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Τροπολογία 23
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου 
οι υψηλές τιμές των τροφίμων 
συνεπάγονται μείωση των δαπανών στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ, η Επιτροπή προτείνει 
τον επαναπροσανατολισμό μέρους των 
εξοικονομούμενων πόρων στη γεωργική 
παραγωγή αναπτυσσόμενων χωρών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 24
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου 
οι υψηλές τιμές των τροφίμων 
συνεπάγονται μείωση των δαπανών στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ, η Επιτροπή προτείνει 
τον επαναπροσανατολισμό μέρους των 
εξοικονομούμενων πόρων στη γεωργική 
παραγωγή αναπτυσσόμενων χωρών.

(12) Υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου 
οι υψηλές τιμές των τροφίμων 
συνεπάγονται μείωση των δαπανών στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ, η Επιτροπή προτείνει 
τον επαναπροσανατολισμό μέρους των 
εξοικονομούμενων πόρων στη γεωργική 
παραγωγή αναπτυσσόμενων χωρών 
έχοντας υπόψη ότι στην περίπτωση νέων 
απρόβλεπτων οικονομικών αναγκών, 
υπάρχει δεσμευτική υποχρέωση να 
εξετασθούν αρχικά οι δυνατότητες 
μεταφοράς των μη χρησιμοποιηθέντων 
πόρων και στη συνέχεια να εφαρμοσθούν 
οι συνήθεις διαδικασίες του 
προϋπολογισμού με συνεπή τρόπο.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή έχει βάσει των άρθρων 21-23 τη δεσμευτική 
υποχρέωση να εξετάζει τις δυνατότητες μεταφοράς.

Τροπολογία 25
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου 
οι υψηλές τιμές των τροφίμων 
συνεπάγονται μείωση των δαπανών στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ, η Επιτροπή προτείνει 
τον επαναπροσανατολισμό μέρους των 
εξοικονομούμενων πόρων στη γεωργική 
παραγωγή αναπτυσσόμενων χωρών.

(12) Υπό τις παρούσες συνθήκες, 
υψηλών τιμών των τροφίμων, η Επιτροπή 
προτείνει την εκπόνηση μέτρων για την 
προώθηση της γεωργικής παραγωγής των
αναπτυσσόμενων χωρών.

Or. es

Τροπολογία 26
Catherine Neris

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου 
οι υψηλές τιμές των τροφίμων 
συνεπάγονται μείωση των δαπανών στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ, η Επιτροπή προτείνει 
τον επαναπροσανατολισμό μέρους των 
εξοικονομούμενων πόρων στη γεωργική 
παραγωγή αναπτυσσόμενων χωρών.

(12) Υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου 
οι υψηλές τιμές των τροφίμων 
συνεπάγονται μείωση των δαπανών στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ, η Επιτροπή προτείνει 
τον επαναπροσανατολισμό μέρους των 
εξοικονομούμενων πόρων που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως σταθεροποιητικός 
παράγοντας στη γεωργική παραγωγή 
αναπτυσσόμενων χωρών.

Or. fr
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Τροπολογία 27
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Επιβάλλεται, εντούτοις, να 
προστατευθούν τα συμφέροντα των 
ευρωπαίων γεωργών και να ληφθεί 
πρόνοια προκειμένου να διασφαλισθεί ότι 
η παρούσα πρόταση δεν θα θέσει σε καμία 
περίπτωση σε κίνηση τον μηχανισμό 
δημοσιονομικής πειθαρχίας ο οποίος 
προβλέπεται στους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 1782/20031 και (ΕΚ) αριθ. 
1290/20052 του Συμβουλίου.

(13) Επιβάλλεται, εντούτοις, να 
προστατευθούν τα συμφέροντα των 
ευρωπαίων γεωργών που πλήττονται σε 
μεγάλο βαθμό από την αύξηση του 
κόστους παραγωγής τόσο στους 
διαφόρους τομείς της γεωργικής 
παραγωγής όσο και στον κλάδο της 
αλιείας και να ληφθεί πρόνοια 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η 
παρούσα πρόταση δεν θα θέσει σε καμία 
περίπτωση σε κίνηση τον μηχανισμό 
δημοσιονομικής πειθαρχίας ο οποίος 
προβλέπεται στους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 1782/20033 και (ΕΚ) αριθ. 
1290/20054 του Συμβουλίου. Θα έπρεπε 
επιπλέον να τονισθεί ότι κατά τη διάρκεια 
των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 
Ελέγχου Υγείας, χρειάζονται πιστώσεις 
για συνοδευτικά μέτρα αναδιάρθρωσης 
και στήριξης, ιδίως στο γαλακτοκομικό 
τομές και τον τομέα των αιγοπροβάτων, 
καθώς και για τις ανάγκες των ιδιαίτερα 
ευαίσθητων περιοχών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα συνοδευτικά μέτρα «ομαλής προσγείωσης» για την αναδιάρθρωση και οι άλλες νέες 
προκλήσεις όπως το υψηλότερο κόστος παραγωγής λόγω αύξησης των τιμών της ενέργειας 
πρέπει να τύχουν επίσης προσοχής.

                                               
1 ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 70.
2 ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.
3 ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 70.
4 ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.
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Τροπολογία 28
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η διαχείριση της νέας 
αναπτυξιακής βοηθείας πρέπει να
πραγματοποιείται εις τρόπον ώστε να 
διασφαλίζεται ο εφοδιασμός των τοπικών 
πληθυσμών με τρόφιμα και να 
αποφεύγεται η ενθάρρυνση μιας γεωργίας 
στραμμένης αποκλειστικά στην εξαγωγή 
πρώτων υλών προς τις ανεπτυγμένες 
χώρες, γεγονός που πιθανόν να έχει τα 
αντίθετα αποτελέσματα σε σχέση με τους 
επιδιωκόμενους με το μέτρο ατό στόχους 
στο βαθμό που δεν θα υπάρχει 
ανταπόκριση στις τοπικές ανάγκες και θα 
δημιουργηθεί κίνδυνος αθέμιτου 
ανταγωνισμού με τα ευρωπαϊκά 
προϊόντα.

Or. es

Τροπολογία 29
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
θεσπισθεί ειδική χρηματοδοτική 
διευκόλυνση, συμπληρωματική σε σχέση 
με τα υφιστάμενα αναπτυξιακά μέσα και 
το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς 
επίσης να θεσπισθούν επείγοντα και 
πρόσθετα μέτρα προς αντιμετώπιση σε 
σύντομο χρονικό διάστημα των 
επιπτώσεων που έχει στις αναπτυσσόμενες 
χώρες η σημερινή ραγδαία αύξηση των 
τιμών των τροφίμων.

(14) Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να 
θεσπισθεί ειδική χρηματοδοτική 
διευκόλυνση, συμπληρωματική σε σχέση 
με τα υφιστάμενα αναπτυξιακά μέσα και 
το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς 
επίσης να θεσπισθούν επείγοντα και 
πρόσθετα μέτρα προς αντιμετώπιση σε 
σύντομο χρονικό διάστημα των 
επιπτώσεων που έχει στις αναπτυσσόμενες 
χώρες η σημερινή ραγδαία αύξηση των 
τιμών των τροφίμων. Οι έλεγχοι επί της 
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χορηγούμενης χρηματοδότησης πρέπει να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες στην ΕΕ προδιαγραφές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιτρέπεται η μετατροπή σε έναν αυτόματο μηχανισμό. Οι έλεγχοι των επιδόσεων 
είναι αναγκαίοι.

Τροπολογία 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
θεσπισθεί ειδική χρηματοδοτική 
διευκόλυνση, συμπληρωματική σε σχέση 
με τα υφιστάμενα αναπτυξιακά μέσα και 
το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς 
επίσης να θεσπισθούν επείγοντα και 
πρόσθετα μέτρα προς αντιμετώπιση σε 
σύντομο χρονικό διάστημα των 
επιπτώσεων που έχει στις αναπτυσσόμενες 
χώρες η σημερινή ραγδαία αύξηση των 
τιμών των τροφίμων.

(14) Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
θεσπισθεί ειδική χρηματοδοτική 
διευκόλυνση, συμπληρωματική σε σχέση 
με τα υφιστάμενα αναπτυξιακά μέσα και 
το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς 
επίσης να θεσπισθούν επείγοντα και
πρόσθετα μέτρα προς αντιμετώπιση σε 
σύντομο χρονικό διάστημα των 
επιπτώσεων που έχει στις αναπτυσσόμενες 
χώρες η σημερινή ραγδαία αύξηση των 
τιμών των τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη 
τις πρόσφατες συστάσεις της μελέτης 
IAASTD του ΟΗΕ, ιδίως όσον αφορά τη 
συμμετοχή των τοπικών ΜΚΟ και των 
οργανώσεων γεωργών στο σχεδιασμό των 
μέτρων και την κατάρτιση των γεωργών 
καθώς και την αξία της βιοποικιλότητας 
και των τοπικώς προσαρμοσμένων 
σπόρων για την καταπολέμηση του λιμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Διεθνής Αξιολόγηση της Γεωργικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Ανάπτυξη (IAASTD)
αποτελεί μια βασική πρωτοβουλία σε παγκόσμιο που ήταν αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 
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διαβούλευσης με τη συμμετοχή 900 ατόμων και 110 χωρών από όλες τις περιοχές του κόσμου 
που ξεκίνησαν οι FAO, UNDP, η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Η έκθεση 
παραδόθηκε το 2008 και την έχουν ήδη υπογράψει 58 χώρες. Πρόκειται για το ευρύτερο και 
πλέον πρόσφατο έγγραφο με συστάσεις για τη μείωση της φτώχειας και την καταπολέμηση του 
λιμού.

Τροπολογία 31
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
θεσπισθεί ειδική χρηματοδοτική 
διευκόλυνση, συμπληρωματική σε σχέση 
με τα υφιστάμενα αναπτυξιακά μέσα και 
το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς 
επίσης να θεσπισθούν επείγοντα και 
πρόσθετα μέτρα προς αντιμετώπιση σε 
σύντομο χρονικό διάστημα των 
επιπτώσεων που έχει στις αναπτυσσόμενες 
χώρες η σημερινή ραγδαία αύξηση των 
τιμών των τροφίμων.

(14) Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
θεσπισθεί ειδική χρηματοδοτική 
διευκόλυνση βάσει του τομέα 4 του
κοινοτικού προϋπολογισμού,
συμπληρωματική σε σχέση με τα 
υφιστάμενα αναπτυξιακά μέσα και το μέσο 
ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς επίσης να 
θεσπισθούν επείγοντα και πρόσθετα μέτρα 
προς αντιμετώπιση σε σύντομο χρονικό 
διάστημα των επιπτώσεων που έχει στις 
αναπτυσσόμενες χώρες η σημερινή 
ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Or. es

Τροπολογία 32
Catherine Neris

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Τα αποτελέσματα της κοινής 
χρήσης της χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης και των υφισταμένων 
προγραμμάτων σύμφωνα με τους στόχους 
αυτούς πρέπει να αξιολογούνται τακτικά 
προκειμένου να ελέγχεται η διάρθρωση 
των μηχανισμών γεωργικής παραγωγής 
των αναπτυσσομένων χωρών 
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μακροπρόθεσμα.

Or. fr

Τροπολογία 33
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα μέτρα που θεσπίζονται στο 
πλαίσιο της παρούσας Διευκόλυνσης 
πρέπει να βοηθούν τις αναπτυσσόμενες 
χώρες να ενισχύσουν την 
παραγωγικότητα του γεωργικού τους 
τομέα κατά τις επόμενες καλλιεργητικές 
περιόδους, να ανταποκριθούν ταχέως 
στις άμεσες ανάγκες των οικείων χωρών 
και του πληθυσμού τους και να λάβουν τα 
αρχικά μέτρα που απαιτούνται για την 
κατά το δυνατόν αποσόβηση της 
επανεμφάνισης καταστάσεων 
επισιτιστικής ανασφάλειας, καθώς επίσης 
να συντελούν στον μετριασμό των 
επιπτώσεων των υψηλών τιμών των 
τροφίμων παγκοσμίως, επ’ ωφελεία των 
φτωχότερων τμημάτων του πληθυσμού 
αλλά και των ευρωπαίων καταναλωτών 
και γεωργών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκόλυνση που προτείνει η Επιτροπή δεν είναι μια άμεση και επείγουσα απάντηση. Μπορεί 
να δώσει ώθηση στην παραγωγή όχι νωρίτερα από την επόμενη περίοδο εμπορίας.
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Τροπολογία 34
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα μέτρα που θεσπίζονται στο 
πλαίσιο της παρούσας Διευκόλυνσης 
πρέπει να βοηθούν τις αναπτυσσόμενες 
χώρες να ενισχύσουν την παραγωγικότητα 
του γεωργικού τους τομέα κατά τις 
επόμενες καλλιεργητικές περιόδους, να 
ανταποκριθούν ταχέως στις άμεσες 
ανάγκες των οικείων χωρών και του 
πληθυσμού τους και να λάβουν τα αρχικά 
μέτρα που απαιτούνται για την κατά το 
δυνατόν αποσόβηση της επανεμφάνισης 
καταστάσεων επισιτιστικής ανασφάλειας, 
καθώς επίσης να συντελούν στον 
μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών 
τιμών των τροφίμων παγκοσμίως, επ’ 
ωφελεία των φτωχότερων τμημάτων του 
πληθυσμού αλλά και των ευρωπαίων 
καταναλωτών και γεωργών.

(15) Τα μέτρα που θεσπίζονται στο 
πλαίσιο της παρούσας Διευκόλυνσης 
πρέπει να βοηθούν τις αναπτυσσόμενες 
χώρες να ενισχύσουν την παραγωγικότητα 
του γεωργικού τους τομέα κατά τις 
επόμενες καλλιεργητικές περιόδους, να 
ανταποκριθούν ταχέως στις άμεσες 
ανάγκες των οικείων χωρών και του 
πληθυσμού τους και να λάβουν τα αρχικά 
μέτρα που απαιτούνται για την κατά το 
δυνατόν αποσόβηση της επανεμφάνισης 
καταστάσεων επισιτιστικής ανασφάλειας, 
καθώς επίσης να συντελούν στον 
μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών 
τιμών των τροφίμων παγκοσμίως, επ’ 
ωφελεία των φτωχότερων τμημάτων του 
πληθυσμού αλλά και των ευρωπαίων 
καταναλωτών και γεωργών. Η κοινοτική 
βοήθεια θα έπρεπε να εξαρτάται από την 
εκπλήρωση ορισμένων ελαχίστων 
περιβαλλοντικών όρων και τη 
συμμόρφωση με τις βασικές Συμβάσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας 
(ILO).

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ θα έπρεπε να ενθαρρύνει τις φτωχές χώρες να συμμορφούνται με ορισμένες 
προδιαγραφές για το περιβάλλον και την εργασία. Η πρόταση της Επιτροπής παραβλέπει 
εντελώς τις πτυχές αυτές που αποτελούν σήμερα ζωτικό τμήμα των διαφόρων ευρωπαϊκών 
πολιτικών.
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Τροπολογία 35
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα μέτρα που θεσπίζονται στο 
πλαίσιο της παρούσας Διευκόλυνσης 
πρέπει να βοηθούν τις αναπτυσσόμενες 
χώρες να ενισχύσουν την παραγωγικότητα 
του γεωργικού τους τομέα κατά τις 
επόμενες καλλιεργητικές περιόδους, να 
ανταποκριθούν ταχέως στις άμεσες 
ανάγκες των οικείων χωρών και του 
πληθυσμού τους και να λάβουν τα αρχικά 
μέτρα που απαιτούνται για την κατά το 
δυνατόν αποσόβηση της επανεμφάνισης 
καταστάσεων επισιτιστικής ανασφάλειας, 
καθώς επίσης να συντελούν στον 
μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών 
τιμών των τροφίμων παγκοσμίως, επ’ 
ωφελεία των φτωχότερων τμημάτων του 
πληθυσμού αλλά και των ευρωπαίων 
καταναλωτών και γεωργών.

(15) Τα μέτρα που θεσπίζονται στο 
πλαίσιο της παρούσας Διευκόλυνσης 
πρέπει να βοηθούν τις αναπτυσσόμενες 
χώρες να ενισχύσουν την παραγωγικότητα 
του γεωργικού τους τομέα κατά τις 
επόμενες καλλιεργητικές περιόδους, να 
ανταποκριθούν ταχέως στις άμεσες 
ανάγκες των οικείων χωρών και του 
πληθυσμού τους και να λάβουν τα αρχικά 
μέτρα που απαιτούνται για την κατά το 
δυνατόν αποσόβηση της επανεμφάνισης 
καταστάσεων επισιτιστικής ανασφάλειας, 
καθώς επίσης να συντελούν στον 
μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών 
τιμών των τροφίμων παγκοσμίως, επ’ 
ωφελεία των φτωχότερων τμημάτων του 
πληθυσμού αλλά και των ευρωπαίων 
καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 36
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Αυτή τούτη η φύση των μέτρων 
που προβλέπει ο παρών κανονισμός 
υπαγορεύει τη θεσμοθέτηση 
αποτελεσματικών, ευέλικτων, διαφανών 
και γρήγορων διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων για τη χρηματοδότησή τους, 
με τη στενή συνεργασία μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων. Ο 
παρών κανονισμός πρέπει, ειδικότερα, να 

(16) Αυτή τούτη η φύση των μέτρων 
που προβλέπει ο παρών κανονισμός 
υπαγορεύει τη θεσμοθέτηση 
αποτελεσματικών, ευέλικτων, διαφανών 
και γρήγορων διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων για τη χρηματοδότησή τους, 
με τη στενή συνεργασία μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων. Ο 
παρών κανονισμός πρέπει, ειδικότερα, να 
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προβλέπει τη χρηματοδότηση ήδη 
δρομολογηθέντων μέτρων που διεθνείς 
οργανισμοί υποστηρίζουν ή είναι έτοιμοι 
να υποστηρίξουν προ της έκδοσής του, με 
χρονική αφετηρία την 20ή Ιουνίου 2008, η 
οποία συμπίπτει με την ημερομηνία 
έκδοσης των Συμπερασμάτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

προβλέπει τη χρηματοδότηση ήδη 
δρομολογηθέντων μέτρων προ της έκδοσής 
του, με χρονική αφετηρία την 20ή Ιουνίου 
2008, η οποία συμπίπτει με την 
ημερομηνία έκδοσης των Συμπερασμάτων 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 37
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού ελέγχεται εκ του σύνεγγυς και
υπόκειται στην ετήσια διαδικασία 
απαλλαγής. Η χρηματοδότηση του 
παρόντος κανονισμού μέσω διεθνών 
οργανισμών δεν πρέπει να εμποδίζει τον 
έλεγχο του προϋπολογισμού, την 
αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια 
των δαπανών της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Κοινότητα χρηματοδοτεί μέτρα με 
στόχο την υποστήριξη ταχείας και άμεσης 
απόκρισης στο πρόβλημα των αυξημένων 
τιμών των τροφίμων σε αναπτυσσόμενες 
χώρες, για την κάλυψη των αναγκών που 

1. Η Κοινότητα χρηματοδοτεί μέτρα με 
στόχο την υποστήριξη μιας ειδικής 
επιστροφής που θα επιτρέπει στις 
ευρωπαϊκές γεωργικές εισροές να 
μεταφέρονται υπό μορφήν ταχείας και 
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ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα 
μεταξύ επείγουσας βοήθειας και 
μεσομακροπρόθεσμης αναπτυξιακής 
συνεργασίας.

άμεσης απόκρισης στο πρόβλημα των 
αυξημένων τιμών των τροφίμων σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, για την κάλυψη 
των αναγκών που ανακύπτουν κατά το
χρονικό διάστημα μεταξύ επείγουσας 
βοήθειας και μεσομακροπρόθεσμης 
αναπτυξιακής συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 39
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Κοινότητα χρηματοδοτεί μέτρα με 
στόχο την υποστήριξη ταχείας και άμεσης 
απόκρισης στο πρόβλημα των αυξημένων 
τιμών των τροφίμων σε αναπτυσσόμενες 
χώρες, για την κάλυψη των αναγκών που 
ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα 
μεταξύ επείγουσας βοήθειας και 
μεσομακροπρόθεσμης αναπτυξιακής 
συνεργασίας.

1. Η Κοινότητα χρηματοδοτεί πέραν των 
μικροδανείων, τα μέσα παραγωγής που 
πρέπει να αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση με στόχο την υποστήριξη ταχείας 
και άμεσης απόκρισης στο πρόβλημα των 
αυξημένων τιμών των τροφίμων σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, για την κάλυψη 
των αναγκών που ανακύπτουν κατά το 
χρονικό διάστημα μεταξύ επείγουσας 
βοήθειας και μεσομακροπρόθεσμης 
αναπτυξιακής συνεργασίας.

Or. de

Τροπολογία 40
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα εφαρμόζονται προς όφελος 
αναπτυσσόμενων χωρών, όπως αυτές 
ορίζονται από τον ΟΟΣΑ/ΕΑΒ, και του 
πληθυσμού τους, σύμφωνα με τις 

2. Τα μέτρα εφαρμόζονται προς όφελος 
αναπτυσσόμενων χωρών, όπως αυτές 
ορίζονται από τον ΟΟΣΑ/ΕΑΒ, του 
πληθυσμού τους και των ευρωπαίων 
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ακόλουθες διατάξεις. παραγωγών, σύμφωνα με τις ακόλουθες 
διατάξεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχεται στους ευρωπαίους παραγωγούς ίσος βαθμός προστασίας.

Τροπολογία 41
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα εφαρμόζονται προς όφελος 
αναπτυσσόμενων χωρών, όπως αυτές 
ορίζονται από τον ΟΟΣΑ/ΕΑΒ, και του 
πληθυσμού τους, σύμφωνα με τις 
ακόλουθες διατάξεις.

2. Τα μέτρα εφαρμόζονται προς όφελος 
των ευρωπαίων γεωργών και των 
αναπτυσσόμενων χωρών, όπως αυτές 
ορίζονται από τον ΟΟΣΑ/ΕΑΒ, και του 
πληθυσμού τους, σύμφωνα με τις 
ακόλουθες διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 42
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα μέτρα 
αυτά αφορούν τη χρηματοδότηση διεθνών 
πρωτοβουλιών οι οποίες υποστηρίζουν τον 
σκοπό και τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού και των οποίων η υλοποίηση 
πραγματοποιείται μέσω περιφερειακών και 
παγκόσμιας εμβέλειας διεθνών 
οργανισμών. Η Επιτροπή ενημερώνει 
σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα μέτρα 
αυτά αφορούν τη χρηματοδότηση διεθνών 
πρωτοβουλιών οι οποίες υποστηρίζουν τον 
σκοπό και τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού και των οποίων η υλοποίηση 
πραγματοποιείται μέσω περιφερειακών και 
παγκόσμιας εμβέλειας διεθνών 
οργανισμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
συμμετέχει πλήρως στην εφαρμογή των 



AM\744047EL.doc 21/37 PE412.245v02-00

EL

το Συμβούλιο. προτεινομένων μέτρων. Ελέγχει 
λεπτομερώς τις δαπάνες και τη 
διαχείριση της διευκόλυνσης, η δε 
Επιτροπή του υποβάλλει έκθεση σχετικά 
με την επιτελεσθείσα πρόοδο εκ μέρους 
της διευκόλυνσης όσον αφορά τους 
δεδηλωμένους στόχους της κάθε 4 μήνες.

Or. en

Τροπολογία 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα μέτρα 
αυτά αφορούν τη χρηματοδότηση διεθνών 
πρωτοβουλιών οι οποίες υποστηρίζουν τον 
σκοπό και τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού και των οποίων η υλοποίηση 
πραγματοποιείται μέσω περιφερειακών και 
παγκόσμιας εμβέλειας διεθνών 
οργανισμών. Η Επιτροπή ενημερώνει 
σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα μέτρα 
αυτά αφορούν τη χρηματοδότηση διεθνών 
πρωτοβουλιών οι οποίες υποστηρίζουν τον 
σκοπό και τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού και των οποίων η υλοποίηση 
πραγματοποιείται μέσω περιφερειακών και 
παγκόσμιας εμβέλειας διεθνών 
οργανισμών από κοινού με τις τοπικές 
οργανώσεις γεωργών. Η Επιτροπή 
ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 44
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Μια χώρα δεν είναι επιλέξιμη για 
βοήθεια έστω και αν πληροί τα κριτήρια 
που προσδιορίζονται στο παράρτημα εάν:
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- η επιφάνεια φυσικών δασών της 
μειώνεται,
- είναι καθαρός εξαγωγές γεωργικών 
προϊόντων,
- σημειώνεται στην επικράτειά της 
εξάπλωση της ερήμου υπερβόσκηση ή 
αλόγιστη χρήση του νερού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική βοήθεια πρέπει να συμβιβάζεται με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
πολιτικής για το περιβάλλον. Η επισιτιστική κρίση πρέπει να αντιμετωπίζεται στις χώρες που 
είναι καθαροί εισαγωγείς τροφίμων.

Τροπολογία 45
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα 
και η αποτελεσματικότητα της 
κοινοτικής βοήθειας, σε περίπτωση που 
το οικείο πρόγραμμα προς υλοποίηση έχει 
περιφερειακό ή διασυνοριακό χαρακτήρα, 
η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει ότι ο 
πληθυσμός άλλων αναπτυσσόμενων 
χωρών που δεν ανήκουν στη 
συγκεκριμένη περιφέρεια είναι δυνατό να 
ωφεληθεί από το εν λόγω πρόγραμμα.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υποστηρίζονται μόνο επιλεγμένες χώρες.
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Τροπολογία 46
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η επιλογή των διεθνών οργανισμών, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών 
οργανισμών (στο εξής: «διεθνείς 
οργανισμοί») θα γίνει με κριτήριο την 
ικανότητά τους να δώσουν ταχεία και 
υψηλής ποιότητας απόκριση στις ειδικές 
ανάγκες των στοχοθετημένων 
αναπτυσσόμενων χωρών σε σχέση με τους 
στόχους του παρόντος κανονισμού.

5. Η επιλογή των διεθνών οργανισμών, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών 
οργανισμών (στο εξής: «διεθνείς 
οργανισμοί») θα γίνει με κριτήριο την 
ικανότητά τους να δώσουν ταχεία και 
υψηλής ποιότητας απόκριση στις ειδικές 
ανάγκες των στοχοθετημένων 
αναπτυσσόμενων χωρών σε σχέση με τους 
στόχους του παρόντος κανονισμού. 
Επιπλέον, οι οργανισμοί αυτοί διανομής 
θα επιλέγονται με γνώμονα την ικανότητά 
τους να διανέμουν αποτελεσματικά τους 
πόρους με την ελάχιστη διοικητική 
γραφειοκρατία.

Or. en

Τροπολογία 47
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η επιλογή των διεθνών οργανισμών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειακών οργανισμών (στο εξής: 
«διεθνείς οργανισμοί») θα γίνει με 
κριτήριο την ικανότητά τους να δώσουν 
ταχεία και υψηλής ποιότητας απόκριση 
στις ειδικές ανάγκες των στοχοθετημένων 
αναπτυσσόμενων χωρών σε σχέση με τους 
στόχους του παρόντος κανονισμού.

5. Η επιλογή των τοπικών τραπεζών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
γεωργίας θα γίνει με κριτήριο την 
ικανότητά τους να δώσουν ταχεία και 
υψηλής ποιότητας απόκριση στις ειδικές 
ανάγκες των στοχοθετημένων 
αναπτυσσόμενων χωρών σε σχέση με τους 
στόχους του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αντί των διεθνών οργανισμών, θα έπρεπε να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση οι τράπεζες
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας και ει δυνατόν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και οι συνδεδεμένοι οργανισμοί.

Τροπολογία 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πρωταρχικοί στόχοι της βοήθειας και 
της συνεργασίας κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού είναι η ενθάρρυνση 
θετικής απόκρισης του γεωργικού τομέα 
στο σκέλος της προσφοράς στις 
στοχοθετημένες χώρες και περιφέρειες στο 
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξής τους και 
η υποστήριξη δραστηριοτήτων με σκοπό 
την ταχεία και άμεση λήψη μέτρων για τον 
μετριασμό των αρνητικών συνεπειών των 
υψηλών τιμών των τροφίμων με γνώμονα 
τους στόχους της επισιτιστικής ασφάλειας.

1. Πρωταρχικοί στόχοι της βοήθειας και 
της συνεργασίας κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού είναι η ενθάρρυνση 
μια βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργικής 
παραγωγής και των τοπικών αγορών 
προκειμένου να επιτραπεί μια θετική 
απόκριση του γεωργικού τομέα στο σκέλος 
της προσφοράς στις στοχοθετημένες χώρες 
και περιφέρειες στο πλαίσιο της βιώσιμης 
ανάπτυξής τους και η υποστήριξη 
δραστηριοτήτων με σκοπό την ταχεία και 
άμεση λήψη μέτρων για τον μετριασμό 
των αρνητικών συνεπειών των υψηλών 
τιμών των τροφίμων με γνώμονα τους 
στόχους της επισιτιστικής ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 49
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πρωταρχικοί στόχοι της βοήθειας και 
της συνεργασίας κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού είναι η ενθάρρυνση 
θετικής απόκρισης του γεωργικού τομέα 
στο σκέλος της προσφοράς στις 

1. Πρωταρχικοί στόχοι της βοήθειας και 
της συνεργασίας κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού είναι η ενθάρρυνση 
θετικής απόκρισης του γεωργικού τομέα 
στο σκέλος της προσφοράς στις 
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στοχοθετημένες χώρες και περιφέρειες στο 
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξής τους και 
η υποστήριξη δραστηριοτήτων με σκοπό
την ταχεία και άμεση λήψη μέτρων για τον 
μετριασμό των αρνητικών συνεπειών των 
υψηλών τιμών των τροφίμων με γνώμονα 
τους στόχους της επισιτιστικής ασφάλειας.

στοχοθετημένες χώρες και περιφέρειες στο 
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξής τους και 
η υποστήριξη δραστηριοτήτων με σκοπό 
την ταχεία και άμεση ανταπόκριση στις 
επισιτιστικές ανάγκες των τοπικών 
πληθυσμών για τον μετριασμό των 
αρνητικών συνεπειών των υψηλών τιμών 
των τροφίμων με γνώμονα τους στόχους 
της επισιτιστικής ασφάλειας.

Or. es

Τροπολογία 50
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα υφιστάμενα προγράμματα και 
σχέδια ελέγχονται λεπτομερώς εκ των 
προτέρων με στόχο να λαμβάνουν 
συμπληρωματική βοήθεια μόνο τα 
προγράμματα που έχουν ελεγχθεί κατά 
τον δέοντα τρόπο, είναι μακρόπνοα και 
εξυπηρετούν κατά βιώσιμο τρόπο τους 
μικρούς γεωργούς και τις δομές της 
υπαίθρου, στο πλαίσιο δε των οποίων η 
χρήση των πόρων θα είναι βέλτιστη και 
θα αποφεύγονται οι περιττές ενέργειες.

Or. de

Τροπολογία 51
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η βοήθεια και η συνεργασία της 
Κοινότητας υλοποιούνται μέσω σειράς 

1. Η βοήθεια και η συνεργασία της 
Κοινότητας υλοποιούνται μέσω σειράς 
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αποφάσεων που λαμβάνει η Επιτροπή για 
τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης, τα 
οποία περιγράφονται στο άρθρο 1 
παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος 
κανονισμού.

αποφάσεων που λαμβάνει η Επιτροπή για 
τη χρηματοδότηση μιας ειδικής 
επιστροφής προς τους ευρωπαίους 
γεωργούς για μέτρα στήριξης, τα οποία 
περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1, 
2 και 3 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 52
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε συντελεστές και υπηρεσίες 
γεωργικής παραγωγής, όπως λιπάσματα 
και σπόρους·

(α) μέτρα για τη βελτίωση της 
παραγωγικής ικανότητας, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης των 
γεωργών σε πιστώσεις και της πρόσβασης 
σε συντελεστές και υπηρεσίες γεωργικής 
παραγωγής, όπως λιπάσματα και σπόρους
στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, με βάση 
τις ανάγκες των αντιστοίχων γεωργών 
και χρησιμοποιώντας λύσεις με γνώμονα 
την αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της πρόσβασης των γεωργών στις πιστώσεις είναι ο κύριος στόχος της 
διευκόλυνσης δεδομένου ότι τούτο θα επιτρέψει στους γεωργούς να αποφασίζουν οι ίδιοι για τα 
μέτρα που θα ενισχύσουν την παραγωγή τους τα οποία θεωρούν ότι είναι τα καταλληλότερα για 
την περίπτωσή τους. Πριν ωστόσο θεσπισθούν τέτοιου είδους πλαίσια, πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μια σε βάθος ανάλυση σχετικά με το ποιες είναι οι συγκεκριμένες ανάγκες των 
αντιστοίχων γεωργών και ποιοι οι βασικοί περιορισμοί σε σχέση με τη βελτίωση του τρόπου 
ζωής τους όπως το επιθυμούν.
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Τροπολογία 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε συντελεστές και υπηρεσίες 
γεωργικής παραγωγής, όπως λιπάσματα 
και σπόρους·

(α) μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης, ιδίως των γεωργών μικρής 
κλίμακας, σε συντελεστές και υπηρεσίες 
γεωργικής παραγωγής, όπως λιπάσματα 
και σπόρους τοπικώς προσαρμοσμένους, 
καθώς επίσης και σε πόρους όπως το 
νερό και το έδαφος·

Or. en

Τροπολογία 54
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε συντελεστές και υπηρεσίες 
γεωργικής παραγωγής, όπως λιπάσματα 
και σπόρους·

(α) μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε συντελεστές και υπηρεσίες 
γεωργικής παραγωγής, όπως σπόρους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ είναι καθαρός εισαγωγέας λιπασμάτων. Επιπλέον, για την παραγωγή λιπασμάτων 
χρειάζεται φυσικό αέριο για το οποίο η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές.
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Τροπολογία 55
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε συντελεστές και υπηρεσίες
γεωργικής παραγωγής, όπως λιπάσματα 
και σπόρους·

(α) μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε βασικό εξοπλισμό 
γεωργικής παραγωγής, όπως λιπάσματα 
και σπόρους·

Or. de

Τροπολογία 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο α) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) δημιουργία υποδομών που θα 
επιτρέπουν την ανάπτυξη της παραγωγής 
και εμπορίας τροφίμων σε τοπικό 
επίπεδο, όπως χαμηλότοκα δάνεια, 
αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, τοπικές 
τράπεζες σπόρων καθώς και 
επαγγελματική κατάρτιση και 
διαβούλευση επί γεωργικών πρακτικών

Or. en

Τροπολογία 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μέτρα «διχτυού ασφαλείας» με 
στόχο τη διατήρηση ή τη βελτίωση του 
γεωργικού παραγωγικού δυναμικού, καθώς 

(β) μέτρα «διχτυού ασφαλείας» με 
στόχο τη διατήρηση ή τη βελτίωση του 
γεωργικού παραγωγικού δυναμικού, καθώς 
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επίσης την κάλυψη των βασικών αναγκών 
σίτισης των πλέον ευάλωτων τμημάτων 
του πληθυσμού.

επίσης την κάλυψη των βασικών αναγκών 
σίτισης των πλέον ευάλωτων τμημάτων 
του πληθυσμού με την πρόληψη 
οποιασδήποτε περίπτωσης ντάμπινγκ και 
στρέβλωσης των τοπικών παραγωγών και 
αγορών .

Or. en

Τροπολογία 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο β) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέτρα στήριξης των κυβερνήσεων 
εταίρων σε σχέση με την εκπόνηση και 
εφαρμογή αποτελεσματικών εθνικών 
πολιτικών διατροφικής ασφάλειας σε 
στενή συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις 
γεωργών και καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 59
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο β) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) μέτρα παροχής τεχνικών συμβουλών 
και κατάρτισης σε σχέση με την τήρηση 
των περιβαλλοντικών προδιαγραφών που 
απαιτούνται βάσει της νομοθεσίας της 
ΕΕ.

Or. es
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Τροπολογία 60
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Δεν χορηγείται βοήθεια για την 
παραγωγή πρώτων υλών από:
- εξωτικά προϊόντα ή προϊόντα 
πολυτελείας (κακάο, τσάι, καπνός, καφές) 
ή.
- βιοκαύσιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της πρότασης είναι η αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Ως εκ τούτου πρέπει να χορηγείται βοήθεια για την παραγωγή βασικών ειδών 
διατροφής.

Τροπολογία 61
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μέτρα στήριξης που ανταποκρίνονται 
στους στόχους του παρόντος κανονισμού 
μπορούν να χρηματοδοτούνται κατά 
μέγιστο ποσοστό 1% του ποσού που 
μνημονεύεται στο άρθρο 10 παράγραφος 
1.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι πόροι προορίζονται για τις εν εξελίξει δραστηριότητες, δεν χρειάζονται 
πρόσθετες διοικητικές δαπάνες.
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Τροπολογία 62
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ελέγχουν εκ του σύνεγγυς την 
καταβολή πόρων σε διεθνείς οργανισμούς 
και την εν συνεχεία διοχέτευσή τους εκ 
μέρους των οργανισμών αυτών στις 
στοχοθετημένες χώρες εις τρόπον ώστε 
να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και
ουσιαστική χρήση του κοινοτικού 
χρήματος για την επίτευξη των 
προαναφερθέντων στόχων.

Or. en

Τροπολογία 63
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φορείς επιλέξιμοι για χρηματοδότηση 
είναι διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι 
εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 43 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2342/2002 της Επιτροπής.

Φορείς επιλέξιμοι για χρηματοδότηση 
είναι οι τοπικές τράπεζες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
γεωργίας. Στο μέτρο του δυνατού 
θεωρείται επίσης επιλέξιμη για 
χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και οι συνδεδεμένοι 
οργανισμοί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί των διεθνών οργανισμών, οι τοπικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
γεωργίας και στο μέτρο του δυνατού, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι συνδεδεμένοι 
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οργανισμοί είναι φορείς επιλέξιμοι για χρηματοδότηση.

Τροπολογία 64
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η κοινοτική βοήθεια θα έπρεπε να 
εξαρτάται από την εκπλήρωση ορισμένων 
ελαχίστων περιβαλλοντικών όρων και τη 
συμμόρφωση με τις βασικές Συμβάσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας 
(ILO).

Or. es

Τροπολογία 65
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμμετοχή στις κατάλληλες 
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων είναι 
ανοικτή σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που είναι επιλέξιμο σύμφωνα με το 
γεωγραφικό αναπτυξιακό μέσο που 
εφαρμόζεται στη χώρα όπου υλοποιείται η 
εκάστοτε δράση, καθώς επίσης σε κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι 
επιλέξιμο σύμφωνα με τους κανόνες του 
υλοποιούντος διεθνούς οργανισμού· στο 
πλαίσιο αυτό λαμβάνεται μέριμνα για την 
ισότιμη μεταχείριση όλων των χορηγών 
βοήθειας. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις 
προμήθειες και τα υλικά. Οι 
εμπειρογνώμονες μπορούν να έχουν 
οποιαδήποτε ιθαγένεια.

3. Η συμμετοχή στις κατάλληλες 
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων είναι 
ανοικτή σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που είναι επιλέξιμο σύμφωνα με το 
γεωγραφικό αναπτυξιακό μέσο που 
εφαρμόζεται στη χώρα όπου υλοποιείται η 
εκάστοτε δράση, καθώς επίσης σε κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι 
επιλέξιμο σύμφωνα με τους κανόνες του 
υλοποιούντος διεθνούς οργανισμού· στο 
πλαίσιο αυτό λαμβάνεται μέριμνα για την 
ισότιμη μεταχείριση όλων των χορηγών 
βοήθειας. Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση 
εμπειρογνωμόνων οποιασδήποτε 
εθνικότητας, ο βασικός όμως εξοπλισμός, 
τα προϊόντα και τα υλικά πρέπει να 
αγοράζονται από την ΕΕ.
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Or. de

Τροπολογία 66
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται 
βάσει του παρόντος κανονισμού 
ευθυγραμμίζονται με τη Διακήρυξη των 
Παρισίων σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της βοηθείας. Οι 
εκθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 9 
αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην 
απαίτηση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα μέτρα που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει να
ευθυγραμμίζονται με τη Διακήρυξη των Παρισίων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 
βοηθείας, ιδίως όταν πρόκειται για μια προσωρινή διευκόλυνση. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η 
διευκόλυνση συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη βελτίωση της κατάστασης.

Τροπολογία 67
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι σχετικές δημοσιονομικές 
υποχρεώσεις αναλαμβάνονται με βάση 
αποφάσεις της Επιτροπής.

1. Οι σχετικές δημοσιονομικές 
υποχρεώσεις αναλαμβάνονται με βάση 
αποφάσεις της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ισότιμη 
βάση.

Or. en
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Τροπολογία 68
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με τα μέτρα που θεσπίζονται βάσει του 
παρόντος κανονισμού επιτρέπεται να 
χρηματοδοτηθούν από τις 20 Ιουνίου 2008
δραστηριότητες υπό υλοποίηση οι οποίες 
έχουν ξεκινήσει σε στοχοθετημένες χώρες 
ή από οργανισμούς για τους οποίους 
γίνεται λόγος στο άρθρο 4 πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Με τα μέτρα που θεσπίζονται βάσει του 
παρόντος κανονισμού επιτρέπεται να 
χρηματοδοτηθούν αφότου ληφθεί 
απόφαση σε πλαίσιο Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε σχέση με τις 
δραστηριότητες υπό υλοποίηση οι οποίες 
έχουν ξεκινήσει σε στοχοθετημένες χώρες 
ή από οργανισμούς για τους οποίους 
γίνεται λόγος στο άρθρο 4 πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Στην περίπτωση αυτή, η στήριξη που 
παρέχεται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να χρησιμοποιείται ως 
πρόσθετος πόρος.

Or. de

Τροπολογία 69
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συνολικό ποσό δημοσιονομικής 
αναφοράς για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού για την περίοδο 
2008-2009 ανέρχεται σε 1,0 
δισεκατομμύριο EUR.

Διαγράφεται

2. Για το 2008, το ποσό αναφοράς 
ανέρχεται σε 750 εκατομμύρια EUR.
3. Για το 2009, το μέγιστο ποσό αναφοράς 
ανέρχεται σε 250 εκατομμύρια EUR.
4. Το ποσό που δεσμεύεται αφήνει 
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υποχρεωτικά, για έκαστο έτος, περιθώριο 
ελάχιστου ύψους 600 εκατομμυρίων EUR 
στον τομέα 2 του δημοσιονομικού 
πλαισίου, με βάση την πρόβλεψη που 
διατυπώνεται στην πλέον πρόσφατη 
έκθεση του συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης, κατά τα οριζόμενα στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Αν δεν 
επιτευχθεί αυτό ως προς ένα 
συγκεκριμένο έτος, το μέγιστο ποσό που 
μπορεί να δεσμευθεί για το συγκεκριμένο 
έτος δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
ελαττώνεται έτσι ώστε να αποκατασταθεί 
ένα τέτοιο περιθώριο στο πλαίσιο του 
τομέα 2.

Or. en

Τροπολογία 70
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συνολικό ποσό δημοσιονομικής 
αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού για την περίοδο 2008-2009 
ανέρχεται σε 1,0 δισεκατομμύριο EUR.

1. Το συνολικό ποσό δημοσιονομικής 
αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού για την περίοδο 2008-2009 
ανέρχεται σε 1,0 δισεκατομμύριο EUR. Το 
ποσόν αυτό αναφοράς χρηματοδοτείται 
βάσει του τομέα 4 του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου.

Or. en
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Τροπολογία 71
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ποσό που δεσμεύεται αφήνει 
υποχρεωτικά, για έκαστο έτος, περιθώριο 
ελάχιστου ύψους 600 εκατομμυρίων EUR 
στον τομέα 2 του δημοσιονομικού 
πλαισίου, με βάση την πρόβλεψη που 
διατυπώνεται στην πλέον πρόσφατη 
έκθεση του συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης, κατά τα οριζόμενα στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Αν δεν 
επιτευχθεί αυτό ως προς ένα 
συγκεκριμένο έτος, το μέγιστο ποσό που 
μπορεί να δεσμευθεί για το συγκεκριμένο 
έτος δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
ελαττώνεται έτσι ώστε να αποκατασταθεί 
ένα τέτοιο περιθώριο στο πλαίσιο του 
τομέα 2.

4. Το ποσό που δεσμεύεται 
χρηματοδοτείται βάσει του τομέα 4 του 
κοινοτικού προϋπολογισμού κατά τρόπο 
που δεν θα συνεπάγεται αναθεώρηση της 
απόφασης για τις δημοσιονομικές 
προοπτικές κατά την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού.

Or. es

Τροπολογία 72
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στο πλαίσιο της επερχόμενης 
αναθεώρησης του κοινοτικού 
προϋπολογισμού, η Επιτροπή υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση δια της οποίας 
αξιολογείται το κατά πόσο χρειάζεται να 
ενισχυθεί η αναπτυξιακή βοήθεια με μια 
αύξηση των πόρων βάσει του τομέα 4 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί η άνοδος 
των τιμών των γεωργικών προϊόντων στις 
φτωχές χώρες και η έλλειψη τροφίμων 
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για τους τοπικούς πληθυσμούς. Η αύξηση 
αυτή δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος των 
οικονομικών αναγκών των ευρωπαίων 
γεωργών.

Or. es
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