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Τροπολογία 48
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου15, η Ένωση 
μπορεί να υλοποιεί ενέργειες ενημέρωσης 
και προώθησης στην εσωτερική αγορά και 
σε τρίτες χώρες για τα γεωργικά προϊόντα 
και τον τρόπο παραγωγής τους, καθώς και 
για ορισμένα προϊόντα διατροφής που 
έχουν ως βάση γεωργικά προϊόντα.

(1) Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου15, η Ένωση 
μπορεί να υλοποιεί ενέργειες ενημέρωσης 
και προώθησης στην εσωτερική αγορά και 
σε τρίτες χώρες για τα γεωργικά προϊόντα 
και τον τρόπο παραγωγής τους, καθώς και 
για ορισμένα προϊόντα διατροφής που 
έχουν ως βάση γεωργικά προϊόντα 
κοινοτικής προέλευσης.

__________________ __________________
15 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, 
σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης υπέρ των γεωργικών 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις 
τρίτες χώρες (ΕΕ L 3 της 5.1.2008, σ. 1).

15 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, 
σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης υπέρ των γεωργικών 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις 
τρίτες χώρες (ΕΕ L 3 της 5.1.2008, σ. 1).

Or. it

Τροπολογία 49
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 3/200815 του Συμβουλίου, η Ένωση 
μπορεί να υλοποιεί ενέργειες ενημέρωσης 
και προώθησης στην εσωτερική αγορά και 
σε τρίτες χώρες για τα γεωργικά προϊόντα 
και τον τρόπο παραγωγής τους, καθώς και 
για ορισμένα προϊόντα διατροφής που 

(1) Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 3/200815 του Συμβουλίου, η Ένωση 
μπορεί να υλοποιεί ενέργειες ενημέρωσης 
και προώθησης στην εσωτερική αγορά και 
σε τρίτες χώρες για τα γεωργικά προϊόντα 
και τον τρόπο παραγωγής τους, καθώς και 
για τα μεταποιημένα προϊόντα που έχουν 
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έχουν ως βάση γεωργικά προϊόντα. ως βάση γεωργικά προϊόντα.

__________________ __________________
15 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, 
σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης υπέρ των γεωργικών 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις 
τρίτες χώρες (ΕΕ L 3 της 5.1.2008, σ. 1).

15 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, 
σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης υπέρ των γεωργικών 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις 
τρίτες χώρες (ΕΕ L 3 της 5.1.2008, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 50
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου15, η Ένωση 
μπορεί να υλοποιεί ενέργειες ενημέρωσης 
και προώθησης στην εσωτερική αγορά και 
σε τρίτες χώρες για τα γεωργικά προϊόντα 
και τον τρόπο παραγωγής τους, καθώς και 
για ορισμένα προϊόντα διατροφής που 
έχουν ως βάση γεωργικά προϊόντα.

(1) Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου15, η Ένωση 
μπορεί να υλοποιεί ενέργειες ενημέρωσης 
και προώθησης στην εσωτερική αγορά και 
σε τρίτες χώρες για τα γεωργικά προϊόντα 
και τον τρόπο παραγωγής τους, καθώς και 
για ορισμένα προϊόντα διατροφής που 
έχουν ως βάση γεωργικά προϊόντα.

__________________ __________________
15 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, 
σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης υπέρ των γεωργικών 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις 
τρίτες χώρες (ΕΕ L 3 της 5.1.2008, σ. 1).

15 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, 
σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης υπέρ των γεωργικών 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις 
τρίτες χώρες (ΕΕ L 3 της 5.1.2008, σ. 1).

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. es

Τροπολογία 51
Maria do Céu Patrão Neves
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην 
εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, 
με την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 
στα πλεονεκτήματα των ενωσιακών 
γεωργικών προϊόντων και προϊόντων
διατροφής που έχουν ως βάση γεωργικά 
προϊόντα, καθώς και με την ανάπτυξη και 
το άνοιγμα νέων αγορών. Οι ενέργειες 
αυτές συμπληρώνουν και ενισχύουν 
επωφελώς τις ενέργειες των κρατών 
μελών.

(2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι να 
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής γεωργίας και να συμβάλουν 
στην αύξηση της κερδοφορίας των 
προϊόντων, στην επίτευξη δικαιότερου 
ανταγωνισμού, τόσο στην εσωτερική 
αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, και στην 
αύξηση της ευαισθητοποίησης των 
καταναλωτών στα πλεονεκτήματα των 
ενωσιακών γεωργικών προϊόντων και 
προϊόντων διατροφής που έχουν ως βάση 
γεωργικά προϊόντα, με την ανάπτυξη και 
το άνοιγμα νέων αγορών. Οι ενέργειες 
αυτές συμπληρώνουν και ενισχύουν 
επωφελώς τις ενέργειες των κρατών 
μελών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν την 
ισότιμη πρόσβαση όλων των κρατών 
μελών και προωθούν τις θετικές 
διακρίσεις υπέρ των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 349 
ΣΛΕΕ.

Or. pt

Τροπολογία 52
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην 
εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, 
με την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 
στα πλεονεκτήματα των ενωσιακών 
γεωργικών προϊόντων και προϊόντων 
διατροφής που έχουν ως βάση γεωργικά 
προϊόντα, καθώς και με την ανάπτυξη και 

(2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην 
εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, 
με την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 
στα πλεονεκτήματα των ενωσιακών 
γεωργικών προϊόντων και προϊόντων 
διατροφής που έχουν ως βάση γεωργικά 
προϊόντα, καθώς και με την ανάπτυξη και 



PE529.733v01-00 6/163 AM\1019268EL.doc

EL

το άνοιγμα νέων αγορών. Οι ενέργειες 
αυτές συμπληρώνουν και ενισχύουν 
επωφελώς τις ενέργειες των κρατών 
μελών.

το άνοιγμα νέων αγορών. Οι ενέργειες 
αυτές συμπληρώνουν και ενισχύουν 
επωφελώς τις ενέργειες των κρατών 
μελών. Δεν θα πρέπει να εμποδίζουν ή να 
υπονομεύουν την εφαρμογή των εθνικών 
συστημάτων ποιότητας των κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ευρωπαϊκά μέτρα προώθησης δεν θα πρέπει να υπονομεύουν τα θετικά μηνύματα που 
μεταδίδουν τα εθνικά συστήματα ποιότητας.  Τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά συστήματα θα πρέπει 
να είναι συμβατά μεταξύ τους όταν εφαρμόζονται ταυτόχρονα.

Τροπολογία 53
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην 
εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, 
με την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 
στα πλεονεκτήματα των ενωσιακών 
γεωργικών προϊόντων και προϊόντων 
διατροφής που έχουν ως βάση γεωργικά 
προϊόντα, καθώς και με την ανάπτυξη και 
το άνοιγμα νέων αγορών. Οι ενέργειες 
αυτές συμπληρώνουν και ενισχύουν 
επωφελώς τις ενέργειες των κρατών 
μελών.

(2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής γεωργίας και των μεριδίων 
αγοράς, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο 
και σε τρίτες χώρες, με την 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών στα 
πλεονεκτήματα των ενωσιακών γεωργικών 
προϊόντων και προϊόντων διατροφής που 
έχουν ως βάση γεωργικά προϊόντα, καθώς 
και με την ανάπτυξη και το άνοιγμα νέων 
αγορών. Οι ενέργειες αυτές συμπληρώνουν 
και ενισχύουν επωφελώς τις ενέργειες των 
κρατών μελών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Λόγω της παγκοσμιοποίησης των αγορών, οι ευρωπαίοι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων αναγκάζονται όχι μόνο να αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό στις αγορές του 
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εξωτερικού αλλά και να αγωνίζονται για την προώθηση της θέσης τους στην αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των 
ενεργειών προώθησης ώστε να συμπεριλαμβάνει και την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 54
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar Ayuso, Carlo Fidanza, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Πέραν των πληροφοριών για τα 
εγγενή χαρακτηριστικά των γεωργικών 
προϊόντων και προϊόντων διατροφής της 
Ένωσης, οι επιλέξιμες ενέργειες δεν θα 
πρέπει να αποκλείουν την ενημέρωση 
μέσω φιλικών προς τον καταναλωτή 
μηνυμάτων, όπως τα μηνύματα που 
εστιάζουν στη διατροφή, στη γεύση, στην 
παράδοση και στον πολιτισμό, ιδίως στις 
τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατροφικές αξίες, η γεύση, η παράδοση και ο πολιτισμός αποτελούν σημαντικά 
χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής της Ένωσης, τα οποία 
πρέπει να επισημαίνονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων προώθησης που υλοποιούνται σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 55
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι εν λόγω πολιτικές ενημέρωσης 
και προώθησης δεν περιορίζονται μόνο 
στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
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των καταναλωτών έπειτα από κρίσεις, 
αλλά επεκτείνονται και στην αύξηση της 
κερδοφορίας των προϊόντων, την 
ενίσχυση της απασχόλησης, την επίτευξη 
δικαιότερου ανταγωνισμού στις 
εξωτερικές αγορές και την παροχή 
περισσότερης και καλύτερης ενημέρωσης 
στους καταναλωτές.

Or. pt

Τροπολογία 56
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τηρουμένων των κανόνων 
ανταγωνισμού, οι ενέργειες που 
στοχεύουν την εσωτερική αγορά πρέπει 
να περιορίζονται σε ενέργειες 
ενημέρωσης σχετικά με τις 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση ή με θέματα που 
ενδιαφέρουν την Ένωση, όπως τα 
ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας που 
θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16.

διαγράφεται

__________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, 
για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ 
L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

Or. pt

Τροπολογία 57
Giancarlo Scottà
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τηρουμένων των κανόνων 
ανταγωνισμού, οι ενέργειες που 
στοχεύουν την εσωτερική αγορά πρέπει 
να περιορίζονται σε ενέργειες 
ενημέρωσης σχετικά με τις 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση ή με θέματα που 
ενδιαφέρουν την Ένωση, όπως τα 
ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας που 
θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16.

διαγράφεται

__________________
16 Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, 
για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ 
L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, δεν πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στις ενέργειες 
της εσωτερικής και της εξωτερικής αγοράς, δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι ενέργειες 
προώθησης είναι ακόμα απαραίτητες. Οι ενέργειες προώθησης και ενημέρωσης δεν θίγουν τον 
ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι 
άλλες μορφές στήριξης που προβλέπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ υπέρ των γεωργικών 
επιχειρήσεων. Η προώθηση πρέπει να γίνεται αποδεκτή στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 58
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τηρουμένων των κανόνων 
ανταγωνισμού, οι ενέργειες που 
στοχεύουν την εσωτερική αγορά πρέπει 
να περιορίζονται σε ενέργειες 
ενημέρωσης σχετικά με τις 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση ή με θέματα που 
ενδιαφέρουν την Ένωση, όπως τα 
ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας που 
θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16.

διαγράφεται

__________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, 
για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ 
L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

Or. pt

Τροπολογία 59
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τηρουμένων των κανόνων 
ανταγωνισμού, οι ενέργειες που στοχεύουν 
την εσωτερική αγορά πρέπει να 
περιορίζονται σε ενέργειες ενημέρωσης 
σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των μεθόδων 
γεωργικής παραγωγής στην Ένωση ή με 
θέματα που ενδιαφέρουν την Ένωση, όπως 
τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας που 
θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1151/201216 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(4) Τηρουμένων των κανόνων 
ανταγωνισμού, οι ενέργειες που στοχεύουν 
την εσωτερική αγορά πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις ενέργειες ενημέρωσης
και προώθησης σχετικά με τις 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση ή με θέματα που 
ενδιαφέρουν την Ένωση, όπως τα 
ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας που 
θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1151/201216 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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__________________ __________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, 
για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 
343 της 14.12.2012, σ. 1). 1).

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, 
για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 
343 της 14.12.2012, σ. 1). 1).

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η παγκοσμιοποίηση των γεωργικών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς της ΕΕ, είναι 
μια προοδευτική διαδικασία η οποία αναμένεται να κλιμακωθεί, ιδίως στο πλαίσιο των 
προβλεπόμενων διαπραγματεύσεων για τη Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική 
Σχέση. Συνεπώς, θα πρέπει να παρασχεθούν στους ευρωπαίους παραγωγούς γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων τα απαραίτητα μέσα για την προώθηση των προϊόντων τους στην 
εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 60
George Lyon, Riikka Pakarinen, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τηρουμένων των κανόνων 
ανταγωνισμού, οι ενέργειες που στοχεύουν 
την εσωτερική αγορά πρέπει να 
περιορίζονται σε ενέργειες ενημέρωσης 
σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των μεθόδων 
γεωργικής παραγωγής στην Ένωση ή με 
θέματα που ενδιαφέρουν την Ένωση, όπως 
τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας που 
θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16.

(4) Τηρουμένων των κανόνων 
ανταγωνισμού, οι ενέργειες που στοχεύουν 
την εσωτερική αγορά πρέπει να 
περιορίζονται σε ενέργειες ενημέρωσης 
σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των μεθόδων 
γεωργικής παραγωγής στην Ένωση ή με 
θέματα που ενδιαφέρουν την Ένωση, όπως 
τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας που 
θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 και τα 
εθνικά συστήματα ποιότητας για τα 
γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα.

__________________ __________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, 

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, 
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για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 
343 της 14.12.2012, σ. 1).

για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 
343 της 14.12.2012, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 61
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Ένα από τα πλεονεκτήματα της 
Ένωσης όσον αφορά την παραγωγή 
τροφίμων έγκειται στην ποικιλία και την 
ιδιαιτερότητα των προϊόντων της, τα 
οποία συνδέονται με διαφορετικές 
γεωγραφικές περιοχές και διαφορετικές 
παραδοσιακές μεθόδους, προσφέροντας 
μοναδικές γεύσεις που διαθέτουν την 
ποικιλία και τη γνησιότητα την οποία οι 
καταναλωτές εντός και εκτός ΕΕ 
αναζητούν όλο και περισσότερο.

Or. pt

Τροπολογία 62
Francesca Barracciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Κρίνεται σκόπιμο να χορηγηθεί 
συμπληρωματική ενίσχυση στα μέσα 
προστασίας της ευρωπαϊκής 
αγροβιοποικιλότητας που κινδυνεύουν 
πλέον να αφανιστούν, από τη στιγμή που 
ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 
προστασίας αυτού του είδους των 
προϊόντων φαίνεται να είναι η αύξηση 
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της ζήτησής τους.

Or. it

Τροπολογία 63
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ένωση εξάγει κυρίως τελικά 
γεωργικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων 
γεωργικά προϊόντα που δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η 
Συνθήκη»). Είναι επομένως σκόπιμο να 
επεκταθεί το καθεστώς ενημέρωσης και 
προώθησης σε ορισμένα προϊόντα 
διατροφής που έχουν ως βάση γεωργικά 
προϊόντα, για λόγους συνέπειας με τα 
λοιπά καθεστώτα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «η ΚΓΠ»), όπως τα 
ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας, τα οποία 
προβλέπουν ήδη μηχανισμούς που 
καλύπτουν τα εν λόγω προϊόντα.

(6) Η Ένωση εξάγει κυρίως τελικά 
γεωργικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων 
γεωργικά προϊόντα που δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η 
Συνθήκη»). Είναι επομένως σκόπιμο το 
καθεστώς ενημέρωσης και προώθησης
να ισχύει για το παράρτημα Ι και να 
επεκταθεί σε νέα μεταποιημένα προϊόντα 
διατροφής που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παραρτήματος Ι της 
Συνθήκης. Τα εν λόγω προϊόντα 
διατροφής θα πρέπει να συμμορφώνονται
με τα λοιπά καθεστώτα της κοινής 
γεωργικής πολιτικής (εφεξής «η ΚΓΠ»), 
όπως τα ευρωπαϊκά ή τα εθνικά
συστήματα ποιότητας, τα οποία 
προβλέπουν ήδη μηχανισμούς που 
καλύπτουν τα εν λόγω προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους στόχους της πρότασης είναι η ευαισθητοποίηση, μέσω των ενεργειών 
ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά, σχετικά με τις πτυχές της ευρωπαϊκής παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων που αφορούν τα υψηλά πρότυπα, την ασφάλεια, την υγεία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων.  Προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος και να προστεθεί αξία και 
να αναδειχθεί η πολυμορφία των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων, στα θέματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) και στο άρθρο 3 θα πρέπει να συμπεριληφθούν επίσης οι 
ενέργειες για τα εθνικά συστήματα ποιότητας, όπως προβλέπεται βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας.
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Τροπολογία 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ένωση εξάγει κυρίως τελικά 
γεωργικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων 
γεωργικά προϊόντα που δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η 
Συνθήκη»). Είναι επομένως σκόπιμο να 
επεκταθεί το καθεστώς ενημέρωσης και 
προώθησης σε ορισμένα προϊόντα 
διατροφής που έχουν ως βάση γεωργικά 
προϊόντα, για λόγους συνέπειας με τα 
λοιπά καθεστώτα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «η ΚΓΠ»), όπως τα 
ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας, τα οποία 
προβλέπουν ήδη μηχανισμούς που 
καλύπτουν τα εν λόγω προϊόντα.

(6) Η Ένωση εξάγει κυρίως τελικά 
γεωργικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων 
γεωργικά προϊόντα που δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η 
Συνθήκη»). Είναι επομένως σκόπιμο να 
επεκταθεί το καθεστώς ενημέρωσης και 
προώθησης σε ορισμένα προϊόντα 
διατροφής που έχουν ως βάση γεωργικά 
προϊόντα, για λόγους συνέπειας με τα 
λοιπά καθεστώτα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «η ΚΓΠ»), όπως τα 
ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας, τα οποία 
προβλέπουν ήδη μηχανισμούς που 
καλύπτουν τα εν λόγω προϊόντα, 
δεδομένου ότι τα καθεστώτα της ΚΓΠ 
καθιστούν δυνατή την απελευθέρωση και 
την αξιοποίηση του δυναμικού που 
διαθέτει ο ευρωπαϊκός τομέας γεωργικών 
προϊόντων και γεωργικών ειδών
διατροφής.

Or. ro

Τροπολογία 65
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ένωση εξάγει κυρίως τελικά 
γεωργικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων 

(6) Η Ένωση εξάγει κυρίως τελικά 
γεωργικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων 
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γεωργικά προϊόντα που δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η 
Συνθήκη»). Είναι επομένως σκόπιμο να 
επεκταθεί το καθεστώς ενημέρωσης και 
προώθησης σε ορισμένα προϊόντα 
διατροφής που έχουν ως βάση γεωργικά 
προϊόντα, για λόγους συνέπειας με τα 
λοιπά καθεστώτα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «η ΚΓΠ»), όπως τα 
ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας, τα οποία 
προβλέπουν ήδη μηχανισμούς που 
καλύπτουν τα εν λόγω προϊόντα.

γεωργικά προϊόντα που δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η 
Συνθήκη»). Είναι επομένως σκόπιμο να 
επεκταθεί το καθεστώς ενημέρωσης και 
προώθησης σε ορισμένα γεωργικά 
προϊόντα και τρόφιμα, για λόγους 
συνέπειας με τα λοιπά καθεστώτα της 
κοινής γεωργικής πολιτικής (εφεξής «η 
ΚΓΠ»), όπως τα ευρωπαϊκά συστήματα 
ποιότητας, τα οποία προβλέπουν ήδη 
μηχανισμούς που καλύπτουν τα εν λόγω 
προϊόντα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι η κάλυψη του συνόλου των προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, 
ΕΠΠ και των βιολογικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1151/2012 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/3007.

Τροπολογία 66
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η ενημέρωση σχετικά με τους οίνους 
της Ένωσης και η προώθησή τους 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
εμβληματικών μέτρων των 
προγραμμάτων στήριξης στον 
αμπελοοινικό τομέα που εντάσσονται 
στην ΚΓΠ. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο 
να περιοριστεί η επιλεξιμότητα των οίνων 
που μπορούν να αποτελέσουν το 
αντικείμενο ενεργειών ενημέρωσης και 
προώθησης στο πλαίσιο του παρόντος 
καθεστώτος μόνο στην περίπτωση των 
οίνων που συνδέονται με άλλο γεωργικό 
προϊόν ή προϊόν διατροφής.

διαγράφεται
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Or. fi

Αιτιολόγηση

Λόγω των σοβαρών επιπτώσεων των οινοπνευματωδών ποτών στη δημόσια υγεία, η ΕΕ δεν θα 
έπρεπε να στηρίζει την προώθησή τους.

Τροπολογία 67
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η ενημέρωση σχετικά με τους οίνους 
της Ένωσης και η προώθησή τους 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
εμβληματικών μέτρων των 
προγραμμάτων στήριξης στον 
αμπελοοινικό τομέα που εντάσσονται 
στην ΚΓΠ. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο 
να περιοριστεί η επιλεξιμότητα των οίνων 
που μπορούν να αποτελέσουν το 
αντικείμενο ενεργειών ενημέρωσης και 
προώθησης στο πλαίσιο του παρόντος 
καθεστώτος μόνο στην περίπτωση των 
οίνων που συνδέονται με άλλο γεωργικό 
προϊόν ή προϊόν διατροφής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί την προώθηση της κατανάλωσης οινοπνεύματος. Κάτι 
τέτοιο θα ήταν ασύμβατο με τις δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα της πρόληψης της 
κατανάλωσης οινοπνεύματος και θα αντέβαινε σε μια σειρά άλλων δράσεων πολιτικής που 
υλοποιεί η ΕΕ, όπως η πολιτική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία, η στρατηγική της ΕΕ για το 
οινόπνευμα και οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ για την υλοποίηση δραστηριοτήτων της 
ΠΟΥ (παγκόσμια στρατηγική της ΠΟΥ για το οινόπνευμα).

Τροπολογία 68
Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30% 
του προϋπολογισμού των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 
χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί, με 
στόχο να φθάσει σε ποσοστό 75% των 
εκτιμώμενων δαπανών, η υλοποίηση 
περισσότερων ενεργειών ενημέρωσης 
σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα της 
Ένωσης και προώθησής τους σε τρίτες 
χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη.

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30% 
του προϋπολογισμού των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 
χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί η 
υλοποίηση περισσότερων ενεργειών 
ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά 
προϊόντα της Ένωσης και προώθησής τους 
σε τρίτες χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη.

Or. pt

Τροπολογία 69
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30% 
του προϋπολογισμού των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 
χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί, με 
στόχο να φθάσει σε ποσοστό 75% των 
εκτιμώμενων δαπανών, η υλοποίηση 
περισσότερων ενεργειών ενημέρωσης 
σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα της 

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30% 
του προϋπολογισμού των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 
χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί η 
υλοποίηση περισσότερων ενεργειών 
ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά 
προϊόντα της Ένωσης και προώθησής τους 
σε τρίτες χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη 
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Ένωσης και προώθησής τους σε τρίτες 
χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη.

χρηματοδοτική στήριξη.

Or. pt

Τροπολογία 70
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30% 
του προϋπολογισμού των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 
χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί, με 
στόχο να φθάσει σε ποσοστό 75% των 
εκτιμώμενων δαπανών, η υλοποίηση 
περισσότερων ενεργειών ενημέρωσης
σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα της 
Ένωσης και προώθησής τους σε τρίτες 
χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη.

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30% 
του προϋπολογισμού των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 
χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί η 
υλοποίηση περισσότερων ενεργειών 
ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά 
προϊόντα της Ένωσης και προώθησής τους 
σε τρίτες χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη.

Or. it

Τροπολογία 71
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30% 
του προϋπολογισμού των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του 

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30% 
του προϋπολογισμού των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του 
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κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 
χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί, με 
στόχο να φθάσει σε ποσοστό 75% των
εκτιμώμενων δαπανών, η υλοποίηση 
περισσότερων ενεργειών ενημέρωσης 
σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα της 
Ένωσης και προώθησής τους σε τρίτες 
χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη.

κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 
χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί η 
υλοποίηση περισσότερων ενεργειών 
ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά 
προϊόντα της Ένωσης και προώθησής τους 
σε τρίτες χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη.

Or. it

Τροπολογία 72
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30% 
του προϋπολογισμού των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 
χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί, με 
στόχο να φθάσει σε ποσοστό 75% των 
εκτιμώμενων δαπανών, η υλοποίηση 
περισσότερων ενεργειών ενημέρωσης 
σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα της 
Ένωσης και προώθησής τους σε τρίτες 
χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη.

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30% 
του προϋπολογισμού των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 
χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί η 
υλοποίηση περισσότερων ενεργειών 
ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά 
προϊόντα της Ένωσης και προώθησής τους 
σε τρίτες χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθεί ισορροπία μεταξύ των ενεργειών. Προκειμένου να επιτευχθεί μια 
λειτουργική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή αγορά, οι ενέργειες ενημέρωσης πρέπει να 
στηρίζουν την ανάπτυξη. Συνεπώς, τα προγράμματα τρίτων χωρών δεν θα πρέπει να έχουν 
προτεραιότητα έναντι των εσωτερικών αγορών.

Τροπολογία 73
George Lyon, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30% 
του προϋπολογισμού των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 
χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί, με 
στόχο να φθάσει σε ποσοστό 75% των 
εκτιμώμενων δαπανών, η υλοποίηση 
περισσότερων ενεργειών ενημέρωσης 
σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα της 
Ένωσης και προώθησής τους σε τρίτες 
χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη.

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30% 
του προϋπολογισμού των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του
κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 
χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Συνεπώς, προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η υλοποίηση περισσότερων 
ενεργειών ενημέρωσης σχετικά με τα
γεωργικά προϊόντα της Ένωσης και 
προώθησής τους σε τρίτες χώρες, 
τουλάχιστον το 75% του προϋπολογισμού 
των ενεργειών ενημέρωσης και 
προώθησης θα χορηγηθεί για ενέργειες 
που υλοποιούνται σε τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την πληθώρα εμπορικών συμφωνιών που έχει συνάψει η ΕΕ, υπάρχουν τεράστιες 
δυνατότητες για εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σε αναπτυσσόμενες αγορές τρίτων 
χωρών. Στόχος θα πρέπει να είναι η προσέλκυση πρόσθετων εσόδων στην ΕΕ παρά η 
ανακατανομή των εσόδων εντός της Ένωσης. Μέσω της ειδικής στόχευσης τρίτων χωρών με 
ενέργειες προώθησης, μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις εξαγωγές, την οικονομική ανάπτυξη και 
την απασχόληση. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα αυξήσουμε τα έσοδα.

Τροπολογία 74
James Nicholson
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30%
του προϋπολογισμού των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 
χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί, με 
στόχο να φθάσει σε ποσοστό 75% των 
εκτιμώμενων δαπανών, η υλοποίηση 
περισσότερων ενεργειών ενημέρωσης 
σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα της 
Ένωσης και προώθησής τους σε τρίτες 
χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη.

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30% 
του προϋπολογισμού των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 
χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί, με 
στόχο να φθάσει σε ποσοστό 85% των 
εκτιμώμενων δαπανών, η υλοποίηση 
περισσότερων ενεργειών ενημέρωσης 
σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα της 
Ένωσης και προώθησής τους σε τρίτες 
χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προφανές ότι οι εξωτερικές αγορές παρουσιάζουν το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης. Με 
προϋπολογισμό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ μπορούμε να διατηρήσουμε τα υφιστάμενα 
αποδεκτά επίπεδα εσωτερικής ενημέρωσης και προώθησης και να αυξήσουμε τις εξωτερικές 
μας δαπάνες τουλάχιστον στο 85%.

Τροπολογία 75
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30% 
του προϋπολογισμού των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30% 
του προϋπολογισμού των ενεργειών
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 
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χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί, με 
στόχο να φθάσει σε ποσοστό 75% των 
εκτιμώμενων δαπανών, η υλοποίηση 
περισσότερων ενεργειών ενημέρωσης 
σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα της 
Ένωσης και προώθησής τους σε τρίτες 
χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη.

χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί, με 
στόχο να φθάσει σταδιακά έως το 2020 σε 
ποσοστό 70% των εκτιμώμενων δαπανών, 
η υλοποίηση περισσότερων ενεργειών 
ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά 
προϊόντα της Ένωσης και προώθησής τους 
σε τρίτες χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη.

Or. es

Τροπολογία 76
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30% 
του προϋπολογισμού των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 
χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί, με 
στόχο να φθάσει σε ποσοστό 75% των 
εκτιμώμενων δαπανών, η υλοποίηση 
περισσότερων ενεργειών ενημέρωσης 
σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα της 
Ένωσης και προώθησής τους σε τρίτες 
χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη.

(8) Την περίοδο 2001-2011, μόλις το 30% 
του προϋπολογισμού των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε 
για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων 
χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές 
παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί, με 
στόχο να φθάσει σε ποσοστό 50% των 
εκτιμώμενων δαπανών, η υλοποίηση 
περισσότερων ενεργειών ενημέρωσης 
σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα της 
Ένωσης και προώθησής τους σε τρίτες 
χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η προώθηση των ευρωπαϊκών προϊόντων είναι εξίσου σημαντική στην αγορά της ΕΕ όσο και 
σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, μόνο ένα μικρό ποσοστό των Ευρωπαίων 
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αναγνωρίζει τα προϊόντα που δικαιούνται να φέρουν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι σημάνσεις αυτές 
χρησιμοποιούνται συχνά από μικρές ή ακόμα και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν 
πολύ περιορισμένα μέσα για την παροχή ενημέρωσης και για την προώθηση των προϊόντων 
τους.

Τροπολογία 77
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Στόχος της Επιτροπής είναι η 
χρηματοδότηση προγραμμάτων 
προώθησης των κρατών μελών σε 
συνάρτηση με το μερίδιο της γεωργικής 
παραγωγής του εκάστοτε κράτους μέλους 
στη συνολική γεωργική παραγωγή της 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 78
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
αντίκτυπος των υλοποιούμενων ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης, θα πρέπει να 
ενταχθούν σε προγράμματα ενημέρωσης 
και προώθησης. Τα προγράμματα αυτά 
υποβάλλονται επί του παρόντος από 
επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές 
οργανώσεις. Για να αυξηθεί ο αριθμός και 
να βελτιωθεί η ποιότητα των 
προτεινόμενων ενεργειών, είναι σκόπιμο 
να επεκταθεί το φάσμα των δικαιούχων 
στις οργανώσεις παραγωγών. Επιπλέον, θα 

(9) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
αντίκτυπος των υλοποιούμενων ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης, θα πρέπει να 
ενταχθούν σε προγράμματα ενημέρωσης 
και προώθησης. Τα προγράμματα αυτά 
υποβάλλονται επί του παρόντος από 
επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές 
οργανώσεις. Για να αυξηθεί ο αριθμός και 
να βελτιωθεί η ποιότητα των 
προτεινόμενων ενεργειών, είναι σκόπιμο 
να επεκταθεί το φάσμα των δικαιούχων 
στις οργανώσεις παραγωγών και να 
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πρέπει να μπορεί η Επιτροπή να 
συμπληρώνει τα εν λόγω προγράμματα 
αναλαμβάνοντας ενέργειες με δική της 
πρωτοβουλία, κυρίως για να συμβάλει στο 
άνοιγμα νέων αγορών.

προβλεφθεί η δυνατότητα διαβούλευσης 
με τα κράτη μέλη. Επιπλέον, θα πρέπει να 
μπορεί η Επιτροπή να συμπληρώνει τα εν 
λόγω προγράμματα αναλαμβάνοντας 
ενέργειες με δική της πρωτοβουλία, κυρίως 
για να συμβάλει στο άνοιγμα νέων 
αγορών.

Or. pt

Τροπολογία 79
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
αντίκτυπος των υλοποιούμενων ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης, θα πρέπει να 
ενταχθούν σε προγράμματα ενημέρωσης 
και προώθησης. Τα προγράμματα αυτά 
υποβάλλονται επί του παρόντος από 
επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές 
οργανώσεις. Για να αυξηθεί ο αριθμός και 
να βελτιωθεί η ποιότητα των 
προτεινόμενων ενεργειών, είναι σκόπιμο 
να επεκταθεί το φάσμα των δικαιούχων 
στις οργανώσεις παραγωγών. Επιπλέον, θα 
πρέπει να μπορεί η Επιτροπή να 
συμπληρώνει τα εν λόγω προγράμματα 
αναλαμβάνοντας ενέργειες με δική της 
πρωτοβουλία, κυρίως για να συμβάλει στο 
άνοιγμα νέων αγορών.

(9) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
αντίκτυπος των υλοποιούμενων ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης, θα πρέπει να 
ενταχθούν σε προγράμματα ενημέρωσης 
και προώθησης. Τα προγράμματα αυτά 
υποβάλλονται επί του παρόντος από 
επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές 
οργανώσεις. Για να αυξηθεί ο αριθμός και 
να βελτιωθεί η ποιότητα των 
προτεινόμενων ενεργειών, είναι σκόπιμο 
να επεκταθεί το φάσμα των δικαιούχων 
στις οργανώσεις παραγωγών, 
περιλαμβανομένων των συνεταιρισμών 
και των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
μπορεί η Επιτροπή να συμπληρώνει τα εν 
λόγω προγράμματα αναλαμβάνοντας 
ενέργειες με δική της πρωτοβουλία, κυρίως 
για να συμβάλει στο άνοιγμα νέων 
αγορών.

Or. pt

Τροπολογία 80
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
αντίκτυπος των υλοποιούμενων ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης, θα πρέπει να 
ενταχθούν σε προγράμματα ενημέρωσης 
και προώθησης. Τα προγράμματα αυτά 
υποβάλλονται επί του παρόντος από 
επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές 
οργανώσεις. Για να αυξηθεί ο αριθμός και 
να βελτιωθεί η ποιότητα των 
προτεινόμενων ενεργειών, είναι σκόπιμο 
να επεκταθεί το φάσμα των δικαιούχων 
στις οργανώσεις παραγωγών. Επιπλέον, θα 
πρέπει να μπορεί η Επιτροπή να 
συμπληρώνει τα εν λόγω προγράμματα 
αναλαμβάνοντας ενέργειες με δική της 
πρωτοβουλία, κυρίως για να συμβάλει στο 
άνοιγμα νέων αγορών.

(9) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
αντίκτυπος των υλοποιούμενων ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης, θα πρέπει να 
ενταχθούν σε προγράμματα ενημέρωσης 
και προώθησης. Τα προγράμματα αυτά 
υποβάλλονται επί του παρόντος από 
επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τον ή τους 
σχετικούς τομείς. Για να αυξηθεί ο 
αριθμός και να βελτιωθεί η ποιότητα των 
προτεινόμενων ενεργειών, είναι σκόπιμο 
να επεκταθεί το φάσμα των δικαιούχων 
στις οργανώσεις παραγωγών. Επιπλέον, θα 
πρέπει να μπορεί η Επιτροπή να 
συμπληρώνει τα εν λόγω προγράμματα 
αναλαμβάνοντας ενέργειες με δική της 
πρωτοβουλία, κυρίως για να συμβάλει στο 
άνοιγμα νέων αγορών.

Or. it

Τροπολογία 81
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης που συγχρηματοδοτούνται από 
την Ένωση θα πρέπει να προσδίδουν 
συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διάσταση. Προς 
τούτο, καθώς και για να αποφευχθεί η 
διασπορά των πόρων και να προβληθεί 
καλύτερα η Ευρώπη μέσω των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν 
τα γεωργικά προϊόντα, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η κατάρτιση προγράμματος 
εργασιών, στο οποίο θα καθορίζονται, 
αφενός οι στρατηγικές προτεραιότητες των 

(10) Οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης που συγχρηματοδοτούνται από 
την Ένωση θα πρέπει να προσδίδουν 
συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διάσταση και να 
αντιμετωπίζουν με την ίδια προσοχή την 
εσωτερική και την εξωτερική αγορά, 
αναγνωρίζοντας στον ίδιο βαθμό τη 
σημασία, σε εσωτερικό επίπεδο, της 
τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης 
και, σε εξωτερικό επίπεδο, των 
αναπτυσσόμενων διεθνών αγορών. Προς 
τούτο, καθώς και για να αποφευχθεί η 
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εν λόγω ενεργειών από πλευράς 
στοχευόμενων πληθυσμών, προϊόντων, 
θεμάτων ή αγορών και, αφετέρου, τα 
χαρακτηριστικά των μηνυμάτων της 
ενημέρωσης και προώθησης. Η Επιτροπή 
θα λάβει ιδίως υπόψη τη δεσπόζουσα θέση 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων, τους τομείς που καλύπτονται 
από τα έκτακτα μέτρα των άρθρων 154, 
155 και 156 του κανονισμού (ΕE) 
αριθ. XXX/20… [του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων 
(Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) 
(COM(2011)626)] και, στην περίπτωση 
των ενεργειών που στοχεύουν τρίτες 
χώρες, τις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών στο πλαίσιο της εμπορικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διασπορά των πόρων και να προβληθεί 
καλύτερα η Ευρώπη μέσω των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν 
τα γεωργικά προϊόντα, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η κατάρτιση προγράμματος 
εργασιών, στο οποίο θα καθορίζονται, 
αφενός οι στρατηγικές προτεραιότητες των 
εν λόγω ενεργειών από πλευράς 
στοχευόμενων πληθυσμών, προϊόντων, 
θεμάτων ή αγορών και, αφετέρου, τα 
χαρακτηριστικά των μηνυμάτων της 
ενημέρωσης και προώθησης. Η Επιτροπή 
θα λάβει ιδίως υπόψη τα εθνικά 
στρατηγικά συμφέροντα, τη δεσπόζουσα 
θέση των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στον κλάδο των γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων, τους τομείς που 
καλύπτονται από τα έκτακτα μέτρα των 
άρθρων 154, 155 και 156 του κανονισμού 
(ΕE) αριθ. XXX/20… [του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων 
(Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) 
(COM(2011)626)] και, στην περίπτωση 
των ενεργειών που στοχεύουν τρίτες 
χώρες, τις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών στο πλαίσιο της εμπορικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 
συνδυασμό με τις εκτιμώμενες 
επιπτώσεις τους στις τοπικές και 
περιφερειακές οικονομίες.

Or. pt

Τροπολογία 82
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης που συγχρηματοδοτούνται από 
την Ένωση θα πρέπει να προσδίδουν 

(10) Οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης που συγχρηματοδοτούνται από 
την Ένωση θα πρέπει να προσδίδουν 
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συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διάσταση. Προς 
τούτο, καθώς και για να αποφευχθεί η 
διασπορά των πόρων και να προβληθεί 
καλύτερα η Ευρώπη μέσω των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν 
τα γεωργικά προϊόντα, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η κατάρτιση προγράμματος 
εργασιών, στο οποίο θα καθορίζονται, 
αφενός οι στρατηγικές προτεραιότητες των 
εν λόγω ενεργειών από πλευράς 
στοχευόμενων πληθυσμών, προϊόντων, 
θεμάτων ή αγορών και, αφετέρου, τα 
χαρακτηριστικά των μηνυμάτων της 
ενημέρωσης και προώθησης. Η Επιτροπή 
θα λάβει ιδίως υπόψη τη δεσπόζουσα θέση 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων, τους τομείς που καλύπτονται 
από τα έκτακτα μέτρα των άρθρων 154, 
155 και 156 του κανονισμού (ΕE) 
αριθ. XXX/20… [του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων 
(Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) 
(COM(2011)626)] και, στην περίπτωση 
των ενεργειών που στοχεύουν τρίτες 
χώρες, τις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών στο πλαίσιο της εμπορικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διάσταση. Προς 
τούτο, καθώς και για να αποφευχθεί η 
διασπορά των πόρων και να προβληθεί 
καλύτερα η Ευρώπη μέσω των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν 
τα γεωργικά προϊόντα, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η κατάρτιση προγράμματος 
εργασιών, στο οποίο θα καθορίζονται, 
αφενός οι στρατηγικές προτεραιότητες των 
εν λόγω ενεργειών από πλευράς 
στοχευόμενων πληθυσμών, προϊόντων, 
θεμάτων ή αγορών και, αφετέρου, τα 
χαρακτηριστικά των μηνυμάτων της 
ενημέρωσης και προώθησης. Η Επιτροπή 
θα λάβει ιδίως υπόψη τη δεσπόζουσα θέση 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων, τους τομείς που καλύπτονται 
από τα έκτακτα μέτρα των άρθρων 154, 
155 και 156 του κανονισμού (ΕE) 
αριθ. XXX/20… [του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων 
(Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) 
(COM(2011)626)] και, στην περίπτωση 
των ενεργειών που στοχεύουν τρίτες 
χώρες, τις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών στο πλαίσιο της εμπορικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν 
λόγω πρόγραμμα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικό και να παρουσιάζει 
συνοχή με τις άλλες δράσεις που 
αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών ή των οικονομικών 
φορέων. Οι μικρές και οι μεσαίες 
επιχειρήσεις του κλάδου των γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων, καθώς και οι 
συνεταιρισμοί, πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο προσοχής κατά 
προτεραιότητα και να επωφελούνται 
υψηλότερου ποσοστού 
συγχρηματοδότησης από την Επιτροπή.

Or. pt
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Τροπολογία 83
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης που συγχρηματοδοτούνται από 
την Ένωση θα πρέπει να προσδίδουν 
συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διάσταση. Προς 
τούτο, καθώς και για να αποφευχθεί η 
διασπορά των πόρων και να προβληθεί
καλύτερα η Ευρώπη μέσω των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν 
τα γεωργικά προϊόντα, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η κατάρτιση προγράμματος 
εργασιών, στο οποίο θα καθορίζονται, 
αφενός οι στρατηγικές προτεραιότητες των
εν λόγω ενεργειών από πλευράς 
στοχευόμενων πληθυσμών, προϊόντων, 
θεμάτων ή αγορών και, αφετέρου, τα 
χαρακτηριστικά των μηνυμάτων της 
ενημέρωσης και προώθησης. Η Επιτροπή 
θα λάβει ιδίως υπόψη τη δεσπόζουσα θέση 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων, τους τομείς που καλύπτονται 
από τα έκτακτα μέτρα των άρθρων 154, 
155 και 156 του κανονισμού (ΕE) 
αριθ. XXX/20… [του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων 
(Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) 
(COM(2011)626)] και, στην περίπτωση 
των ενεργειών που στοχεύουν τρίτες 
χώρες, τις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών στο πλαίσιο της εμπορικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10) Οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης που συγχρηματοδοτούνται από 
την Ένωση θα πρέπει να προσδίδουν 
συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διάσταση. Προς 
τούτο, καθώς και για να αποφευχθεί η 
διασπορά των πόρων και να προβληθεί
καλύτερα η ευρωπαϊκή γεωργική 
παραγωγή μέσω των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθεί η κατάρτιση προγράμματος 
εργασιών, στο οποίο θα καθορίζονται, 
αφενός οι στρατηγικές προτεραιότητες των 
εν λόγω ενεργειών από πλευράς 
στοχευόμενων πληθυσμών, προϊόντων, 
θεμάτων ή αγορών και, αφετέρου, τα 
χαρακτηριστικά των μηνυμάτων της 
ενημέρωσης και προώθησης. Η Επιτροπή 
θα λάβει ιδίως υπόψη τη δεσπόζουσα θέση 
των πολύ μικρών και των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τους 
τομείς που καλύπτονται από τα έκτακτα 
μέτρα των άρθρων 154, 155 και 156 του 
κανονισμού (ΕE) αριθ. XXX/20… [του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της ..., για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) 
(COM(2011)626)] και, στην περίπτωση 
των ενεργειών που στοχεύουν τρίτες 
χώρες, τις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών στο πλαίσιο της εμπορικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό στον τομέα των γεωργικών 
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τροφίμων και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις προτείνουσες οντότητες που καταβάλλουν 
προσπάθειες για τη συμμετοχή πολύ μικρών επιχειρήσεων που διαθέτουν λιγότερους πόρους για 
ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης.

Τροπολογία 84
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης που συγχρηματοδοτούνται από 
την Ένωση θα πρέπει να προσδίδουν 
συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διάσταση. Προς 
τούτο, καθώς και για να αποφευχθεί η 
διασπορά των πόρων και να προβληθεί 
καλύτερα η Ευρώπη μέσω των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν 
τα γεωργικά προϊόντα, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η κατάρτιση προγράμματος 
εργασιών, στο οποίο θα καθορίζονται, 
αφενός οι στρατηγικές προτεραιότητες των 
εν λόγω ενεργειών από πλευράς 
στοχευόμενων πληθυσμών, προϊόντων, 
θεμάτων ή αγορών και, αφετέρου, τα 
χαρακτηριστικά των μηνυμάτων της 
ενημέρωσης και προώθησης. Η Επιτροπή 
θα λάβει ιδίως υπόψη τη δεσπόζουσα θέση 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων, τους τομείς που καλύπτονται 
από τα έκτακτα μέτρα των άρθρων 154, 
155 και 156 του κανονισμού (ΕE) 
αριθ. XXX/20… [του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων 
(Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) 
(COM(2011)626)] και, στην περίπτωση 
των ενεργειών που στοχεύουν τρίτες 
χώρες, τις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών στο πλαίσιο της εμπορικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10) Οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης που συγχρηματοδοτούνται από 
την Ένωση θα πρέπει να προσδίδουν 
συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διάσταση. Προς 
τούτο, καθώς και για να αποφευχθεί η 
διασπορά των πόρων και να προβληθεί 
καλύτερα η Ευρώπη μέσω των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν 
τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί η κατάρτιση 
προγράμματος εργασιών, στο οποίο θα 
καθορίζονται, αφενός οι στρατηγικές 
προτεραιότητες των εν λόγω ενεργειών 
από πλευράς στοχευόμενων πληθυσμών, 
προϊόντων, θεμάτων ή αγορών και, 
αφετέρου, τα χαρακτηριστικά των 
μηνυμάτων της ενημέρωσης και 
προώθησης. Η Επιτροπή θα λάβει ιδίως 
υπόψη τη δεσπόζουσα θέση των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τους 
τομείς που καλύπτονται από τα έκτακτα 
μέτρα των άρθρων 154, 155 και 156 του 
κανονισμού (ΕE) αριθ. XXX/20… [του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της ..., για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) 
(COM(2011)626)] και, στην περίπτωση 
των ενεργειών που στοχεύουν τρίτες 
χώρες, τις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών στο πλαίσιο της εμπορικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Or. es

Τροπολογία 85
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Το πρόγραμμα εργασιών που θα 
καταρτίσει η Επιτροπή θα πρέπει να 
βασίζεται στους στόχους που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, οι οποίοι 
συνίστανται στην αύξηση του μεριδίου 
αγοράς των ευρωπαϊκών προϊόντων, στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους 
και στο άνοιγμα νέων αγορών, ιδίως 
στους τομείς που επηρεάζονται 
περισσότερο από τις εμπορικές 
συμφωνίες, καθώς και στην ενημέρωση 
των καταναλωτών σχετικά με τα υψηλά 
πρότυπα που πρέπει να πληρούν βάσει 
της νομοθεσίας της ΕΕ τα προϊόντα της 
ΕΕ και στην ενίσχυση της προβολής και 
στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας (ΠΓΕ, 
ΠΟΠ, ΕΠΙΠ, βιολογικά προϊόντα).

Or. en

Τροπολογία 86
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η εν λόγω πολιτική ενημέρωσης 
και προώθησης θα πρέπει να βασίζεται σε 
τέσσερις βασικούς στόχους: περισσότερη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στον 
τομέα των τροφίμων· μια ελκυστικότερη 
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και πιο διεκδικητική πολιτική· 
απλούστερη διαχείριση· περισσότερες 
συνέργειες μεταξύ των διάφορων μέσων 
προώθησης.

Or. pt

Τροπολογία 87
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πέραν των ενεργειών ενημέρωσης και 
προώθησης, είναι αναγκαίο να 
αναπτυχθούν και να συντονίζονται από την 
Επιτροπή υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, 
με σκοπό την παροχή βοήθειας στους 
οικονομικούς παράγοντες για τη 
συμμετοχή τους στα 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, την 
οργάνωση αποτελεσματικών εκστρατειών 
ή την ανάπτυξη των εξαγωγικών τους 
δραστηριοτήτων.

(12) Πέραν των ενεργειών ενημέρωσης και 
προώθησης, είναι αναγκαίο να 
αναπτυχθούν και να συντονίζονται από την 
Επιτροπή υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, 
με σκοπό την ενημέρωση των 
οικονομικών παραγόντων σχετικά με 
τους τύπους των προγραμμάτων στα 
οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση και 
την παροχή βοήθειας για τη συμμετοχή 
τους στα συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, την οργάνωση 
αποτελεσματικών εκστρατειών ή την 
ανάπτυξη των εξαγωγικών τους 
δραστηριοτήτων.

Or. fr

Τροπολογία 88
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πέραν των ενεργειών ενημέρωσης και 
προώθησης, είναι αναγκαίο να 
αναπτυχθούν και να συντονίζονται από την 
Επιτροπή υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, 

(12) Πέραν των ενεργειών ενημέρωσης και 
προώθησης, είναι αναγκαίο να
αναπτυχθούν και να συντονίζονται από την 
Επιτροπή υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, 
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με σκοπό την παροχή βοήθειας στους 
οικονομικούς παράγοντες για τη 
συμμετοχή τους στα 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, την 
οργάνωση αποτελεσματικών εκστρατειών 
ή την ανάπτυξη των εξαγωγικών τους 
δραστηριοτήτων.

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
της κάθε χώρας, με σκοπό την παροχή 
βοήθειας στους οικονομικούς παράγοντες 
για τη συμμετοχή τους στα 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, την 
οργάνωση αποτελεσματικών εκστρατειών 
ή την ανάπτυξη των εξαγωγικών τους 
δραστηριοτήτων. Θα ήταν επίσης σκόπιμο 
να εκπονήσει η Επιτροπή ένα απλό και 
περιεκτικό εγχειρίδιο που θα βοηθήσει 
τους δυνάμει δικαιούχους να 
συμμορφωθούν με τους κανόνες και τις 
διαδικασίες που συνδέονται με την εν 
λόγω πολιτική.

Or. pt

Τροπολογία 89
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός των εν λόγω 
πολιτικών και να καταστούν τα 
προγράμματα πιο ευέλικτα ώστε να 
μπορούν να προσαρμόζονται στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς 
κατά την περίοδο εφαρμογής τους. Προς 
τούτο, θα πρέπει να μην απαιτείται τόσο 
λεπτομερής παρουσίαση των 
προγραμμάτων.

Or. pt

Τροπολογία 90
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για τον προσανατολισμό των 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ένωση 
ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης που 
αφορούν τα γεωργικά προϊόντα δεν 
χρησιμοποιούνται ως οδηγός οι εμπορικές 
επωνυμίες ούτε η ιδιαίτερη καταγωγή των 
προϊόντων. Ωστόσο, η αναφορά σε 
εμπορικές επωνυμίες ή η ένδειξη της 
καταγωγής μπορεί να ασκήσει μόχλευση 
στο πλαίσιο των ενεργειών προώθησης, 
ιδίως στις τρίτες χώρες. Είναι επομένως 
σκόπιμο να καταστεί δυνατή, υπό ειδικούς 
όρους που θα πρέπει να καθοριστούν, 
κυρίως σε σχέση με την προστασία των 
δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η 
μεγαλύτερη προβολή των εμπορικών 
επωνυμιών και της καταγωγής, με 
ταυτόχρονη διατήρηση της κατάλληλης 
ισορροπίας με τη διάδοση μηνυμάτων 
γενικού χαρακτήρα, επικεντρωμένων στα 
εγγενή χαρακτηριστικά των ενωσιακών 
γεωργικών προϊόντων και προϊόντων 
διατροφής που έχουν ως βάση γεωργικά 
προϊόντα.

(13) Για τον προσανατολισμό των 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ένωση 
ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης που 
αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και 
τρόφιμα δεν χρησιμοποιούνται ως οδηγός 
οι εμπορικές επωνυμίες ούτε η ιδιαίτερη 
καταγωγή των προϊόντων. Ωστόσο, η 
αναφορά σε εμπορικές επωνυμίες ή η 
ένδειξη της καταγωγής μπορεί να ασκήσει 
μόχλευση στο πλαίσιο των ενεργειών 
προώθησης, ιδίως στις τρίτες χώρες. Είναι 
επομένως σκόπιμο να καταστεί δυνατή, 
υπό ειδικούς όρους που θα πρέπει να 
καθοριστούν, κυρίως σε σχέση με την 
προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας, η μεγαλύτερη προβολή των 
εμπορικών επωνυμιών και της καταγωγής, 
με ταυτόχρονη διατήρηση της κατάλληλης 
ισορροπίας με τη διάδοση μηνυμάτων 
γενικού χαρακτήρα, επικεντρωμένων στα 
εγγενή χαρακτηριστικά των ενωσιακών 
γεωργικών προϊόντων και προϊόντων 
διατροφής που έχουν ως βάση γεωργικά 
προϊόντα.

Or. es

Τροπολογία 91
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Ένωση είναι προσηλωμένη στον 
στόχο της να απλουστεύσει το ρυθμιστικό 
περιβάλλον της ΚΓΠ. Η προσέγγιση αυτή 
θα πρέπει να εφαρμοστεί και στον 
κανονισμό για τις ενέργειες ενημέρωσης 
σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και 
προώθησής τους. Ειδικότερα, θα πρέπει να 
αναθεωρηθούν οι αρχές της διοικητικής 

(14) Η Ένωση είναι προσηλωμένη στον 
στόχο της να απλουστεύσει το ρυθμιστικό 
περιβάλλον της ΚΓΠ. Η προσέγγιση αυτή 
θα πρέπει να εφαρμοστεί και στον 
κανονισμό για τις ενέργειες ενημέρωσης 
σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και 
προώθησής τους. Ειδικότερα, θα πρέπει να 
αναθεωρηθούν οι αρχές της διοικητικής 
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διαχείρισης των προγραμμάτων 
ενημέρωσης και προώθησης, με σκοπό την 
απλούστευσή τους και την παροχή στην 
Επιτροπή της δυνατότητας να θεσπίζει 
κανόνες και διαδικασίες για την υποβολή 
και την επιλογή των προτάσεων 
προγραμμάτων.

διαχείρισης των προγραμμάτων 
ενημέρωσης και προώθησης, με σκοπό την 
απλούστευσή τους και την παροχή στην 
Επιτροπή της δυνατότητας να θεσπίζει 
κανόνες και διαδικασίες για την υποβολή 
και την επιλογή των προτάσεων 
προγραμμάτων, με γνώμονα τα ιδιαίτερα 
συμφέροντα των κρατών μελών.

Or. pt

Τροπολογία 92
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα 
κριτήρια χρηματοδότησης των ενεργειών. 
Κατά κανόνα, η Ένωση θα πρέπει να 
επιβαρύνεται μόνο με μέρος του κόστους 
των ενεργειών, ώστε αυτές να 
αντιμετωπίζονται υπεύθυνα από τις 
ενδιαφερόμενες προτείνουσες οντότητες. 
Ορισμένες διοικητικές δαπάνες και 
δαπάνες προσωπικού, που δεν συνδέονται 
με την εφαρμογή της ΚΓΠ, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης και θα 
μπορούν να είναι επιλέξιμες για ενωσιακή 
χρηματοδότηση.

(16) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα 
κριτήρια χρηματοδότησης των ενεργειών. 
Κατά κανόνα, η Ένωση και το κράτος 
μέλος θα πρέπει να συγχρηματοδοτούν 
μέρος του κόστους των ενεργειών, αλλά να 
μην επιβαρύνονται με το σύνολο του 
κόστους αυτών, ώστε αυτές να 
αντιμετωπίζονται υπεύθυνα από τις 
ενδιαφερόμενες προτείνουσες οντότητες.
Παρά ταύτα, σε περίπτωση εκδήλωσης 
κρίσης στον αγροτικό τομέα, η 
συγχρηματοδότηση της Ένωσης θα 
μπορεί να φθάσει στο 100%. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις θα πρέπει, πέραν της 
συνήθους διαδικασίας, να μπορούν να 
ληφθούν άμεσα μέτρα διαχείρισης 
κρίσεων. Ορισμένες διοικητικές δαπάνες 
και δαπάνες προσωπικού, που δεν 
συνδέονται με την εφαρμογή της ΚΓΠ, 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης και 
θα μπορούν να είναι επιλέξιμες για 
ενωσιακή χρηματοδότηση.

Or. de
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Τροπολογία 93
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα 
κριτήρια χρηματοδότησης των ενεργειών. 
Κατά κανόνα, η Ένωση θα πρέπει να 
επιβαρύνεται μόνο με μέρος του κόστους 
των ενεργειών, ώστε αυτές να 
αντιμετωπίζονται υπεύθυνα από τις 
ενδιαφερόμενες προτείνουσες οντότητες. 
Ορισμένες διοικητικές δαπάνες και 
δαπάνες προσωπικού, που δεν συνδέονται 
με την εφαρμογή της ΚΓΠ, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης και θα 
μπορούν να είναι επιλέξιμες για ενωσιακή 
χρηματοδότηση.

(16) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα 
κριτήρια χρηματοδότησης των ενεργειών. 
Κατά κανόνα, η Ένωση θα πρέπει να 
επιβαρύνεται μόνο με μέρος του κόστους 
των ενεργειών, ώστε αυτές να 
αντιμετωπίζονται υπεύθυνα από τις 
ενδιαφερόμενες προτείνουσες οντότητες. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να καλύπτουν 
μέρος του κόστους των προγραμμάτων.
Ορισμένες διοικητικές δαπάνες και 
δαπάνες προσωπικού, που δεν συνδέονται 
με την εφαρμογή της ΚΓΠ, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης και θα 
μπορούν να είναι επιλέξιμες για ενωσιακή 
χρηματοδότηση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για την πλήρη εφαρμογή της στήριξης του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα είναι απαραίτητη η 
παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 94
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα 
κριτήρια χρηματοδότησης των ενεργειών. 
Κατά κανόνα, η Ένωση θα πρέπει να 
επιβαρύνεται μόνο με μέρος του κόστους 
των ενεργειών, ώστε αυτές να 

(16) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα 
κριτήρια χρηματοδότησης των ενεργειών. 
Κατά κανόνα, η Ένωση θα πρέπει να 
επιβαρύνεται μόνο με μέρος του κόστους 
των ενεργειών, ώστε αυτές να 
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αντιμετωπίζονται υπεύθυνα από τις 
ενδιαφερόμενες προτείνουσες οντότητες. 
Ορισμένες διοικητικές δαπάνες και 
δαπάνες προσωπικού, που δεν συνδέονται 
με την εφαρμογή της ΚΓΠ, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης και θα 
μπορούν να είναι επιλέξιμες για ενωσιακή 
χρηματοδότηση.

αντιμετωπίζονται υπεύθυνα από τις 
ενδιαφερόμενες προτείνουσες οντότητες. 
Ορισμένες διοικητικές δαπάνες και 
δαπάνες προσωπικού, που δεν συνδέονται 
με την εφαρμογή της ΚΓΠ, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης και θα 
μπορούν να είναι επιλέξιμες για ενωσιακή 
χρηματοδότηση.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 95
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα 
κριτήρια χρηματοδότησης των ενεργειών. 
Κατά κανόνα, η Ένωση θα πρέπει να 
επιβαρύνεται μόνο με μέρος του κόστους 
των ενεργειών, ώστε αυτές να 
αντιμετωπίζονται υπεύθυνα από τις 
ενδιαφερόμενες προτείνουσες οντότητες. 
Ορισμένες διοικητικές δαπάνες και 
δαπάνες προσωπικού, που δεν συνδέονται 
με την εφαρμογή της ΚΓΠ, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης και θα 
μπορούν να είναι επιλέξιμες για ενωσιακή 
χρηματοδότηση.

(16) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα 
κριτήρια χρηματοδότησης των ενεργειών. 
Κατά κανόνα, η Ένωση θα πρέπει να 
επιβαρύνεται μόνο με μέρος του κόστους 
των ενεργειών, ώστε αυτές να 
αντιμετωπίζονται υπεύθυνα από τις 
ενδιαφερόμενες προτείνουσες οντότητες. 
Ορισμένες διοικητικές δαπάνες και 
δαπάνες προσωπικού, που δεν συνδέονται 
με την εφαρμογή της ΚΓΠ, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης και θα 
μπορούν να είναι επιλέξιμες για ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Η συγχρηματοδότηση 
μέσω της Ένωσης δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να ανέλθει στο 100%.

Or. nl

Τροπολογία 96
Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα 
κριτήρια χρηματοδότησης των ενεργειών. 
Κατά κανόνα, η Ένωση θα πρέπει να 
επιβαρύνεται μόνο με μέρος του κόστους 
των ενεργειών, ώστε αυτές να 
αντιμετωπίζονται υπεύθυνα από τις 
ενδιαφερόμενες προτείνουσες οντότητες. 
Ορισμένες διοικητικές δαπάνες και 
δαπάνες προσωπικού, που δεν συνδέονται 
με την εφαρμογή της ΚΓΠ, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης και θα 
μπορούν να είναι επιλέξιμες για ενωσιακή 
χρηματοδότηση.

(16) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα 
κριτήρια χρηματοδότησης των ενεργειών. 
Κατά κανόνα, η Ένωση θα πρέπει να 
επιβαρύνεται μόνο με μέρος του κόστους 
των ενεργειών, ώστε αυτές να 
αντιμετωπίζονται υπεύθυνα από τις 
ενδιαφερόμενες προτείνουσες οντότητες. 
Ορισμένες διοικητικές δαπάνες και 
δαπάνες προσωπικού, που δεν συνδέονται 
με την εφαρμογή της ΚΓΠ, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης και θα 
μπορούν να είναι επιλέξιμες για ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Τα κράτη μέλη θα 
μπορούν επίσης να καλύψουν μέρος του 
κόστους.

Or. pt

Τροπολογία 97
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Θα πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο προβολής της προέλευσης 
των προϊόντων που δεν καλύπτονται από 
ονομασίες ποιότητας, αναδεικνύοντας τα 
χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά 
τους.

Or. pt

Τροπολογία 98
Béla Glattfelder
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διασφαλιστούν η 
συνοχή και η αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, καθώς και η χρηστή διαχείρισή 
τους και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης, είναι 
σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης, όσον αφορά τους ειδικούς 
όρους προβολής των εμπορικών 
επωνυμιών και ένδειξης της καταγωγής 
των προϊόντων, τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας των προτεινουσών 
οντοτήτων, τους όρους της διαδικασίας 
διαγωνισμού για τους εκτελεστικούς 
οργανισμούς, τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορεί να επιτραπεί στην 
προτείνουσα οντότητα να εκτελέσει η ίδια 
ορισμένα μέρη του προγράμματος και, 
τέλος, τους ειδικούς όρους 
επιλεξιμότητας των δαπανών των 
ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης 
στην περίπτωση των απλών 
προγραμμάτων. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων με 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Κατά την 
προετοιμασία και την κατάρτιση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
θα πρέπει να διασφαλίζει την έγκαιρη, 
κατάλληλη και ταυτόχρονη διαβίβαση 
όλων των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

(18) Προκειμένου να διασφαλιστούν η 
συνοχή και η αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, καθώς και η χρηστή διαχείρισή 
τους και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης, είναι 
σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης, όσον αφορά τους ειδικούς 
όρους προβολής των εμπορικών 
επωνυμιών και τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορεί να επιτραπεί στην 
προτείνουσα οντότητα να εκτελέσει η ίδια 
ορισμένα μέρη του προγράμματος. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή 
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων 
διαβουλεύσεων με εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες. Κατά την προετοιμασία 
και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την έγκαιρη, κατάλληλη και 
ταυτόχρονη διαβίβαση όλων των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 99
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διασφαλιστούν η 
συνοχή και η αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, καθώς και η χρηστή διαχείρισή 
τους και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης, είναι 
σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης, όσον αφορά τους ειδικούς 
όρους προβολής των εμπορικών 
επωνυμιών και ένδειξης της καταγωγής 
των προϊόντων, τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας των προτεινουσών 
οντοτήτων, τους όρους της διαδικασίας 
διαγωνισμού για τους εκτελεστικούς 
οργανισμούς, τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορεί να επιτραπεί στην 
προτείνουσα οντότητα να εκτελέσει η ίδια 
ορισμένα μέρη του προγράμματος και, 
τέλος, τους ειδικούς όρους επιλεξιμότητας 
των δαπανών των ενεργειών ενημέρωσης 
και προώθησης στην περίπτωση των 
απλών προγραμμάτων. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων 
διαβουλεύσεων με εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες. Κατά την προετοιμασία 
και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την έγκαιρη, κατάλληλη και 
ταυτόχρονη διαβίβαση όλων των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

(18) Προκειμένου να διασφαλιστούν η 
συνοχή και η αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, καθώς και η χρηστή διαχείρισή 
τους και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης, είναι 
σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης, όσον αφορά τους ειδικούς 
όρους προβολής των εμπορικών 
επωνυμιών και ένδειξης της καταγωγής 
των προϊόντων, τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας των προτεινουσών 
οντοτήτων, τους όρους της διαδικασίας 
διαγωνισμού για τους εκτελεστικούς 
οργανισμούς, τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορεί να επιτραπεί στην 
προτείνουσα οντότητα να εκτελέσει η ίδια 
ορισμένα μέρη του προγράμματος, το 
πρόγραμμα εργασιών, στο οποίο 
καθορίζονται οι στρατηγικές 
προτεραιότητες, και, τέλος, τους ειδικούς 
όρους επιλεξιμότητας των δαπανών των 
ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης 
στην περίπτωση των απλών 
προγραμμάτων. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων με 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Κατά την 
προετοιμασία και την κατάρτιση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
θα πρέπει να διασφαλίζει την έγκαιρη, 
κατάλληλη και ταυτόχρονη διαβίβαση 
όλων των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 100
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διασφαλιστούν η 
συνοχή και η αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, καθώς και η χρηστή διαχείρισή 
τους και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης, είναι 
σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης, όσον αφορά τους ειδικούς 
όρους προβολής των εμπορικών 
επωνυμιών και ένδειξης της καταγωγής 
των προϊόντων, τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας των προτεινουσών 
οντοτήτων, τους όρους της διαδικασίας 
διαγωνισμού για τους εκτελεστικούς 
οργανισμούς, τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορεί να επιτραπεί στην 
προτείνουσα οντότητα να εκτελέσει η ίδια 
ορισμένα μέρη του προγράμματος και, 
τέλος, τους ειδικούς όρους επιλεξιμότητας 
των δαπανών των ενεργειών ενημέρωσης 
και προώθησης στην περίπτωση των 
απλών προγραμμάτων. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων 
διαβουλεύσεων με εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες. Κατά την προετοιμασία 
και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την έγκαιρη, κατάλληλη και 
ταυτόχρονη διαβίβαση όλων των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

(18) Προκειμένου να διασφαλιστούν η 
συνοχή και η αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, καθώς και η χρηστή διαχείρισή 
τους και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης, είναι 
σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης, όσον αφορά τους ειδικούς 
όρους προβολής των εμπορικών 
επωνυμιών και ένδειξης της καταγωγής 
των προϊόντων, τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας των προτεινουσών 
οντοτήτων, τους όρους της διαδικασίας 
διαγωνισμού για τους εκτελεστικούς 
οργανισμούς, τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορεί να επιτραπεί στην 
προτείνουσα οντότητα να εκτελέσει η ίδια 
ορισμένα μέρη του προγράμματος και, 
τέλος, τους ειδικούς όρους επιλεξιμότητας 
των δαπανών των ενεργειών ενημέρωσης 
και προώθησης στην περίπτωση των 
απλών προγραμμάτων. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων 
διαβουλεύσεων, μεταξύ άλλων, με τα 
κράτη μέλη καθώς και με εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες. Κατά την προετοιμασία 
και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την έγκαιρη, κατάλληλη και 
ταυτόχρονη διαβίβαση όλων των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. pt
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Τροπολογία 101
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διασφαλιστούν η 
συνοχή και η αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, καθώς και η χρηστή διαχείρισή 
τους και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης, είναι 
σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης, όσον αφορά τους ειδικούς 
όρους προβολής των εμπορικών 
επωνυμιών και ένδειξης της καταγωγής 
των προϊόντων, τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας των προτεινουσών 
οντοτήτων, τους όρους της διαδικασίας 
διαγωνισμού για τους εκτελεστικούς 
οργανισμούς, τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορεί να επιτραπεί στην 
προτείνουσα οντότητα να εκτελέσει η ίδια 
ορισμένα μέρη του προγράμματος και, 
τέλος, τους ειδικούς όρους επιλεξιμότητας 
των δαπανών των ενεργειών ενημέρωσης 
και προώθησης στην περίπτωση των 
απλών προγραμμάτων. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων 
διαβουλεύσεων με εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες. Κατά την προετοιμασία 
και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την έγκαιρη, κατάλληλη και 
ταυτόχρονη διαβίβαση όλων των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

(18) Προκειμένου να διασφαλιστούν η 
συνοχή και η αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, καθώς και η χρηστή διαχείρισή 
τους και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης, είναι 
σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης, όσον αφορά τους ειδικούς 
όρους προβολής των εμπορικών 
επωνυμιών και ένδειξης της καταγωγής 
των προϊόντων, τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας των προτεινουσών 
οντοτήτων, τους όρους της διαδικασίας 
διαγωνισμού για τους εκτελεστικούς 
οργανισμούς, τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορεί να επιτραπεί στην 
προτείνουσα οντότητα να εκτελέσει η ίδια 
ορισμένα μέρη του προγράμματος και, 
τέλος, τους ειδικούς όρους επιλεξιμότητας 
των δαπανών των ενεργειών ενημέρωσης 
και προώθησης στην περίπτωση των 
απλών προγραμμάτων. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων 
διαβουλεύσεων με εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες και εμπειρογνώμονες 
των κρατών μελών. Κατά την 
προετοιμασία και την κατάρτιση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
θα πρέπει να διασφαλίζει την έγκαιρη, 
κατάλληλη και ταυτόχρονη διαβίβαση 
όλων των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 102
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση από το σύστημα που θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3/2008 στο 
σύστημα που θεσπίζεται με τον παρόντα 
κανονισμό, είναι σκόπιμο να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη θέσπιση μεταβατικών 
διατάξεων μεταξύ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 3/2008 και του παρόντος 
κανονισμού.

(19) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση από το σύστημα που θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3/2008 στο 
σύστημα που θεσπίζεται με τον παρόντα 
κανονισμό, ανατίθενται στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη θέσπιση 
μεταβατικών διατάξεων μεταξύ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 103
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες, για 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σχετικά 
με το πρόγραμμα εργασιών, στο οποίο 
καθορίζονται οι στρατηγικές 
προτεραιότητες, την επιλογή των απλών 
προγραμμάτων, τις λεπτομερείς διατάξεις 
περί εκτέλεσης, παρακολούθησης και 
ελέγχου των απλών προγραμμάτων, τους 
κανόνες σύναψης συμβάσεων για την 
εφαρμογή των απλών προγραμμάτων που 
επιλέγονται βάσει του παρόντος 

(20) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες, για 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σχετικά 
με το πρόγραμμα εργασιών, στο οποίο 
καθορίζονται οι στρατηγικές 
προτεραιότητες, την επιλογή των απλών 
προγραμμάτων, τις λεπτομερείς διατάξεις 
περί εκτέλεσης, παρακολούθησης και 
ελέγχου των απλών προγραμμάτων, τους 
κανόνες σύναψης συμβάσεων για την 
εφαρμογή των απλών προγραμμάτων που 
επιλέγονται βάσει του παρόντος 
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κανονισμού, καθώς και σχετικά με το 
κοινό πλαίσιο αξιολόγησης του αντίκτυπου 
των προγραμμάτων. Οι αρμοδιότητες 
αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου17.

κανονισμού, τους ειδικούς όρους ένδειξης 
της καταγωγής του προϊόντος, τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας των 
προτεινουσών οντοτήτων, τους όρους της 
διαδικασίας διαγωνισμού για τους 
εκτελεστικούς οργανισμούς, τους ειδικούς 
όρους επιλεξιμότητας των δαπανών των 
ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης 
για τα προγράμματα, καθώς και σχετικά 
με το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης του 
αντίκτυπου των προγραμμάτων. Οι 
αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17.

__________________ __________________
17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Or. en

Τροπολογία 104
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες, για 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σχετικά 
με το πρόγραμμα εργασιών, στο οποίο 
καθορίζονται οι στρατηγικές 
προτεραιότητες, την επιλογή των απλών 
προγραμμάτων, τις λεπτομερείς διατάξεις 
περί εκτέλεσης, παρακολούθησης και 

(20) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες, για 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σχετικά 
με την επιλογή των απλών προγραμμάτων, 
τις λεπτομερείς διατάξεις περί εκτέλεσης, 
παρακολούθησης και ελέγχου των απλών 
προγραμμάτων, τους κανόνες σύναψης 
συμβάσεων για την εφαρμογή των απλών 
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ελέγχου των απλών προγραμμάτων, τους 
κανόνες σύναψης συμβάσεων για την 
εφαρμογή των απλών προγραμμάτων που 
επιλέγονται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, καθώς και σχετικά με το 
κοινό πλαίσιο αξιολόγησης του αντίκτυπου 
των προγραμμάτων. Οι αρμοδιότητες 
αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου17.

προγραμμάτων που επιλέγονται βάσει του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και σχετικά 
με το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης του 
αντίκτυπου των προγραμμάτων. Οι 
αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17.

__________________ __________________
17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Or. en

Τροπολογία 105
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες, για 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σχετικά 
με το πρόγραμμα εργασιών, στο οποίο 
καθορίζονται οι στρατηγικές 
προτεραιότητες, την επιλογή των απλών 
προγραμμάτων, τις λεπτομερείς διατάξεις 
περί εκτέλεσης, παρακολούθησης και 
ελέγχου των απλών προγραμμάτων, τους 
κανόνες σύναψης συμβάσεων για την 
εφαρμογή των απλών προγραμμάτων που 
επιλέγονται βάσει του παρόντος 

(20) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες, για 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σχετικά 
με το πρόγραμμα εργασιών, στο οποίο 
καθορίζονται οι στρατηγικές 
προτεραιότητες, βάσει των πληροφοριών 
που παρέχονται από τα κράτη μέλη, την 
επιλογή των απλών προγραμμάτων, τις 
λεπτομερείς διατάξεις περί εκτέλεσης, 
παρακολούθησης και ελέγχου των απλών
προγραμμάτων, τους κανόνες σύναψης 
συμβάσεων για την εφαρμογή των απλών 
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κανονισμού, καθώς και σχετικά με το 
κοινό πλαίσιο αξιολόγησης του αντίκτυπου 
των προγραμμάτων. Οι αρμοδιότητες 
αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου17.

προγραμμάτων που επιλέγονται βάσει του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και σχετικά 
με το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης του 
αντίκτυπου των προγραμμάτων. Οι 
αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

__________________ __________________
17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Or. pt

Τροπολογία 106
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης, 
οι οποίες αφορούν τα γεωργικά προϊόντα 
και ορισμένα προϊόντα διατροφής που 
έχουν ως βάση γεωργικά προϊόντα (εφεξής 
«οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης») και οι οποίες υλοποιούνται 
στην εσωτερική αγορά ή σε τρίτες χώρες, 
μπορούν να χρηματοδοτούνται, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, υπό τους 
όρους του παρόντος κανονισμού.

Οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης, 
οι οποίες αφορούν τα γεωργικά προϊόντα 
και ορισμένα προϊόντα διατροφής που 
έχουν ως βάση γεωργικά προϊόντα (εφεξής 
«οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης») πρέπει να τυγχάνουν της 
ίδιας προσοχής, ανεξάρτητα από εάν 
υλοποιούνται στην εσωτερική αγορά, σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή 
τοπικό επίπεδο, ή σε τρίτες χώρες, 
περιλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων 
διεθνών αγορών, και μπορούν να 
χρηματοδοτούνται, εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει, από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, υπό τους όρους του παρόντος 
κανονισμού.
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Or. pt

Τροπολογία 107
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης, 
οι οποίες αφορούν τα γεωργικά προϊόντα 
και ορισμένα προϊόντα διατροφής που 
έχουν ως βάση γεωργικά προϊόντα (εφεξής 
«οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης») και οι οποίες υλοποιούνται 
στην εσωτερική αγορά ή σε τρίτες χώρες, 
μπορούν να χρηματοδοτούνται, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, υπό τους 
όρους του παρόντος κανονισμού.

Οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης, 
οι οποίες αφορούν τα αγροτικά προϊόντα 
και τα μεταποιημένα προϊόντα που έχουν 
ως βάση γεωργικά προϊόντα (εφεξής «οι 
ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης») 
και οι οποίες υλοποιούνται στην εσωτερική 
αγορά ή σε τρίτες χώρες, μπορούν να 
χρηματοδοτούνται, εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει, από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, υπό τους όρους του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 108
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1a

Στόχοι

Το προβλεπόμενο από το άρθρο 8 
πρόγραμμα εργασιών θα λαμβάνει υπόψη 
τους εξής στόχους:

α) αύξηση του μεριδίου αγοράς των 
προϊόντων της ΕΕ και άνοιγμα νέων 
αγορών, με ειδική εστίαση στις αγορές 
που παρουσιάζουν το υψηλότερο 
δυναμικό ανάπτυξης·
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β) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
προϊόντων της ΕΕ και της προβολής τους 
τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως των 
προϊόντων που επηρεάζονται 
περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση 
στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου·

γ) ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά 
με τα υψηλά πρότυπα που πρέπει να 
πληρούν τα προϊόντα της ΕΕ και τα 
οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), με 
ειδική εστίαση στην ασφάλεια των 
τροφίμων, στη γνησιότητα, στις 
διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, 
στην καλή μεταχείριση των ζώων και 
στον προστασία του περιβάλλοντος·

δ) ευαισθητοποίηση και αναγνώριση των 
ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας 
(ΠΓΕ, ΠΟΠ, ΕΠΙΠ, βιολογικά προϊόντα)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι της πολιτικής προώθησης πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια και να 
περιλαμβάνονται στη βασική πράξη.

Τροπολογία 109
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1a

Στόχοι

Το πρόγραμμα εργασιών που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 περιλαμβάνει τους 
ακόλουθους στόχους:

α) αύξηση του μεριδίου αγοράς των 
γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, με 
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ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές με τις 
μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης·

β) αποκατάσταση των κανονικών 
συνθηκών της αγοράς σε περίπτωση 
σοβαρών διαταραχών, απώλειας 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών και 
άλλων ειδικών προβλημάτων·

γ) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
της προβολής των γεωργικών προϊόντων 
της ΕΕ τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τα προϊόντα 
που είναι περισσότερο ευάλωτα στις 
επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης του 
διεθνούς εμπορίου·

δ) ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά 
με τα υψηλά πρότυπα που πρέπει να 
πληρούν τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ, 
ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της 
κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ).

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο του προγράμματος εργασιών θα πρέπει να προσδιοριστεί με περισσότερες 
λεπτομέρειες, εξασφαλίζοντας στους γεωργούς και τους παραγωγούς τροφίμων της ΕΕ ότι θα 
λαμβάνουν τα οφέλη που τους αναλογούν, εφόσον συμμορφώνονται με τα αυστηρά πρότυπα 
ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, δεδομένου του αυξανόμενου ανταγωνισμού στις 
αγορές γεωργικών προϊόντων. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αφορά τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης παρέχεται αποκλειστικά στα 
γεωργικά προϊόντα που προέρχονται εξ ολοκλήρου από την ΕΕ.

Τροπολογία 110
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1a

Στόχοι

Το προβλεπόμενο στο άρθρο 8 
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πρόγραμμα εργασίας λαμβάνει υπόψη 
τους εξής στόχους:

α) αύξηση των μεριδίων αγοράς για τα 
προϊόντα της Ένωσης, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις αγορές με το μεγαλύτερο 
αναπτυξιακό δυναμικό·

β) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
της προβολής των προϊόντων της 
Ένωσης, τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ένωσης, και ιδίως των προϊόντων που 
είναι περισσότερα ευάλωτα λόγω της 
παγκοσμιοποίησης του διεθνούς 
εμπορίου·

γ) ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά 
με τις υψηλές προδιαγραφές που 
απαιτούνται για τα προϊόντα της 
Ένωσης, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Or. it

Τροπολογία 111
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενέργειες στην εσωτερική αγορά Ενέργειες στην εσωτερική αγορά και σε 
τρίτες χώρες

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί επαρκώς ισορροπημένη η πολιτική προώθησης, οι ενέργειες 
προώθησης θα πρέπει να υλοποιούνται τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία 112
Sandra Kalniete
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενέργειες στην εσωτερική αγορά Ενέργειες στην εσωτερική αγορά και σε 
τρίτες χώρες

Or. en

Τροπολογία 113
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενέργειες στην εσωτερική αγορά Ενέργειες στην εσωτερική αγορά και σε 
τρίτες χώρες

Or. en

Τροπολογία 114
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλέξιμες ενέργειες στην εσωτερική 
αγορά είναι οι ακόλουθες:

Επιλέξιμες ενέργειες είναι οι ακόλουθες:

Or. en

Τροπολογία 115
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλέξιμες ενέργειες στην εσωτερική 
αγορά είναι οι ακόλουθες:

Επιλέξιμες ενέργειες στην εσωτερική 
αγορά και σε τρίτες χώρες είναι οι 
ακόλουθες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί επαρκώς ισορροπημένη η πολιτική προώθησης, οι ενέργειες 
προώθησης θα πρέπει να υλοποιούνται τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία 116
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν οι 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση, κυρίως όσον 
αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
γνησιότητα, τις διατροφικές και 
υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση 
των ζώων ή την προστασία του 
περιβάλλοντος·

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν τα 
χαρακτηριστικά των γεωργικών 
προϊόντων και των προϊόντων διατροφής, 
συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης 
των ιδιαιτεροτήτων των μεθόδων 
γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, 
κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια των 
τροφίμων, τη γνησιότητα, τις διατροφικές 
και υγειονομικές πτυχές, την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή την προστασία 
του περιβάλλοντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί επαρκώς ισορροπημένη η πολιτική προώθησης, οι ενέργειες 
προώθησης θα πρέπει να υλοποιούνται τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες.
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Τροπολογία 117
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν οι 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση, κυρίως όσον 
αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
γνησιότητα, τις διατροφικές και 
υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση 
των ζώων ή την προστασία του 
περιβάλλοντος·

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν οι 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση, του 
αποκαλούμενου «ευρωπαϊκού μοντέλου 
παραγωγής», κυρίως όσον αφορά τις 
μεθόδους παραγωγής, τη γεωγραφική 
προέλευση, τις ιδιαίτερες πολιτισμικές 
παραδόσεις ή πλαίσια, την ασφάλεια των 
τροφίμων, τη γνησιότητα, τη δυνατότητα 
εξακρίβωσης της προέλευσης των 
προϊόντων, τις διατροφικές και 
υγειονομικές πτυχές, τις συνθήκες 
εργασίας, την καλή μεταχείριση των ζώων 
ή την προστασία του περιβάλλοντος·

Or. pt

Τροπολογία 118
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν οι 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση, κυρίως όσον 
αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
γνησιότητα, τις διατροφικές και 
υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση 
των ζώων ή την προστασία του 
περιβάλλοντος·

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν οι 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση, κυρίως όσον 
αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την 
ιχνηλασιμότητα, τη διαφάνεια της 
τροφικής αλυσίδας, τη γνησιότητα, τις 
γαστρονομικές παραδόσεις, τις 
διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, την 
καλή μεταχείριση των ζώων ή την 
προστασία του περιβάλλοντος·
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Or. fi

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των ενεργειών ενημέρωσης θα πρέπει να είναι ευρύς και περιεκτικός. Η 
ιχνηλασιμότητα και η διαφάνεια της τροφικής αλυσίδας αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της 
ασφάλειας τροφίμων. Οι εν λόγω ενέργειες συμβάλλουν επίσης στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών.

Τροπολογία 119
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν οι 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση, κυρίως όσον 
αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
γνησιότητα, τις διατροφικές και 
υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση 
των ζώων ή την προστασία του 
περιβάλλοντος·

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν οι 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση, κυρίως όσον 
αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την 
ιχνηλασιμότητα, τα συστήματα 
επισήμανσης της ΕΕ, τη γνησιότητα, την 
ιστορία, τις διατροφικές και υγειονομικές 
πτυχές, την καλή μεταχείριση των ζώων, 
τη βιωσιμότητα, την προστασία του 
περιβάλλοντος ή άλλα πρότυπα 
παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 120
Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν οι 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση, κυρίως όσον 

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν οι 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση, κυρίως όσον 
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αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
γνησιότητα, τις διατροφικές και 
υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση 
των ζώων ή την προστασία του 
περιβάλλοντος·

αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την 
εγγυημένη υψηλή ποιότητα, την 
ιχνηλασιμότητα, τη βιωσιμότητα, τη 
γνησιότητα, τις διατροφικές και 
υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση 
των ζώων ή την προστασία του
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 121
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν οι 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση, κυρίως όσον 
αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
γνησιότητα, τις διατροφικές και 
υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση 
των ζώων ή την προστασία του 
περιβάλλοντος·

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν οι 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση, κυρίως όσον 
αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την 
ιχνηλασιμότητα, τη βιωσιμότητα, τη 
γνησιότητα, τις διατροφικές και 
υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση 
των ζώων ή την προστασία του 
περιβάλλοντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εξαιρετικά προηγμένα συστήματα ιχνηλασιμότητας τροφίμων αποτελούν καίριας σημασίας 
χαρακτηριστικό των μεθόδων αγροτικής παραγωγής στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επιπλέον, η βιωσιμότητα των τροφίμων που παράγουμε αποτελεί ζήτημα αυξανόμενης 
σημασίας και προβληματισμού τόσο για τους φορείς χάραξης πολιτικής όσο και για τους 
καταναλωτές. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό ο βασικός κανονισμός να προβλέπει ρητή 
αναφορά στα εν λόγω δύο στοιχεία ώστε να παρέχεται σαφήνεια και ασφάλεια στους νομοθέτες 
και στις προτείνουσες οντότητες.

Τροπολογία 122
Mairead McGuinness, Marian Harkin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν οι 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση, κυρίως όσον 
αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
γνησιότητα, τις διατροφικές και 
υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση 
των ζώων ή την προστασία του 
περιβάλλοντος·

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν οι 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση, κυρίως όσον 
αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την 
ιχνηλασιμότητα, τη βιωσιμότητα, τη 
γνησιότητα, τις διατροφικές και 
υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση 
των ζώων ή την προστασία του 
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 123
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν οι 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής
παραγωγής στην Ένωση, κυρίως όσον 
αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
γνησιότητα, τις διατροφικές και 
υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση 
των ζώων ή την προστασία του 
περιβάλλοντος·

α) οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης με τις οποίες επιδιώκεται να 
επισημανθούν οι ιδιαιτερότητες των 
μεθόδων παραγωγής των γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων στην Ένωση, 
κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια των 
τροφίμων, τη γνησιότητα, τις διατροφικές 
και υγειονομικές πτυχές, την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή την προστασία 
του περιβάλλοντος·

Or. es

Τροπολογία 124
Marian-Jean Marinescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν οι 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση, κυρίως όσον 
αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
γνησιότητα, τις διατροφικές και 
υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση 
των ζώων ή την προστασία του 
περιβάλλοντος·

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν οι 
ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση, κυρίως όσον 
αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, τη 
γνησιότητα, τις διατροφικές και 
υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση 
των ζώων ή την προστασία του 
περιβάλλοντος·

Or. fr

Τροπολογία 125
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι ενέργειες ενημέρωσης σχετικά με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 4 
θέματα.

β) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν τα 
χαρακτηριστικά των γεωργικών 
προϊόντων και προϊόντων διατροφής
καθώς και σχετικά με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 5 παράγραφος 4 θέματα·

Or. en

Τροπολογία 126
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης των γεωργικών προϊόντων 
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υψηλής ποιότητας που παράγονται στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Or. pt

Τροπολογία 127
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οι ενέργειες προώθησης με τις οποίες 
επιδιώκεται να αυξηθούν οι πωλήσεις 
των γεωργικών προϊόντων και των 
προϊόντων διατροφής της τοπικής και 
περιφερειακής ευρωπαϊκής παραγωγής 
και να επισημανθούν οι ιδιαιτερότητες 
των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην 
Ένωση –το αποκαλούμενο «μοντέλο 
ευρωπαϊκής παραγωγής». Θα πρέπει 
επίσης να πραγματοποιούνται ενέργειες 
προώθησης που θα προάγουν τις 
δυνατότητες της τοπικής παραγωγής και 
της διανομής βραχείας αλυσίδας·

Or. pt

Τροπολογία 128
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οι ενέργειες προώθησης που έχουν 
ως στόχο την αύξηση των πωλήσεων των 
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων 
που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Ως συνέπεια των προτεινόμενων τροπολογιών στις αιτιολογικές σκέψεις 2 και 4.

Τροπολογία 129
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οι ενέργειες προώθησης με τις οποίες 
επιδιώκεται να αυξηθούν οι πωλήσεις 
γεωργικών προϊόντων και προϊόντων 
διατροφής καταγωγής της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί επαρκώς ισορροπημένη η πολιτική προώθησης, οι ενέργειες 
προώθησης θα πρέπει να υλοποιούνται τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία 130
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οι ενέργειες προώθησης με τις οποίες
επιδιώκεται να αυξηθούν οι πωλήσεις 
γεωργικών προϊόντων και προϊόντων 
διατροφής που παράγονται στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 131
Carlo Fidanza, Giovanni La Via
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οι ενέργειες προώθησης που 
αποσκοπούν στην αύξηση των πωλήσεων 
των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων 
διατροφής της Ένωσης·

Or. it

Τροπολογία 132
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οι ενέργειες προώθησης που 
αποσκοπούν στην αύξηση των πωλήσεων 
των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων 
διατροφής της Ένωσης·

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι ενέργειες προώθησης και ενημέρωσης δεν θίγουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι άλλες μορφές στήριξης που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ υπέρ των γεωργικών επιχειρήσεων. Η προώθηση 
πρέπει να είναι αποδεκτή στην εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων επειδή είναι αναγκαίο να 
συνεχιστεί η ανάπτυξη των γνώσεων για τα προϊόντα της Ένωσης στην εσωτερική αγορά και η 
εμπέδωση της παρουσίας τους, δεδομένης της αυξανόμενης ανταγωνιστικής πίεσης που 
ασκείται από τα μη ευρωπαϊκά προϊόντα.

Τροπολογία 133
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τα μέτρα για τη διασφάλιση της 
προστασίας και της γνησιότητας της 
προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης 
(ΠΟΠ), της προστατευόμενης 
γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) και των 
εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η 
χορήγηση κονδυλίων της ΕΕ για την ενίσχυση των παραγωγών και των μεταποιητών που 
εκτελούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 45 στοιχεία α) και β) του κανονισμού 
1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Τροπολογία 134
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οι ενέργειες για την εφαρμογή των 
μέτρων που προβλέπει το άρθρο 45 
στοιχεία α) και β) του κανονισμού 
1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας 
των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων·

Or. it

Τροπολογία 135
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις 
οποίες επιδιώκεται να επισημανθούν τα 
χαρακτηριστικά των γεωργικών 
προϊόντων και των μεταποιημένων 
προϊόντων που έχουν ως βάση γεωργικά 
προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 136
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) οι ενέργειες προώθησης με τις οποίες 
επιδιώκεται αύξηση των πωλήσεων των 
γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων 
διατροφής που προέρχονται από τις ΕΑΠ, 
λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς 
στους οποίους υπόκεινται οι εν λόγω 
περιοχές σε σχέση με την πρόσβαση στην 
αγορά, υπό τον όρο ότι δεν παρέχεται στα 
προς προώθηση προϊόντα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα έναντι των προϊόντων της 
ηπειρωτικής χώρας.

Or. pt

Τροπολογία 137
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) οι ενέργειες προώθησης που 
αποσκοπούν στην αύξηση των πωλήσεων 
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των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων 
διατροφής της Ένωσης·

Or. it

Τροπολογία 138
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) οι ενέργειες προώθησης με τις οποίες 
επιδιώκεται να αυξηθούν οι πωλήσεις 
γεωργικών προϊόντων και μεταποιημένων 
προϊόντων που έχουν ως βάση γεωργικά 
προϊόντα καταγωγής της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 139
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης, οι οποίες αφορούν τα 
γεωργικά προϊόντα και ορισμένα 
προϊόντα διατροφής που έχουν ως βάση 
γεωργικά προϊόντα και τα οποία 
πωλούνται στις βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού τροφίμων, προς όφελος των 
τοπικών αγορών και της τοπικής 
παραγωγής.

Or. pt
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Τροπολογία 140
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 διαγράφεται

Ενέργειες σε τρίτες χώρες

Επιλέξιμες ενέργειες σε τρίτες χώρες είναι 
οι ακόλουθες:

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν τα 
χαρακτηριστικά των γεωργικών 
προϊόντων και προϊόντων διατροφής 
καθώς και σχετικά με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 5 παράγραφος 4 θέματα·

β) οι ενέργειες προώθησης με τις οποίες 
επιδιώκεται να αυξηθούν οι πωλήσεις 
γεωργικών προϊόντων και προϊόντων 
διατροφής καταγωγής της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί επαρκώς ισορροπημένη η πολιτική προώθησης, οι ενέργειες 
προώθησης θα πρέπει να υλοποιούνται τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες. 
Συνεπώς, το άρθρο 3 συγχωνεύεται με το άρθρο 2.

Τροπολογία 141
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 διαγράφεται

Ενέργειες σε τρίτες χώρες

Επιλέξιμες ενέργειες σε τρίτες χώρες είναι 
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οι ακόλουθες:

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν τα 
χαρακτηριστικά των γεωργικών 
προϊόντων και προϊόντων διατροφής 
καθώς και σχετικά με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 5 παράγραφος 4 θέματα·

β) οι ενέργειες προώθησης με τις οποίες 
επιδιώκεται να αυξηθούν οι πωλήσεις 
γεωργικών προϊόντων και προϊόντων 
διατροφής καταγωγής της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 142
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες 
επιδιώκεται να επισημανθούν τα 
χαρακτηριστικά των γεωργικών 
προϊόντων και προϊόντων διατροφής
καθώς και σχετικά με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 5 παράγραφος 4 θέματα·

α) οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης με τις οποίες επιδιώκεται να 
επισημανθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά 
των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην 
Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια 
των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τα 
συστήματα επισήμανσης της ΕΕ, τη 
γνησιότητα, την ιστορία, τις διατροφικές 
και υγειονομικές πτυχές, την καλή 
μεταχείριση των ζώων, τη βιωσιμότητα, 
την προστασία του περιβάλλοντος ή άλλα 
πρότυπα παραγωγής, καθώς και σχετικά 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 
παράγραφος 4 θέματα·

Or. en

Τροπολογία 143
Michel Dantin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 –  στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) οι ενέργειες που καθιστούν δυνατή 
τη βελτίωση της προστασίας των 
προϊόντων που υπάγονται στα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 5, παράγραφος 
4, στοιχείο α) συστήματα ποιότητας·

Or. fr

Τροπολογία 144
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης των γεωργικών προϊόντων 
υψηλής ποιότητας που παράγονται στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές. 

Or. pt

Τροπολογία 145
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τον προσανατολισμό των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης δεν 
χρησιμοποιούνται ως οδηγός οι εμπορικές 
επωνυμίες. Ωστόσο, οι εμπορικές 
επωνυμίες (μάρκες) των προϊόντων 
μπορούν να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια 
επιδείξεων ή δοκιμών γεύσης των 
προϊόντων, καθώς και στο ενημερωτικό 

1. Για τον προσανατολισμό των ενεργειών 
ενημέρωσης και προώθησης δεν 
χρησιμοποιούνται ως οδηγός οι εμπορικές 
επωνυμίες. Ωστόσο, οι εμπορικές 
επωνυμίες (μάρκες) των προϊόντων 
μπορούν να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια 
επιδείξεων ή δοκιμών γεύσης των 
προϊόντων, καθώς και στο ενημερωτικό 
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και διαφημιστικό υλικό, υπό ειδικούς
όρους που θα θεσπιστούν δυνάμει του 
άρθρου 6 στοιχείο α).

και διαφημιστικό υλικό, υπό τους 
ακόλουθους όρους:

Or. de

Τροπολογία 146
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρέπει να αναφέρονται αρκετές 
μάρκες·

Or. de

Τροπολογία 147
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μπορεί να εμφανίζεται κάθε μάρκα των 
μελών της προτείνουσας οντότητας·

Or. de

Τροπολογία 148
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κάθε μάρκα διαθέτει τον ίδιο βαθμό 
προβολής και 
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Or. de

Τροπολογία 149
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η γραφική απεικόνιση της μάρκας 
πρέπει να είναι μικρότερη από το μήνυμα 
του μέτρου.

Or. de

Τροπολογία 150
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενέργειες ενημέρωσης δεν 
ενθαρρύνουν την κατανάλωση προϊόντων 
λόγω της καταγωγής τους. Ωστόσο, η 
καταγωγή των προϊόντων μπορεί να 
εμφανίζεται στο ενημερωτικό και 
διαφημιστικό υλικό, υπό ειδικούς όρους 
που θα θεσπιστούν δυνάμει του άρθρου 6 
στοιχείο β).

2. Η καταγωγή των προϊόντων μπορεί να 
εμφανίζεται στο ενημερωτικό και 
διαφημιστικό υλικό, υπό ειδικούς όρους 
που θα θεσπιστούν δυνάμει του άρθρου 6 
στοιχείο β).

Or. pt

Τροπολογία 151
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενέργειες ενημέρωσης δεν 
ενθαρρύνουν την κατανάλωση προϊόντων 
λόγω της καταγωγής τους. Ωστόσο, η 
καταγωγή των προϊόντων μπορεί να 
εμφανίζεται στο ενημερωτικό και 
διαφημιστικό υλικό, υπό ειδικούς όρους 
που θα θεσπιστούν δυνάμει του άρθρου 6 
στοιχείο β).

2. Οι ενέργειες ενημέρωσης δεν 
ενθαρρύνουν την κατανάλωση προϊόντων 
λόγω της καταγωγής τους. Ωστόσο, η 
καταγωγή των προϊόντων μπορεί να 
εμφανίζεται στο ενημερωτικό και 
διαφημιστικό υλικό, υπό τους ακόλουθους
όρους:

Or. de

Τροπολογία 152
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενέργειες ενημέρωσης δεν 
ενθαρρύνουν την κατανάλωση προϊόντων 
λόγω της καταγωγής τους. Ωστόσο, η 
καταγωγή των προϊόντων μπορεί να 
εμφανίζεται στο ενημερωτικό και 
διαφημιστικό υλικό, υπό ειδικούς όρους 
που θα θεσπιστούν δυνάμει του άρθρου 6
στοιχείο β).

2. Οι ενέργειες ενημέρωσης δεν 
ενθαρρύνουν την κατανάλωση προϊόντων 
λόγω της καταγωγής τους. Ωστόσο, η 
καταγωγή των προϊόντων μπορεί να 
εμφανίζεται στο ενημερωτικό και 
διαφημιστικό υλικό, υπό ειδικούς όρους 
που αναφέρονται στο άρθρο 5α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για την ένδειξη της καταγωγής των προϊόντων αποτελούν βασικό στοιχείο και θα 
πρέπει να καθοριστούν με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία 153
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί 
σε μητρώο σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1151/2011, προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης·

Or. de

Τροπολογία 154
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για μέτρα που αφορούν την εσωτερική 
αγορά, η γραφική απεικόνιση της 
καταγωγής πρέπει να είναι μικρότερη από 
τις ευρωπαϊκές πληροφορίες, και

Or. de

Τροπολογία 155
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για μέτρα που αφορούν τις αγορές 
τρίτων χωρών, η απεικόνιση της 
καταγωγής πρέπει να γίνεται στο ίδιο 
επίπεδο με τις ευρωπαϊκές πληροφορίες.

Or. de

Τροπολογία 156
Esther de Lange
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Προϊόντα που σε περίπτωση (συχνής) 
χρήσης μπορούν να επιφέρουν βλάβες στη 
δημόσια υγεία εξαιρούνται από την πλήρη 
ή τη μερική χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
των ενεργειών ενημέρωσης και 
προώθησης βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. nl

Τροπολογία 157
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα γεωργικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής «η Συνθήκη»), εξαιρουμένων των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)416] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19, καθώς και του καπνού·

α) το βαμβάκι και τα γεωργικά προϊόντα 
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής «η Συνθήκη»), εξαιρουμένου του 
καπνού·

__________________ __________________
19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...).

19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...).

Or. es
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Αιτιολόγηση

Μολονότι δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ, το βαμβάκι είναι ένα γεωργικό 
προϊόν που δεν πρέπει να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 158
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα γεωργικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής «η Συνθήκη»), εξαιρουμένων των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)416] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19, καθώς και του καπνού·

α) τα γεωργικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής «η Συνθήκη»), εξαιρουμένου του 
καπνού·

__________________ __________________
19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...).

19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...).

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα προώθησης που προβλέπονται στα ειδικά κοινοτικά προγράμματα για τον τομέα της 
αλιείας χρηματοδοτούν μεμονωμένες ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης οι οποίες δεν 
μπορούν να εξομοιώνονται με τις εμπορικές αποστολές και τις αποστολές ενημέρωσης που 
προτείνονται από τις πιο διαρθρωμένες επωφελούμενες οντότητες του παρόντος κανονισμού. 
Λαμβάνοντας επίσης υπόψη την κρίση που πλήττει τον τομέα, είναι αναγκαίο να 
συμπεριληφθούν μεταξύ των επιλέξιμων προϊόντων τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 159
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα γεωργικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής «η Συνθήκη»), εξαιρουμένων των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)416] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19, καθώς και του καπνού·

α) τα γεωργικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής «η Συνθήκη»), εξαιρουμένου του 
καπνού·

__________________ __________________
19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...)..

19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...)..

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας δεν θα πρέπει να αποκλειστούν από πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού, δεδομένου ότι περισσότερο από το 60% των ιχθύων που 
καταναλώνονται στην ΕΕ είναι εισαγόμενοι. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας να καταβάλουμε 
περισσότερες προσπάθειες για την προώθηση των εγχώριων και βιώσιμων αλιευτικών 
προϊόντων τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Τροπολογία 160
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα γεωργικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

α) τα γεωργικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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(εφεξής «η Συνθήκη»), εξαιρουμένων των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)416] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19, καθώς και του καπνού·

(εφεξής «η Συνθήκη»), εξαιρουμένων των 
προϊόντων αλιείας που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, 
καθώς και του καπνού·

__________________ __________________
19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...). ....

19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...). ....

Or. pl

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρέχεται πρόσθετη στήριξη στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας τόσο στην 
εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία 161
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα γεωργικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής «η Συνθήκη»), εξαιρουμένων των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)416] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19, καθώς και του καπνού·

α) τα γεωργικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής «η Συνθήκη»), εξαιρουμένων των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)416] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19 εφόσον προορίζονται 
αποκλειστικά για διατροφικούς σκοπούς,
καθώς και του καπνού·

__________________ __________________
19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 

19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 
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προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...).

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...).

Or. es

Τροπολογία 162
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα γεωργικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής «η Συνθήκη»), εξαιρουμένων των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)416] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19, καθώς και του καπνού·

α) τα γεωργικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής «η Συνθήκη») και τα 
διατηρημένα ψάρια, εξαιρουμένων των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)416] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19, καθώς και του καπνού·

__________________ __________________
19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...)..

19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...)..

Or. pt

Τροπολογία 163
Francesca Barracciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα γεωργικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 

α) τα γεωργικά προϊόντα κοινοτικής 
προέλευσης που περιλαμβάνονται στον 
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παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής «η Συνθήκη»), εξαιρουμένων των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)416] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19, καθώς και του καπνού·

κατάλογο του παραρτήματος Ι της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η 
Συνθήκη»), εξαιρουμένων των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)416] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19, καθώς και του καπνού·

__________________ __________________
19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...).

19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...).

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της αιτιολογικής σκέψης 2 και του άρθρου 8 της πρότασης, «οι 
ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής γεωργίας», είναι αναγκαίο να επικεντρωθούν οι ενέργειες προώθησης και η 
χρηματοδοτική τους στήριξη στα προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.

Τροπολογία 164
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα γεωργικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής «η Συνθήκη»), εξαιρουμένων των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)416] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19, καθώς και του καπνού·

α) τα γεωργικά προϊόντα κοινοτικής 
προέλευσης που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο του παραρτήματος Ι της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η 
Συνθήκη»), εξαιρουμένων των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)416] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19, καθώς και του καπνού·
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__________________ __________________
19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...).

19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...).

Or. it

Τροπολογία 165
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα γεωργικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής «η Συνθήκη»), εξαιρουμένων των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)416] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19, καθώς και του καπνού·

α) τα γεωργικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής «η Συνθήκη»), εξαιρουμένων των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)416] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19, καθώς και του οίνου, των 
οινοπνευματωδών ποτών και του καπνού·

__________________ __________________
19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...)..

19 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2011)416], της ..., για την 
κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΕ ...)..

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί την προώθηση της κατανάλωσης οινοπνεύματος. Κάτι 
τέτοιο θα ήταν ασύμβατο με τις δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα της πρόληψης της 
κατανάλωσης οινοπνεύματος και θα αντέβαινε σε μια σειρά άλλων δράσεων πολιτικής που 
υλοποιεί η ΕΕ, όπως η πολιτική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία, η στρατηγική της ΕΕ για το 
οινόπνευμα και οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ για την υλοποίηση δραστηριοτήτων της 



AM\1019268EL.doc 77/163 PE529.733v01-00

EL

ΠΟΥ (παγκόσμια στρατηγική της ΠΟΥ για το οινόπνευμα).

Τροπολογία 166
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 –  στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τα γεωργικά προϊόντα που δεν 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης·

Or. fr

Τροπολογία 167
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα προϊόντα διατροφής που έχουν ως 
βάση γεωργικά προϊόντα και αναφέρονται 
στο παράρτημα Ι σημείο Ι του 
κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

β) τα μεταποιημένα προϊόντα που έχουν 
ως βάση γεωργικά προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 168
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα προϊόντα διατροφής που έχουν ως β) τα προϊόντα διατροφής που έχουν ως 
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βάση γεωργικά προϊόντα και αναφέρονται 
στο παράρτημα Ι σημείο Ι του κανονισμού 
(EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

βάση γεωργικά προϊόντα και αναφέρονται 
στο παράρτημα Ι σημείο Ι του κανονισμού 
(EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι γεωργικές πρώτες 
ύλες που χρησιμοποιούνται παράγονται 
στη χώρα της προτείνουσας οντότητας, 
όταν πρόκειται για απλά προγράμματα, ή 
ότι οι γεωργικές πρώτες ύλες παράγονται 
στις χώρες των οντοτήτων που 
προτείνουν το προϊόν, όταν πρόκειται για 
πολυπρογράμματα·

Or. it

Αιτιολόγηση

Με βάση την αρχή που διατυπώνεται στην αιτιολογική σκέψη 2 και στο άρθρο 8 της πρότασης, 
ότι «οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας», πρέπει να αποφευχθεί η προώθηση 
μεταποιημένων προϊόντων που παράγονται με μη κοινοτικές πρώτες ύλες.

Τροπολογία 169
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα προϊόντα διατροφής που έχουν ως 
βάση γεωργικά προϊόντα και αναφέρονται 
στο παράρτημα Ι σημείο Ι του κανονισμού 
(EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

β) τα προϊόντα διατροφής που έχουν ως 
βάση γεωργικά προϊόντα και αναφέρονται 
στο παράρτημα Ι σημείο Ι του κανονισμού 
(EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
ανεξάρτητα από το εάν τα συγκεκριμένα 
προϊόντα έχουν προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη·

Or. en

Τροπολογία 170
Agnès Le Brun, Michel Dantin



AM\1019268EL.doc 79/163 PE529.733v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα προϊόντα διατροφής που έχουν ως 
βάση γεωργικά προϊόντα και αναφέρονται 
στο παράρτημα Ι σημείο Ι του κανονισμού 
(EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

β) τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα 
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ή καλύπτονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

Or. fr

Justification

Couvrir l'ensemble du champ d'application des produits AOP IGP STG  mentionnés dans les 
règlements (UE) n°1151/2012  Le champ d'application des produits bio mentionnés dans les 
règlements (UE) n° 834/2007 est plus vaste que celui des produits éligibles proposé par la 
Commission dans cet article : il comprend les produits agricoles vivants ou non transformés, 
les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, les aliments pour 
animaux et le matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture. 
Dans la mesure où le thème « bio » est éligible, il est proposé de mettre le champ des produits 
en cohérence.

Τροπολογία 171
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα προϊόντα διατροφής που έχουν ως 
βάση γεωργικά προϊόντα και αναφέρονται 
στο παράρτημα Ι σημείο Ι του κανονισμού 
(EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

β) τα προϊόντα διατροφής που έχουν ως 
βάση γεωργικά προϊόντα και αναφέρονται 
στο παράρτημα Ι σημείο Ι του κανονισμού 
(EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. es
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Τροπολογία 172
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα προϊόντα διατροφής που έχουν ως 
βάση γεωργικά προϊόντα και αναφέρονται 
στο παράρτημα Ι σημείο Ι του κανονισμού 
(EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

β) τα προϊόντα διατροφής που έχουν ως 
βάση γεωργικά προϊόντα της ΕΕ και 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι σημείο Ι του 
κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και το βαμβάκι·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των προϊόντων που καλύπτονται από το ευρωπαϊκό σύστημα προώθησης θα 
πρέπει να περιορίζεται στα προϊόντα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε 
οι ευρωπαίοι γεωργοί και μεταποιητές να έχουν εγγυημένο κέρδος από την εργασία τους. 
Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται στήριξη και για το βαμβάκι, δεδομένου ότι αποτελεί και αυτό 
γεωργικό προϊόν.

Τροπολογία 173
Francesca Barracciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα προϊόντα διατροφής που έχουν ως 
βάση γεωργικά προϊόντα και αναφέρονται 
στο παράρτημα Ι σημείο Ι του κανονισμού 
(EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

β) τα προϊόντα διατροφής που έχουν ως 
βάση γεωργικά προϊόντα κοινοτικής 
προέλευσης και αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι σημείο Ι του κανονισμού 
(EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της αιτιολογικής σκέψης 2 και του άρθρου 8 της πρότασης, «οι 
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ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής γεωργίας», είναι αναγκαίο να επικεντρωθούν οι ενέργειες προώθησης και η 
χρηματοδοτική τους στήριξη στα προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.

Τροπολογία 174
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα προϊόντα διατροφής που έχουν ως 
βάση γεωργικά προϊόντα και αναφέρονται 
στο παράρτημα Ι σημείο Ι του κανονισμού 
(EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

β) τα προϊόντα διατροφής που έχουν ως 
βάση γεωργικά προϊόντα κοινοτικής 
προέλευσης και αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι σημείο Ι του κανονισμού 
(EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Or. it

Τροπολογία 175
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τα προϊόντα διατροφής με 
προαιρετική ένδειξη ποιότητας, δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

Or. it

Τροπολογία 176
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική 
ένδειξη προστατευόμενη βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/200820 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

διαγράφεται

__________________

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, 
σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, 
την παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των αλκοολούχων ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου (ΕΕ L 39 
της 13.2.2008, σ. 16).

Or. fi

Αιτιολόγηση

Λόγω των σοβαρών επιπτώσεων των οινοπνευματωδών ποτών στη δημόσια υγεία, η ΕΕ δεν θα 
έπρεπε να στηρίζει την προώθησή τους.

Τροπολογία 177
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική 
ένδειξη προστατευόμενη βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου20 .

διαγράφεται

__________________
20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 
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σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, 
την παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των αλκοολούχων ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου (ΕΕ L 39 της 
13.2.2008, σ. 16).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί την προώθηση της κατανάλωσης οινοπνεύματος. Κάτι 
τέτοιο θα ήταν ασύμβατο με τις δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα της πρόληψης της 
κατανάλωσης οινοπνεύματος και θα αντέβαινε σε μια σειρά άλλων δράσεων πολιτικής που 
υλοποιεί η ΕΕ, όπως η πολιτική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία, η στρατηγική της ΕΕ για το 
οινόπνευμα και οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ για την υλοποίηση δραστηριοτήτων της 
ΠΟΥ (παγκόσμια στρατηγική της ΠΟΥ για το οινόπνευμα).

Τροπολογία 178
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική 
ένδειξη προστατευόμενη βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου20.

γ) τα αλκοολούχα ποτά βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου20.

__________________ __________________
20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, 
σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την 
παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των αλκοολούχων ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου (ΕΕ L 39 της 
13.2.2008, σ. 16).

20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, 
σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την 
παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των αλκοολούχων ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου (ΕΕ L 39 της 
13.2.2008, σ. 16).
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Or. pt

Τροπολογία 179
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα γεωργικά προϊόντα υψηλής 
ποιότητας που παράγονται στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές·

Or. pt

Τροπολογία 180
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) όλα τα βιολογικά προϊόντα 
διατροφής·

Or. en

Τροπολογία 181
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) οι ποιοτικές μέθοδοι παραγωγής που 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με εθνικές 
διατάξεις για τη μεταφορά της οδηγίας 
2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την 
κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά 
τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής 
δράσης με σκοπό την επίτευξη 
ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων·

Or. it

Τροπολογία 182
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ο οίνος, που αναφέρεται στο μέρος ΙΙ 
τίτλος ΙΙ τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Or. it

Τροπολογία 183
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο οίνος μπορεί να αποτελεί το 
αντικείμενο ενεργειών ενημέρωσης και 
προώθησης, υπό τον όρο ότι το σχετικό 
πρόγραμμα καλύπτει και άλλα προϊόντα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) ή β).

διαγράφεται

Or. fi
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Αιτιολόγηση

Λόγω των σοβαρών επιπτώσεων των οινοπνευματωδών ποτών στη δημόσια υγεία, η ΕΕ δεν θα 
έπρεπε να στηρίζει την προώθησή τους.

Τροπολογία 184
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο οίνος μπορεί να αποτελεί το 
αντικείμενο ενεργειών ενημέρωσης και 
προώθησης, υπό τον όρο ότι το σχετικό 
πρόγραμμα καλύπτει και άλλα προϊόντα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) ή β).

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο οίνος πρέπει εν γένει να περιλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή πολιτική προώθησης, ανεξάρτητα 
από το εάν σχετίζεται ή όχι με άλλα γεωργικά προϊόντα.

Τροπολογία 185
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο οίνος μπορεί να αποτελεί το 
αντικείμενο ενεργειών ενημέρωσης και 
προώθησης, υπό τον όρο ότι το σχετικό 
πρόγραμμα καλύπτει και άλλα προϊόντα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) ή β).

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 186
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο οίνος μπορεί να αποτελεί το 
αντικείμενο ενεργειών ενημέρωσης και 
προώθησης, υπό τον όρο ότι το σχετικό 
πρόγραμμα καλύπτει και άλλα προϊόντα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) ή β).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί την προώθηση της κατανάλωσης οινοπνεύματος. Κάτι 
τέτοιο θα ήταν ασύμβατο με τις δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα της πρόληψης της 
κατανάλωσης οινοπνεύματος και θα αντέβαινε σε μια σειρά άλλων δράσεων πολιτικής που 
υλοποιεί η ΕΕ, όπως η πολιτική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία, η στρατηγική της ΕΕ για το 
οινόπνευμα και οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ για την υλοποίηση δραστηριοτήτων της 
ΠΟΥ (παγκόσμια στρατηγική της ΠΟΥ για το οινόπνευμα).

Τροπολογία 187
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο οίνος μπορεί να αποτελεί το 
αντικείμενο ενεργειών ενημέρωσης και 
προώθησης, υπό τον όρο ότι το σχετικό 
πρόγραμμα καλύπτει και άλλα προϊόντα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) ή β).

2. Ο οίνος μπορεί να αποτελεί το 
αντικείμενο ενεργειών ενημέρωσης και 
προώθησης, υπό τον όρο ότι το σχετικό 
πρόγραμμα καλύπτει και άλλα προϊόντα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) ή β) και ότι αφορά οίνους με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η προέλευση αποτελεί πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο της ποιότητας και της πολιτιστικής αξίας 
καθώς και της αγοράς των ευρωπαϊκών οίνων.

Τροπολογία 188
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση των αλκοολούχων 
ποτών που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 στοιχείο γ) και του οίνου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι 
ενέργειες που στοχεύουν την εσωτερική 
αγορά περιορίζονται στην ενημέρωση 
των καταναλωτών σχετικά με τα 
ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας για τις 
γεωγραφικές ενδείξεις.

διαγράφεται

Or. fi

Αιτιολόγηση

Λόγω των σοβαρών επιπτώσεων των οινοπνευματωδών ποτών στη δημόσια υγεία, η ΕΕ δεν θα 
έπρεπε να στηρίζει την προώθησή τους.

Τροπολογία 189
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση των αλκοολούχων 
ποτών που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 στοιχείο γ) και του οίνου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι 

διαγράφεται
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ενέργειες που στοχεύουν την εσωτερική 
αγορά περιορίζονται στην ενημέρωση 
των καταναλωτών σχετικά με τα 
ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας για τις 
γεωγραφικές ενδείξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί την προώθηση της κατανάλωσης οινοπνεύματος. Κάτι 
τέτοιο θα ήταν ασύμβατο με τις δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα της πρόληψης της 
κατανάλωσης οινοπνεύματος και θα αντέβαινε σε μια σειρά άλλων δράσεων πολιτικής που 
υλοποιεί η ΕΕ, όπως η πολιτική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία, η στρατηγική της ΕΕ για το 
οινόπνευμα και οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ για την υλοποίηση δραστηριοτήτων της 
ΠΟΥ (παγκόσμια στρατηγική της ΠΟΥ για το οινόπνευμα).

Τροπολογία 190
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση των αλκοολούχων 
ποτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο γ) και του οίνου που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, οι ενέργειες που 
στοχεύουν την εσωτερική αγορά 
περιορίζονται στην ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τα ευρωπαϊκά 
συστήματα ποιότητας για τις γεωγραφικές 
ενδείξεις.

3. Στην περίπτωση των αλκοολούχων 
ποτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο γ) και του οίνου, οι ενέργειες που 
στοχεύουν την εσωτερική αγορά 
περιορίζονται στην ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τα ευρωπαϊκά 
συστήματα ποιότητας για τις γεωγραφικές 
ενδείξεις.

Or. fr

Τροπολογία 191
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση των αλκοολούχων 
ποτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο γ) και του οίνου που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, οι ενέργειες που 
στοχεύουν την εσωτερική αγορά 
περιορίζονται στην ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τα ευρωπαϊκά 
συστήματα ποιότητας για τις γεωγραφικές 
ενδείξεις.

3. Στην περίπτωση των αλκοολούχων 
ποτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο γ), οι ενέργειες που στοχεύουν 
την εσωτερική αγορά περιορίζονται στην 
ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 
τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας για τις 
γεωγραφικές ενδείξεις.

Or. it

Τροπολογία 192
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 
2 στοιχείο β) και στο άρθρο 3 στοιχείο α)
είναι τα ακόλουθα:

4. Τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 
2 στοιχεία β), γ) και δ) είναι τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 193
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα συστήματα ποιότητας που 
προβλέπονται στον κανονισμό (EE) 
αριθ. 1151/2012, στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 110/2008 και στο άρθρο 70 του 
κανονισμού (ΕE) αριθ. XXX/20… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [της ..., για τη θέσπιση κοινής 

α) τα συστήματα ποιότητας που 
προβλέπονται στον κανονισμό (EE) 
αριθ. 1151/2012, συμπεριλαμβανομένων 
των ονομασιών, των συμβόλων και των
ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 
παράγραφοι 4 και 5 του ίδιου κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1151/2012, στον κανονισμό 



AM\1019268EL.doc 91/163 PE529.733v01-00

EL

οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) 
(COM(2011)626)]·

(ΕΚ) αριθ. 110/2008 και στο άρθρο 70 του 
κανονισμού (ΕE) αριθ. XXX/20… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [της ..., για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) 
(COM(2011)626)]·

Or. it

Τροπολογία 194
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η βιολογική παραγωγή, όπως ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/200721 του 
Συμβουλίου·

β) η βιολογική παραγωγή, όπως ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/200721 του 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων τόσο 
των κοινοτικών όσο και των εθνικών 
λογοτύπων βιολογικής γεωργίας·

__________________ __________________
21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).

21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 195
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα εθελοντικά συστήματα 
πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων, που 
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έχουν αναγνωριστεί ως συστήματα που 
τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές περί 
βέλτιστης πρακτικής της Ένωσης για τη 
λειτουργία των εθελοντικών συστημάτων 
πιστοποίησης για γεωργικά προϊόντα και 
τρόφιμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την προώθηση του θέματος της ποιότητας των τροφίμων, εκτός των υψηλών προτύπων της 
ΕΕ χρειάζονται και πρόσθετα υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια, όπως π.χ. οι γεωγραφικές 
ενδείξεις/ονομασίες προέλευσης ή παρόμοια εθνικά προγράμματα ποιότητας. Όταν αυτά 
κοινοποιούνται στην ΕΕ, πληρούν όλες τις απαιτήσεις του ανταγωνισμού και μπορούν ομοίως 
να εφαρμοστούν και για τα προγράμματα προώθησης.

Τροπολογία 196
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα εθελοντικά συστήματα ποιότητας 
σύμφωνα με την «Ανακοίνωση της 
Επιτροπής - Κατευθυντήριες γραμμές 
βέλτιστης πρακτικής της ΕΕ για τα 
συστήματα εθελοντικής πιστοποίησης 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» 
(2010/C341/04).

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα εθελοντικά συστήματα ποιότητας είναι ανοικτά σε όλους τους συμμετέχοντες, σε όλα τα 
επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού και υποστηρίζουν την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής 
γεωργίας.

Τροπολογία 197
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα κοινοτικά ή τα εθνικά συστήματα 
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης ή άλλα παρεμφερή μέτρα που 
διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα και 
ασφάλεια των προϊόντων διατροφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα που δεν έχουν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη ούτε είναι εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Τα κοινοτικά ή τα εθνικά συστήματα 
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία 198
Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα κοινοτικά ή τα εθνικά συστήματα 
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 199
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα εθνικά συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Or. en

Justification

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 
for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in 
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling. 
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
added value and highlight the diversity of the European agricultural products.

Τροπολογία 200
George Lyon, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα εθνικά συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά συστήματα ποιότητας θα πρέπει να συμπεριληφθούν, όπως προβλέπεται βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τις πτυχές της ευρωπαϊκής παραγωγής γεωργικών τροφίμων που αφορούν τα υψηλά πρότυπα, 
την ασφάλεια, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων.
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Τροπολογία 201
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα εθνικά συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και προϊόντων 
διατροφής.

Or. en

Τροπολογία 202
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) όσον αφορά τα προγράμματα τρίτων 
χωρών, τα εθνικά συστήματα ποιότητας

Or. en

Τροπολογία 203
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα κοινοτικά ή τα εθνικά συστήματα 
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης.

Or. en
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Τροπολογία 204
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα συστήματα ποιότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του κανονισμού 1305/2013·

Or. it

Τροπολογία 205
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα προϊόντα μικρής αλυσίδας 
εφοδιασμού και άμεσης πώλησης·

Or. it

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμη η ενθάρρυνση της άμεσης πώλησης και η ανάπτυξη της «μικρής αλυσίδας 
εφοδιασμού» με κατάλληλες ενέργειες προώθησης και ενημέρωσης, κυρίως στην εσωτερική 
αγορά, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και των 
επιχειρήσεων της επικράτειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Τροπολογία 206
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) οι ποιοτικές μέθοδοι παραγωγής που 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με εθνικές
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διατάξεις για τη μεταφορά της οδηγίας 
2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την 
κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά 
τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής 
δράσης με σκοπό την επίτευξη 
ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων·

Or. it

Τροπολογία 207
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 4 - στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) όσον αφορά τα προγράμματα τρίτων 
χωρών, τα ιδιωτικά συστήματα 
ποιότητας που υπερβαίνουν τις νομικές 
απαιτήσεις που ορίζει η ΕΕ όσον αφορά 
τα πρότυπα παραγωγής για την ασφάλεια 
των τροφίμων, την καλή μεταχείριση των 
ζώων και τη βιωσιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 208
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) τα εθνικά συστήματα εθελοντικής 
πιστοποίησης σύμφωνα με τις 
«Κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης 
πρακτικής της ΕΕ για τα συστήματα 
εθελοντικής πιστοποίησης γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων»·
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Or. it

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά συστήματα εθελοντικής πιστοποίησης εναρμονίζονται με τον στόχο της Ένωσης για 
βελτίωση της ποιότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων. Έχει στρατηγική σημασία να 
ενθαρρυνθούν οι παραγωγοί εκείνοι που δεν μπορούν να εφαρμόσουν τα ευρωπαϊκά συστήματα 
ποιότητας ώστε να επενδύσουν στην ποιότητα των προϊόντων τους μέσα από εθνικά συστήματα 
πιστοποίησης για τα οποία, επομένως, πρέπει να διασφαλιστεί κατάλληλη προβολή, ενημέρωση 
και προώθηση.

Τροπολογία 209
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που 
αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1305/2013·

Or. it

Τροπολογία 210
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α

Η ένδειξη της καταγωγής των προϊόντων 
μπορεί να αναφέρεται με γνώμονα τις 
ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 24 σχετικά με τους ειδικούς όρους 
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για την ένδειξη της καταγωγής των 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για την ένδειξη της καταγωγής των προϊόντων αποτελούν βασικό στοιχείο και θα 
πρέπει να συμφωνηθούν με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία 211
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται

Ανάθεση αρμοδιοτήτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 23, όσον αφορά:

α) τους αναφερόμενους στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 ειδικούς όρους υπό τους 
οποίους μπορούν να εμφανίζονται οι 
εμπορικές επωνυμίες προϊόντων κατά τη 
διάρκεια επιδείξεων ή δοκιμών γεύσης 
των προϊόντων, καθώς και στο 
ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό·

β) τους αναφερόμενους στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 όρους για την ένδειξη της 
καταγωγής των προϊόντων.

Or. de

Τροπολογία 212
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες και 
εκτελεστικές αρμοδιότητες

Or. en

Τροπολογία 213
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους αναφερόμενους στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 όρους για την ένδειξη της 
καταγωγής των προϊόντων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 214
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους αναφερόμενους στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 όρους για την ένδειξη της 
καταγωγής των προϊόντων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για την ένδειξη της καταγωγής των προϊόντων αποτελούν βασικό στοιχείο και θα 
πρέπει να καθοριστούν με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 215
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 24, τους 
όρους για την ένδειξη της καταγωγής των 
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 216
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) οι διατομεακές οργανώσεις, οι 
ιδιωτικές εταιρείες και οι ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Or. ro

Τροπολογία 217
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) οι ομάδες που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Οι ομάδες πρέπει 
να είναι αντιπροσωπευτικές του 
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συστήματος ποιότητας του 
προγράμματος·

Or. it

Τροπολογία 218
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προτείνουσες οντότητες, εφόσον είναι 
δυνατόν, είναι αντιπροσωπευτικές του 
σχετικού τομέα σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οντότητες που ανταποκρίνονται σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα πρέπει, εφόσον είναι 
δυνατόν, να είναι αντιπροσωπευτικές του τομέα. Κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας, σε περίπτωση ανταγωνιστικών οντοτήτων, τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία 219
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προτείνουσα οντότητα θα πρέπει να 
εκπροσωπεί τον τομέα σε εθνικό ή 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα προτεινόμενα προγράμματα θα πρέπει 
να εκτελούνται για διάστημα από 
τουλάχιστον ένα έως και τρία έτη και να 
διαθέτουν σημαντική έκταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον το εθνικό 
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επίπεδο.

Or. de

Τροπολογία 220
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης συμβάλλουν στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
γεωργίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο 
και σε τρίτες χώρες. Οι προς επίτευξη 
στόχοι θα καθορίζονται στο πρόγραμμα 
εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 
2.

1. Οι ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης συμβάλλουν στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
γεωργίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο 
και σε τρίτες χώρες. Οι προς επίτευξη 
στόχοι θα καθορίζονται στο ετήσιο
πρόγραμμα εργασιών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 και διαβιβάζεται προς 
ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ο ανοικτός χαρακτήρας της διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συζητούν το πρόγραμμα εργασιών σε ετήσια 
βάση.

Τροπολογία 221
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης την 
ευρωπαϊκή στρατηγική ενημέρωσης και 
προώθησης, η οποία καθορίζει τις 
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προτεραιότητες όσον αφορά τις αγορές, 
καθώς και τα προϊόντα και τις δράσεις 
ενημέρωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, στο οποίο η Επιτροπή θα καθορίσει τις προτεραιότητες όσον 
αφορά τις δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης, θα αποτελέσει εμπόδιο στην εφαρμογή 
των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης θα πρέπει να 
βασίζονται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ενημέρωσης και προώθησης, και όχι μόνο όσον 
αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. 

Τροπολογία 222
George Lyon, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την κατάρτιση του προγράμματος 
εργασιών, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
τις απόψεις των κρατών μελών και ζητεί 
τη γνώμη των κρατών μελών και της 
συμβουλευτικής ομάδας που αναφέρεται 
στο άρθρο 25

Or. en

Justification

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Article 
8 provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 
implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing.Member States and the Advisory Group should have a role in 
agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States
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Τροπολογία 223
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της στρατηγικής που 
αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σημασίας της πολιτικής για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων 
διατροφής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά 
για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής ενημέρωσης και προώθησης.

Τροπολογία 224
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικής 
πράξης, πρόγραμμα εργασιών το οποίο 
αναφέρει τους επιδιωκόμενους στόχους, τις 
προτεραιότητες, τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα, τις λεπτομέρειες της 
εφαρμογής και το συνολικό ποσό του 
σχεδίου χρηματοδότησης. Το εν λόγω 
πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τα βασικά 
κριτήρια αξιολόγησης, περιγραφή των 
ενεργειών που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που 
διατίθεται για κάθε είδος ενέργειας, 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
και, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, το 
μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, 
σύμφωνα με το άρθρο 23 και βάσει των 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 1, 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη 
θέσπιση προγράμματος εργασιών το οποίο 
αναφέρει τους επιδιωκόμενους στόχους, τις 
προτεραιότητες, τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα, τις λεπτομέρειες της 
εφαρμογής και το συνολικό ποσό του 
σχεδίου χρηματοδότησης. Το εν λόγω 
πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τα βασικά 
κριτήρια αξιολόγησης, περιγραφή των 
ενεργειών που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που 
διατίθεται για κάθε είδος ενέργειας, 
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ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
και, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, το 
μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 225
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικής 
πράξης, πρόγραμμα εργασιών το οποίο 
αναφέρει τους επιδιωκόμενους στόχους, τις 
προτεραιότητες, τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα, τις λεπτομέρειες της 
εφαρμογής και το συνολικό ποσό του 
σχεδίου χρηματοδότησης. Το εν λόγω 
πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τα βασικά 
κριτήρια αξιολόγησης, περιγραφή των 
ενεργειών που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που 
διατίθεται για κάθε είδος ενέργειας, 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
και, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, το 
μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Η Επιτροπή θεσπίζει μία φορά κατ’ έτος, 
μέσω εκτελεστικής πράξης, πρόγραμμα 
εργασιών το οποίο αναφέρει τους 
επιδιωκόμενους στόχους, τις 
προτεραιότητες, τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα, τις λεπτομέρειες της 
εφαρμογής και το συνολικό ποσό του 
σχεδίου χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα 
εργασιών περιέχει τον κατάλογο με τα 
προϊόντα που αναφέρονται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού και 
είναι επιλέξιμα για ενέργειες προώθησης 
και ενημέρωσης σε μόνιμη βάση. Το εν 
λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τα 
βασικά κριτήρια αξιολόγησης, περιγραφή 
των ενεργειών που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που 
διατίθεται για κάθε είδος ενέργειας, 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
και, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, το 
μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των βασικών προϊόντων που είναι επιλέξιμα για προώθηση πρέπει να 
περιλαμβάνεται στον κανονισμό. Τα εν λόγω προϊόντα θεωρείται ότι είναι επιλέξιμα για 
ενέργειες προώθησης σε μόνιμη βάση και χωρίς εξαιρέσεις. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα 
προσθήκης προϊόντων προτεραιότητας, πέραν των βασικών, στο πλαίσιο του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών.



AM\1019268EL.doc 107/163 PE529.733v01-00

EL

Τροπολογία 226
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικής 
πράξης, πρόγραμμα εργασιών το οποίο 
αναφέρει τους επιδιωκόμενους στόχους, 
τις προτεραιότητες, τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα, τις λεπτομέρειες της 
εφαρμογής και το συνολικό ποσό του 
σχεδίου χρηματοδότησης. Το εν λόγω 
πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τα 
βασικά κριτήρια αξιολόγησης, περιγραφή 
των ενεργειών που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που 
διατίθεται για κάθε είδος ενέργειας, 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
και, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, το 
μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικής 
πράξης, πρόγραμμα εργασιών το οποίο 
αναφέρει τους επιδιωκόμενους στόχους, τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα, τις 
λεπτομέρειες της εφαρμογής και το 
συνολικό ποσό του σχεδίου 
χρηματοδότησης. Το εν λόγω πρόγραμμα 
περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των 
ενεργειών που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που 
διατίθεται για κάθε είδος ενέργειας, 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής
και, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, το 
μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, στο οποίο η Επιτροπή θα καθορίσει τις προτεραιότητες όσον 
αφορά τις δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης, θα αποτελέσει εμπόδιο στην εφαρμογή 
των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης θα πρέπει να 
βασίζονται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ενημέρωσης και προώθησης, και όχι μόνο όσον 
αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Επιπλέον, δεδομένης της σημασίας της πολιτικής για την 
προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
ενημέρωσης και προώθησης.

Τροπολογία 227
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1



PE529.733v01-00 108/163 AM\1019268EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικής 
πράξης, πρόγραμμα εργασιών το οποίο 
αναφέρει τους επιδιωκόμενους στόχους, τις 
προτεραιότητες, τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα, τις λεπτομέρειες της 
εφαρμογής και το συνολικό ποσό του 
σχεδίου χρηματοδότησης. Το εν λόγω 
πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τα βασικά 
κριτήρια αξιολόγησης, περιγραφή των 
ενεργειών που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που 
διατίθεται για κάθε είδος ενέργειας, 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
και, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, το 
μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικής 
πράξης και με γνώμονα τα εθνικά 
στρατηγικά συμφέροντα, πρόγραμμα 
εργασιών το οποίο αναφέρει τους 
επιδιωκόμενους στόχους, τις 
προτεραιότητες, τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα, τις λεπτομέρειες της 
εφαρμογής και το συνολικό ποσό του 
σχεδίου χρηματοδότησης. Το εν λόγω 
πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τα βασικά 
κριτήρια αξιολόγησης, περιγραφή των 
ενεργειών που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που 
διατίθεται για κάθε είδος ενέργειας, 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
και, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, το 
μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Or. pt

Τροπολογία 228
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα εργασιών είναι τετραετούς 
διάρκειας, ωστόσο θα μπορεί να 
υπόκειται κατ’ έτος σε αναθεώρηση 
καθώς και στις κατάλληλες διορθώσεις.

Or. lv

Τροπολογία 229
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την κατάρτιση του εν λόγω 
προγράμματος, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τα ειδικά φυσικά μειονεκτήματα 
των ορεινών, νησιωτικών και εξόχως 
απόκεντρων περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 230
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο εκδίδεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 24 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 231
George Lyon, James Nicholson, Riikka Pakarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο εκδίδεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 24 
παράγραφος 3.

Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο εκδίδεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 24 
παράγραφος 3.

Or. en



PE529.733v01-00 110/163 AM\1019268EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι εκείνα που θα πρέπει να αποφασίζουν για το πρόγραμμα εργασιών και όχι 
η Επιτροπή.

Τροπολογία 232
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
πρόγραμμα εργασιών εφαρμόζεται με τη 
δημοσίευση από την Επιτροπή:

3. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
πρόγραμμα εργασιών εφαρμόζεται με τη 
δημοσίευση από την Επιτροπή δύο φορές 
κατ’ έτος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συχνότητα κατάρτισης του προγράμματος εργασιών και πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων 
πρέπει να αναφέρεται στο κείμενο του κανονισμού. Το πρόγραμμα εργασιών (πρόσθετες 
προτεραιότητες πέραν των βασικών προϊόντων) θα πρέπει να καταρτίζεται μία φορά ετησίως, 
ενώ η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για προγράμματα θα πρέπει να δημοσιεύεται δύο φορές 
κατ’ έτος, όπως ισχύει επί του παρόντος. Το υφιστάμενο σύστημα υποβολής προγραμμάτων δύο 
φορές κατ’ έτος είναι πολύ αποτελεσματικό και δεν κρίνεται σκόπιμη η αλλαγή του.

Τροπολογία 233
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τα απλά προγράμματα, πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων που περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, τους όρους συμμετοχής και 
τα βασικά κριτήρια επιλογής·

α) για τα απλά προγράμματα, δύο 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους όρους 
συμμετοχής και τα βασικά κριτήρια 
επιλογής·

Or. it
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Τροπολογία 234
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τα πολυπρογράμματα, πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων σύμφωνα με το 
μέρος Ι τίτλος VI του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/201223.

β) για τα πολυπρογράμματα, δύο 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
σύμφωνα με το μέρος Ι τίτλος VI του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/201223.

__________________ __________________
23 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
298 της 26.10.2012, σ. 1).

23 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
298 της 26.10.2012, σ. 1).

Or. it

Τροπολογία 235
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία 
α) και β) λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά 
φυσικά μειονεκτήματα των ορεινών, 
νησιωτικών και εξόχως απόκεντρων 
περιοχών.

Or. en
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Τροπολογία 236
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή δύναται επίσης να 
εγκρίνει τις ενέργειες ενημέρωσης και
προώθησης που περιγράφονται στα 
άρθρα 2 και 3, που πρόκειται να 
εφαρμοστούν από κοινού από το 
εκάστοτε κράτος μέλος και τις 
οργανώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 
του παρόντος κανονισμού. Οι ενέργειες 
αυτές μπορούν, μεταξύ άλλων, να έχουν 
τη μορφή συμμετοχής σε εμπορικές και 
άλλες εκθέσεις διεθνούς σημασίας, με 
εκθεσιακά περίπτερα ή δραστηριότητες 
που προορίζονται να αναδείξουν την 
εικόνα των προϊόντων της Ένωσης.

Or. pt

Τροπολογία 237
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αναπτύσσει υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης, με κύριο σκοπό την 
προαγωγή της γνώσης των διαφόρων 
αγορών, τη σταθερή πλαισίωση της 
πολιτικής της ενημέρωσης και προώθησης 
από ένα δυναμικό επαγγελματικό δίκτυο 
και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με 
τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την 
κατάρτιση και την εφαρμογή των 
προγραμμάτων.

2. Η Επιτροπή αναπτύσσει υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης, με κύριο σκοπό την 
προαγωγή της γνώσης των διαφόρων 
αγορών, μεταξύ άλλων μέσω της 
χρηματοδότησης διερευνητικών 
επιχειρηματικών συναντήσεων, τη 
σταθερή πλαισίωση της πολιτικής της 
ενημέρωσης και προώθησης από ένα 
δυναμικό επαγγελματικό δίκτυο και τη 
βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις 
νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την 
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κατάρτιση και την εφαρμογή των 
προγραμμάτων. Η Επιτροπή εκπονεί 
επίσης ένα απλό και περιεκτικό εγχειρίδιο 
με σκοπό να βοηθήσει τους δυνάμει 
δικαιούχους να συμμορφωθούν με τους 
κανόνες και τις διαδικασίες που 
συνδέονται με την εν λόγω πολιτική.

Or. pt

Τροπολογία 238
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αναπτύσσει υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης, με κύριο σκοπό την 
προαγωγή της γνώσης των διαφόρων 
αγορών, τη σταθερή πλαισίωση της 
πολιτικής της ενημέρωσης και προώθησης 
από ένα δυναμικό επαγγελματικό δίκτυο 
και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με 
τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την 
κατάρτιση και την εφαρμογή των 
προγραμμάτων.

2. Η Επιτροπή αναπτύσσει υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης, με κύριο σκοπό την 
προαγωγή της γνώσης των διαφόρων 
αγορών, την παροχή βοήθειας στους 
παραγωγούς για την καταπολέμηση της 
παραποίησης των προϊόντων τους, τη 
σταθερή πλαισίωση της πολιτικής της 
ενημέρωσης και προώθησης από ένα 
δυναμικό επαγγελματικό δίκτυο και τη 
βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις 
νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την 
κατάρτιση και την εφαρμογή των 
προγραμμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 239
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αναπτύσσει υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης, με κύριο σκοπό την 

2. Η Επιτροπή αναπτύσσει υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης, με κύριο σκοπό την 
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προαγωγή της γνώσης των διαφόρων 
αγορών, τη σταθερή πλαισίωση της 
πολιτικής της ενημέρωσης και προώθησης 
από ένα δυναμικό επαγγελματικό δίκτυο 
και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με 
τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την 
κατάρτιση και την εφαρμογή των 
προγραμμάτων.

προαγωγή της γνώσης των διαφόρων 
αγορών, τη στήριξη των παραγωγών 
προκειμένου να καταπολεμήσουν τα 
παραποιημένα προϊόντα, τη σταθερή 
πλαισίωση της πολιτικής της ενημέρωσης 
και προώθησης από ένα δυναμικό 
επαγγελματικό δίκτυο και τη βελτίωση των 
γνώσεων σχετικά με τις νομοθετικές 
διατάξεις που αφορούν την κατάρτιση και 
την εφαρμογή των προγραμμάτων.

Or. it

Τροπολογία 240
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες να 
χρησιμοποιούν την τοπική παραγωγή ως 
κριτήριο επιλογής για την παροχή 
γεωργικών προϊόντων και ορισμένων 
προϊόντων διατροφής που έχουν ως βάση 
γεωργικά προϊόντα, σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, κέντρα για νέους και 
ηλικιωμένους, ιδιωτικά ιδρύματα 
κοινωνικής αλληλεγγύης, δημόσιους 
φορείς κ.λπ.. Το παραπάνω επιχείρημα 
καθίσταται ακόμη πιο βάσιμο δεδομένου 
ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι φρέσκα και, 
προκειμένου να παραταθεί ο χρόνος 
διατήρησής τους, γίνεται άσκοπη χρήση 
χημικών, συντηρητικών και άλλων 
ουσιών. Επίσης, αναμένεται να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη βραχειών 
αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων.

Or. pt
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Τροπολογία 241
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
οργανώνει εκστρατείες προώθησης και 
ενημέρωσης στις περιπτώσεις των 
κρίσεων που αναφέρονται στο στοιχείο β) 
του άρθρου 1 α), με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, χωρίς την 
εφαρμογή των προβλεπόμενων από το 
άρθρο 24 (2) ή (3) διαδικασιών και με 
τρόπο που να εγγυάται την αναδρομική 
και αποτελεσματική υλοποίησή τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία 12 του εισηγητή με την οποία εισάγεται 
ένα νέο άρθρο 1α. Είναι απαραίτητο, σε περίπτωση κρίσης, να καθίσταται δυνατή η οργάνωση 
εκστρατειών προώθησης βάσει ειδικής διαδικασίας που θα εξασφαλίζει το απαιτούμενο 
αναδρομικό αποτέλεσμα.

Τροπολογία 242
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση και 
επιλογή των προτάσεων για απλά 
προγράμματα, κατόπιν της πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α).

1. Το κράτος μέλος αξιολογεί κατά τον 
πρώτο γύρο τις προτάσεις προγραμμάτων 
και, στη συνέχεια, οι επιλεγείσες 
προτάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή. 
Κατόπιν της αξιολόγησης από το κράτος 
μέλος, η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση 
και επιλογή των προτάσεων για απλά 
προγράμματα, κατόπιν της πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων που αναφέρεται στο 
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άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον πρώτο γύρο, η διαδικασία επιλογής των απλών προγραμμάτων δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιείται μόνο από την Επιτροπή αλλά και από τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι τα κράτη 
μέλη θα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των απλών 
προγραμμάτων. Το υφιστάμενο σύστημα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη διαθέτουν αρκετή εμπειρία που τους επιτρέπει να επιλέγουν τα καλύτερα προγράμματα 
κατά το στάδιο της προεπιλογής και, στη συνέχεια, να τα υποβάλλουν στην Επιτροπή.

Τροπολογία 243
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση και 
επιλογή των προτάσεων για απλά 
προγράμματα, κατόπιν της πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α).

1. Η Επιτροπή, αφού ενημερώσει τα 
κράτη μέλη και λάβει τη γνώμη τους,
διεξάγει αξιολόγηση και επιλογή των 
προτάσεων για απλά προγράμματα, 
κατόπιν της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 244
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση και 
επιλογή των προτάσεων για απλά 
προγράμματα, κατόπιν της πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων που αναφέρεται στο 

1. Η Επιτροπή, αφού πρώτα διαβιβάσει 
στα κράτη μέλη κατάλογο των αιτήσεων 
και ζητήσει τη γνώμη τους, διεξάγει 
αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων 
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άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α). για απλά προγράμματα, κατόπιν της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 
στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 245
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση και 
επιλογή των προτάσεων για απλά 
προγράμματα, κατόπιν της πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α).

1. Η Επιτροπή, αφού πρώτα διαβιβάσει 
στα κράτη μέλη κατάλογο των αιτήσεων,
διεξάγει αξιολόγηση και επιλογή των 
προτάσεων για απλά προγράμματα, 
κατόπιν της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3 στοιχείο α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως ελάχιστη απαίτηση για τον ανοικτό χαρακτήρα της διαδικασίας, καθώς και για τη 
διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη 
κατά το αρχικό στάδιο της διαδικασίας και όχι μόνο κατά το στάδιο της αξιολόγησης.

Τροπολογία 246
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Τα κράτη μέλη 
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των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

μπορούν να καλύπτουν έως το 20-30% 
των δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ανώτατο όριο του 50% είναι εξαιρετικά υψηλό για πολλούς μικρότερους φορείς. 
Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ακόμη και σε εκείνους να συμμετάσχουν, θα πρέπει να 
καταστεί δυνατή η κοινή χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη. Η πλήρης κατάργηση της κοινής 
χρηματοδότησης θα οδηγούσε σε μείωση του αριθμού των προτάσεων προγραμμάτων από τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 247
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 60% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να καλύπτουν μέχρι το 20% του 
κόστους. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Or. it

Τροπολογία 248
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
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υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να καλύπτουν έως το 20% του 
κόστους. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Or. pt

Τροπολογία 249
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να καλύπτουν έως το 30% του 
κόστους. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει τις προτείνουσες 
οντότητες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εθελοντική συγχρηματοδότηση μέσω των κρατών μελών θα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 250
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
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στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

στήριξη δαπανών. Οι υπόλοιπες δαπάνες 
βαρύνουν σε ποσοστό έως 30% τα κράτη 
μέλη, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό βαρύνει
τις προτείνουσες οντότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υφιστάμενο σύστημα συγχρηματοδότησης των προγραμμάτων είναι πολύ αποτελεσματικό και 
δεν κρίνεται σκόπιμη η αλλαγή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συγχρηματοδότηση είναι 
ζωτικής σημασίας για τις προτείνουσες οντότητες. Εάν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, ο 
αριθμός των υποβαλλόμενων προγραμμάτων θα μειωνόταν δραματικά.

Τροπολογία 251
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Η χρηματοδοτική 
συνεισφορά του κράτους μέλους δεν 
υπερβαίνει το 30%.

Or. pl

Τροπολογία 252
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Τα κράτη μέλη 
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των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

μπορούν να καλύπτουν έως το 30% των 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Or. en

Τροπολογία 253
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να καλύπτουν έως το 30% των 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Or. en

Τροπολογία 254
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει τις προτείνουσες 
οντότητες ή τα κράτη μέλη που 
αποφασίζουν να προσφέρουν εθνική 
συγχρηματοδότηση.
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Or. ro

Τροπολογία 255
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει τις προτείνουσες 
οντότητες.

Or. en

Justification

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Τροπολογία 256
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 75% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Ο μη ανακτήσιμος 
ΦΠΑ, που βαρύνει πραγματικά και 
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προτείνουσες οντότητες. μόνιμα τους δικαιούχους, εντάσσεται στις 
επιλέξιμες δαπάνες. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της συνεισφοράς της Ένωσης στο 75% έχει ως στόχο να αντισταθμίσει την απώλεια 
της δυνατότητας εθνικής συγχρηματοδότησης που προβλέπεται από τον κανονισμό αριθ. 3/2008 
και εισάγει διακρίσεις όσον αφορά τη συμμετοχή πολλών επιλέξιμων οντοτήτων στα 
προγράμματα. Προκειμένου να αποφευχθεί η άνιση μεταχείριση των οντοτήτων που υπόκεινται 
σε καθεστώς μη ανακτήσιμου ΦΠΑ, προτείνεται η συμπερίληψη του εν λόγω ΦΠΑ στις 
επιλέξιμες δαπάνες εφόσον βαρύνει πραγματικά και μόνιμα την προτείνουσα οντότητα.

Τροπολογία 257
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 75% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Ο μη ανακτήσιμος 
ΦΠΑ, που βαρύνει πραγματικά και 
μόνιμα τους δικαιούχους, εντάσσεται στις 
επιλέξιμες δαπάνες. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Or. it

Τροπολογία 258
Francesca Barracciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 60% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Εάν γίνει αποδεκτή η απόρριψη της συγχρηματοδότησης από τα κράτη μέλη για να 
αποφεύγονται οι κρατικές ενισχύσεις, είναι αναγκαία η αύξηση του ποσοστού χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Ένωσης.

Τροπολογία 259
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 60% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Or. it

Τροπολογία 260
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
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Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για 
στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες. Τα κράτη μέλη 
δεν μπορούν να συμβάλλουν στις 
δαπάνες.

Or. nl

Τροπολογία 261
George Lyon, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συνεισφορές των προτεινουσών 
οντοτήτων μπορούν να προέρχονται από 
έσοδα φόρων υπέρ τρίτων ή 
υποχρεωτικές εισφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υφιστάμενοι κανόνες που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των 
γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες καθιστούν δυνατή την 
επιβολή φόρων υπέρ τρίτων και υποχρεωτικών εισφορών με στόχο τη συγχρηματοδότηση 
μέτρων προώθησης.  Η πρόταση θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αποσαφηνιστεί ότι αυτή η 
δυνατότητα θα διατηρηθεί.

Τροπολογία 262
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
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συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση των 
απλών προγραμμάτων. Η χρηματοδοτική 
συνεισφορά των κρατών μελών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30% του ποσού 
των επιλέξιμων δαπανών.

Or. en

Justification

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Τροπολογία 263
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 60%, προκειμένου 
για:

διαγράφεται

α) απλά προγράμματα που στοχεύουν μία 
ή περισσότερες τρίτες χώρες·

β) ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν τα οπωροκηπευτικά και 
απευθύνονται ειδικά στα παιδιά στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 264
James Nicholson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 60%, προκειμένου 
για:

διαγράφεται

α) απλά προγράμματα που στοχεύουν μία 
ή περισσότερες τρίτες χώρες·

β) ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν τα οπωροκηπευτικά και 
απευθύνονται ειδικά στα παιδιά στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 265
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 60%, προκειμένου 
για:

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 80%, προκειμένου 
για:

Or. ro

Τροπολογία 266
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 60%, προκειμένου 
για:

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 75%, προκειμένου 
για:
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Or. pt

Τροπολογία 267
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 60%, προκειμένου 
για:

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 70%, προκειμένου 
για:

Or. it

Τροπολογία 268
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 60%, προκειμένου 
για:

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 70%, προκειμένου 
για:

Or. it

Τροπολογία 269
Francesca Barracciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 60%, προκειμένου 
για:

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 65%, προκειμένου 
για:
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Or. it

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση που προκύπτει από την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης, 
όπως προτείνεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

Τροπολογία 270
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1
ποσοστό αυξάνεται σε 60%, προκειμένου 
για:

2. Το ποσοστό που βαρύνει την Ένωση
αυξάνεται σε 60%, προκειμένου για:

Or. pt

Τροπολογία 271
George Lyon, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 60%, προκειμένου 
για:

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 60% για απλά 
προγράμματα που στοχεύουν μία ή 
περισσότερες τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 272
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 60%, προκειμένου 
για:

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 60% για τις 
ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν τα οπωροκηπευτικά και 
απευθύνονται ειδικά στα παιδιά στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ένωσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παρασχεθούν κίνητρα σε τρίτες χώρες ώστε να προβούν σε σχετικές ενέργειες, 
είναι σημαντικό να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο το ποσοστό που βαρύνει τις προτείνουσες 
οντότητες, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δεν θα συνεισφέρουν πλέον.

Τροπολογία 273
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- α) Για απλά προγράμματα που 
στοχεύουν μία ή περισσότερες τρίτες 
χώρες, το αναφερόμενο στην παράγραφο 
1 ποσοστό αυξάνεται σε 80%.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παρασχεθούν κίνητρα σε τρίτες χώρες ώστε να προβούν σε σχετικές ενέργειες, 
είναι σημαντικό να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο το ποσοστό που βαρύνει τις προτείνουσες 
οντότητες, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δεν θα συνεισφέρουν πλέον.

Τροπολογία 274
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) απλά προγράμματα που στοχεύουν μία 
ή περισσότερες τρίτες χώρες·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κείμενο διορθώνεται στην πρώτη παράγραφο, δεν διαγράφεται από την πρόταση.

Τροπολογία 275
George Lyon, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) απλά προγράμματα που στοχεύουν μία 
ή περισσότερες τρίτες χώρες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 276
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν τα οπωροκηπευτικά και 
απευθύνονται ειδικά στα παιδιά στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. es
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Αιτιολόγηση

Το κείμενο διορθώνεται στην πρώτη παράγραφο, δεν διαγράφεται από την πρόταση.

Τροπολογία 277
George Lyon, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν τα οπωροκηπευτικά και 
απευθύνονται ειδικά στα παιδιά στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω στοιχείο είναι περιττό δεδομένου ότι υπάρχει ήδη σχετική πρόβλεψη στο πλαίσιο του 
προγράμματος της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία.

Τροπολογία 278
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν τα οπωροκηπευτικά και 
απευθύνονται ειδικά στα παιδιά στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ένωσης.

β) ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν τα νωπά ή μεταποιημένα 
οπωροκηπευτικά και το γάλα ή τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, που 
απευθύνονται ειδικά στα παιδιά στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ένωσης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι η προώθηση όλων των προϊόντων που επωφελούνται 
των καθεστώτων ενίσχυσης και απευθύνονται στα παιδιά, και όχι μόνο των οπωροκηπευτικών.

Τροπολογία 279
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν τα οπωροκηπευτικά και 
απευθύνονται ειδικά στα παιδιά στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ένωσης.

β) ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν τα οπωροκηπευτικά, το γάλα 
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που 
απευθύνονται ειδικά στα παιδιά στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 280
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν τα οπωροκηπευτικά και 
απευθύνονται ειδικά στα παιδιά στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ένωσης.

β) ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν το γάλα ή τα 
οπωροκηπευτικά και απευθύνονται ειδικά 
στα παιδιά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 281
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν τα οπωροκηπευτικά και 
απευθύνονται ειδικά στα παιδιά στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ένωσης.

β) ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν το γάλα, τα οπωροκηπευτικά 
και απευθύνονται ειδικά στα παιδιά στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ένωσης.

Or. pl

Τροπολογία 282
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν τα οπωροκηπευτικά και 
απευθύνονται ειδικά στα παιδιά στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ένωσης.

β) ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν το γάλα και τα 
οπωροκηπευτικά και απευθύνονται ειδικά 
στα παιδιά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
Ένωσης.

Or. pt

Τροπολογία 283
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν τα οπωροκηπευτικά και 
απευθύνονται ειδικά στα παιδιά στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ένωσης.

β) ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν τα οπωροκηπευτικά και το
ελαιόλαδο και απευθύνονται ειδικά στα 
παιδιά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
Ένωσης.

Or. it
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Τροπολογία 284
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης που υλοποιούνται από τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές της 
Ένωσης.

Or. pt

Τροπολογία 285
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εκστρατείες ενημέρωσης και 
ενέργειες προώθησης των βιολογικών 
προϊόντων.

Or. ro

Τροπολογία 286
Francesca Barracciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) απλό πρόγραμμα που αφορά:

- αυτόχθονα φυτικά είδη και ποικιλίες, 
καθώς και τα προερχόμενα από αυτά 
προϊόντα, ή 
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- προϊόντα ζωικής προέλευσης που 
προέρχονται από αυτόχθονα είδη, φυλές 
και πληθυσμούς ζώων·

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μεγαλύτερη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης για τα 
προγράμματα που έχουν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 287
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό μπορεί να αυξηθεί σε 80% για 
τις χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική 
συνδρομή ή για διάστημα όχι μεγαλύτερο 
των δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας χορήγησης της εν λόγω 
συνδρομής. 

Or. pt

Τροπολογία 288
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το ποσοστό που βαρύνει την Ένωση 
αυξάνεται σε 75% όσον αφορά τις 
ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
των προϊόντων υψηλής ποιότητας που 
παράγονται στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές.
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Or. pt

Τροπολογία 289
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το ποσοστό που συνεισφέρει η 
Ένωση αυξάνεται σε 75% για τα 
προγράμματα που υλοποιούνται από τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 290
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το ποσοστό που συνεισφέρει η 
Ένωση αυξάνεται στο 75% για τις πολύ 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν σε προγράμματα ειδικού 
ενδιαφέροντος για την Ένωση εκτός από 
εκείνα που καλύπτονται από το σημείο 
2α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό στον τομέα των γεωργικών 
τροφίμων και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις προτείνουσες οντότητες που καταβάλλουν 
προσπάθειες για τη συμμετοχή πολύ μικρών επιχειρήσεων που διαθέτουν λιγότερους πόρους για 
ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης.
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Τροπολογία 291
Francesca Barracciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε κάθε περίπτωση, όταν οι 
δικαιούχοι των ενεργειών που 
προβλέπονται από ένα απλό πρόγραμμα 
είναι αποκλειστικά μία ή περισσότερες 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το 
ποσοστό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αυξάνεται σε 75%.

Or. it

Αιτιολόγηση

Εάν γίνει αποδεκτή η απόρριψη της συγχρηματοδότησης από τα κράτη μέλη για να 
αποφεύγονται οι κρατικές ενισχύσεις, είναι αναγκαία η αύξηση του ποσοστού χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Ένωσης. Το εν λόγω ποσοστό πρέπει να είναι υψηλότερο για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να μην έχουν την απαραίτητη οικονομική δυνατότητα για 
να καλύψουν τα έξοδα του προγράμματος.

Τροπολογία 292
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης μπορεί να αυξηθεί σε 100% σε 
περίπτωση κρίσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ένωση σε ποσοστό 100% για την ανάληψη δράσης σε 
καταστάσεις κρίσης θα πρέπει να διατηρηθεί.
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Τροπολογία 293
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση έλλειψης 
προγραμμάτων που πρέπει να 
υλοποιηθούν στην εσωτερική αγορά όσον 
αφορά μία ή περισσότερες ενέργειες 
ενημέρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 
5 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ), 
κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί 
να αναπτύξει πρόγραμμα και τα ειδικά 
του χαρακτηριστικά βάσει του 
προγράμματος εργασιών που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και να 
επιλέξει, μέσω δημόσιας πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων, τον φορέα που θα 
είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του 
προγράμματος του οποίου αναλαμβάνει 
τη χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 294
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 75% για τα απλά 
προγράμματα που στοχεύουν μία ή 
περισσότερες τρίτες χώρες·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα ποσοστά που προτείνει η Επιτροπή δεν παρέχουν επαρκή κίνητρα προκειμένου να αυξηθεί 
σημαντικά ο αριθμός των προγραμμάτων που στοχεύουν τρίτες χώρες.  Λαμβανομένης υπόψη 
της έλλειψης χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη, είναι σημαντικό να δοθούν κίνητρα στις εν 
λόγω οντότητες.

Τροπολογία 295
Francesca Barracciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο μη ανακτήσιμος ΦΠΑ, που βαρύνει 
πραγματικά και μόνιμα τους δικαιούχους, 
εντάσσεται στις επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση δαπάνες της Ένωσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ανάλογη διάταξη εγκρίθηκε και στους νέους κανονισμούς της πολιτικής συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020.

Τροπολογία 296
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
ποσοστό αυξάνεται σε 60% για τις 
ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
που αφορούν τα οπωροκηπευτικά και 
απευθύνονται ειδικά στα παιδιά στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 297
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το κράτος μέλος μπορεί να 
καλύπτει έως το 20-30% των συνολικών 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ανώτατο όριο του 50% είναι εξαιρετικά υψηλό για πολλούς μικρότερους φορείς. 
Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ακόμη και σε εκείνους να συμμετάσχουν, θα πρέπει να 
καταστεί δυνατή η κοινή χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη. Η πλήρης κατάργηση της κοινής 
χρηματοδότησης θα οδηγούσε σε μείωση του αριθμού των προτάσεων προγραμμάτων από τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 298
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το κράτος μέλος μπορεί να 
καλύπτει έως το 30% του συνολικού 
κόστους. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει τις προτείνουσες 
οντότητες.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η εθελοντική συγχρηματοδότηση μέσω των κρατών μελών θα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 299
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Οι υπόλοιπες δαπάνες βαρύνουν
σε ποσοστό έως 30% το κράτος μέλος, 
ενώ το υπόλοιπο ποσοστό βαρύνει τις 
προτείνουσες οντότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υφιστάμενο σύστημα συγχρηματοδότησης των προγραμμάτων είναι πολύ αποτελεσματικό και 
δεν κρίνεται σκόπιμη η αλλαγή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συγχρηματοδότηση είναι 
ζωτικής σημασίας για τις προτείνουσες οντότητες. Εάν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, ο 
αριθμός των υποβαλλόμενων προγραμμάτων θα μειωνόταν δραματικά.

Τροπολογία 300
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
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δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

καλύπτουν έως το 20% των δαπανών. Το 
υπόλοιπο ποσοστό των δαπανών βαρύνει 
αποκλειστικά τις προτείνουσες οντότητες.

Or. pt

Τροπολογία 301
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
80% του συνόλου των επιλέξιμων
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει τις προτείνουσες 
οντότητες ή τα κράτη μέλη που 
αποφασίζουν να προσφέρουν εθνική 
συγχρηματοδότηση.

Or. ro

Τροπολογία 302
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
75% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Ο μη ανακτήσιμος ΦΠΑ, που 
βαρύνει πραγματικά και μόνιμα τους 
δικαιούχους, εντάσσεται στις επιλέξιμες 
δαπάνες. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η αύξηση της συνεισφοράς της Ένωσης στο 75% έχει ως στόχο να αντισταθμίσει την απώλεια 
της δυνατότητας εθνικής συγχρηματοδότησης που προβλέπεται από τον κανονισμό αριθ. 3/2008 
και εισάγει διακρίσεις όσον αφορά τη συμμετοχή πολλών επιλέξιμων οντοτήτων στα 
προγράμματα. Προκειμένου να αποφευχθεί η άνιση μεταχείριση των οντοτήτων που υπόκεινται 
σε καθεστώς μη ανακτήσιμου ΦΠΑ, προτείνεται η συμπερίληψη του εν λόγω ΦΠΑ στις 
επιλέξιμες δαπάνες εφόσον βαρύνει πραγματικά και μόνιμα την προτείνουσα οντότητα.

Τροπολογία 303
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
75% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Ο μη ανακτήσιμος ΦΠΑ, που 
βαρύνει πραγματικά και μόνιμα τους 
δικαιούχους, εντάσσεται στις επιλέξιμες 
δαπάνες. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Or. it

Τροπολογία 304
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
70% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των 
πολυπρογραμμάτων που προορίζονται για 
τρίτες χώρες. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
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προτείνουσες οντότητες.

Or. it

Τροπολογία 305
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
70% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Or. it

Τροπολογία 306
Francesca Barracciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
65% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Or. it

Τροπολογία 307
Pilar Ayuso
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών όσον αφορά την εσωτερική 
αγορά και σε 75% όσον αφορά τις τρίτες 
χώρες. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα σε τρίτες χώρες θα πρέπει να παρέχουν ειδικά κίνητρα στις οντότητες 
διαφόρων κρατών μελών για την υποβολή προγραμμάτων, δεδομένου ότι, όπως είναι φυσικό, η 
κατάρτιση των εν λόγω προγραμμάτων είναι πιο περίπλοκη. Παράλληλα, δεδομένου ότι η 
εθνική συνεισφορά στα προγράμματα καταργείται σταδιακά, το νέο καθεστώς θα μπορούσε να 
εισαγάγει σημαντική αύξηση (έως 15%) των ποσοστών συγχρηματοδότησης για τις 
προτείνουσες οντότητες.

Τροπολογία 308
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει τις προτείνουσες 
οντότητες.

Or. en

Τροπολογία 309
Esther de Lange
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες. Τα κράτη μέλη 
δεν μπορούν να συμβάλλουν στις 
δαπάνες.

Or. nl

Τροπολογία 310
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις 
προτείνουσες οντότητες.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα πολυπρογράμματα καθορίζεται σε 
60% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών.

Or. pl

Τροπολογία 311
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Ένωσης μπορεί να 
αυξηθεί στο 100% των δαπανών σε 
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περίπτωση κρίσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ένωση σε ποσοστό 100% για την ανάληψη δράσης σε 
καταστάσεις κρίσης θα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 312
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αναφερόμενο στην προηγούμενη 
παράγραφο ποσοστό αυξάνεται σε 80% 
για τα πολυπρογράμματα που στοχεύουν 
μία ή περισσότερες τρίτες χώρες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να μην αυξηθεί το υφιστάμενο επίπεδο χρηματοδοτικής συμμετοχής των 
προτεινουσών οντοτήτων.

Τροπολογία 313
Francesca Barracciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε κάθε περίπτωση, όταν οι δικαιούχοι 
των ενεργειών που προβλέπονται από ένα 
πολυπρόγραμμα είναι αποκλειστικά 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το 
ποσοστό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αυξάνεται σε 75%.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Εάν γίνει αποδεκτή η απόρριψη της συγχρηματοδότησης από τα κράτη μέλη για να 
αποφεύγονται οι κρατικές ενισχύσεις, είναι αναγκαία η αύξηση του ποσοστού χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Ένωσης. Το εν λόγω ποσοστό πρέπει να είναι υψηλότερο για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να μην έχουν την απαραίτητη οικονομική δυνατότητα για 
να καλύψουν τα έξοδα του προγράμματος.

Τροπολογία 314
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης που 
βαρύνει την Ένωση αυξάνεται σε 75% για 
τα προγράμματα ενημέρωσης και 
προώθησης των προϊόντων υψηλής 
ποιότητας που παράγονται στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές.

Or. pt

Τροπολογία 315
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από την 
Ένωση αυξάνεται σε 75% για τα 
προγράμματα που υλοποιούνται από 
εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Or. en
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Τροπολογία 316
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να συμμετέχουν 
στη χρηματοδότηση πολυπρογραμμάτων. 
Η χρηματοδοτική συνεισφορά των 
κρατών μελών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30% του ποσού των επιλέξιμων 
δαπανών.

Or. en

Justification

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Τροπολογία 317
Francesca Barracciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο μη ανακτήσιμος ΦΠΑ, που βαρύνει 
πραγματικά και μόνιμα τους δικαιούχους, 
εντάσσεται στις επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση δαπάνες της Ένωσης.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Ανάλογη διάταξη εγκρίθηκε και στους νέους κανονισμούς της πολιτικής συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020.

Τροπολογία 318
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από την 
Ένωση αυξάνεται σε 80% για τις πολύ 
μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που συμμετέχουν σε προγράμματα 
ειδικού ενδιαφέροντος για την Ένωση 
πέραν εκείνων που καλύπτονται από τις 
παραγράφους 1α και 1β.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό στον τομέα των γεωργικών 
τροφίμων και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις προτείνουσες οντότητες που καταβάλλουν 
προσπάθειες για τη συμμετοχή πολύ μικρών επιχειρήσεων που διαθέτουν λιγότερους πόρους για 
ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης.

Τροπολογία 319
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους ειδικούς όρους υπό τους οποίους 
καθεμία από τις προτείνουσες οντότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 7 μπορεί να 
υποβάλλει πρόγραμμα, κυρίως για να 

διαγράφεται
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εξασφαλίζεται ότι αυτό θα είναι 
αντιπροσωπευτικό και θα έχει σημαντική 
εμβέλεια·

Or. en

Τροπολογία 320
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους ειδικούς όρους υπό τους οποίους 
καθεμία από τις προτείνουσες οντότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 7 μπορεί να 
υποβάλλει πρόγραμμα, κυρίως για να 
εξασφαλίζεται ότι αυτό θα είναι 
αντιπροσωπευτικό και θα έχει σημαντική 
εμβέλεια·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 321
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους όρους της διαδικασίας 
διαγωνισμού για τους εκτελεστικούς 
οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
13·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 322
Béla Glattfelder
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους ειδικούς όρους επιλεξιμότητας 
των δαπανών των ενεργειών ενημέρωσης 
και προώθησης και, εφόσον είναι 
απαραίτητο, των διοικητικών δαπανών 
και των δαπανών προσωπικού, στην 
περίπτωση των απλών προγραμμάτων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 323
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τους όρους για να διασφαλιστεί 
προτεραιότητα στις επωνυμίες των ΜΜΕ 
εφόσον πρόκειται για προγράμματα που 
προβλέπουν την παρουσία εμπορικών 
επωνυμιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
4·

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπενθυμιστεί μια αρχή που εφαρμόζεται ευρέως από την ίδια την Επιτροπή 
στο πλαίσιο της ΚΓΠ και αποσκοπεί στην προώθηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία 324
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – στοιχείο δ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) τους όρους για να διασφαλίζεται η 
προτεραιότητα σε έργα που προωθούν 
προϊόντα τα οποία παράγονται με 
γεωργικές πρώτες ύλες των χωρών των 
οντοτήτων που τα προτείνουν, εφόσον 
πρόκειται για προγράμματα που 
προβλέπουν μεταποιημένα προϊόντα για 
τα οποία γίνεται αναφορά στο άρθρο 5 
στοιχείο β)·

Or. it

Αιτιολόγηση

Με βάση την αρχή που διατυπώνεται στην αιτιολογική σκέψη 2 και στο άρθρο 8 της πρότασης, 
ότι «οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας», είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η 
προτεραιότητα σε μεταποιημένα προϊόντα που παράγονται με πρώτες ύλες της Ένωσης.

Τροπολογία 325
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τους ειδικούς όρους υπό τους 
οποίους καθεμία από τις προτείνουσες 
οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 7 
μπορεί να υποβάλλει πρόγραμμα, κυρίως 
για να εξασφαλίζεται ότι αυτό θα είναι 
αντιπροσωπευτικό και θα έχει σημαντική 
εμβέλεια·

Or. en

Τροπολογία 326
Béla Glattfelder
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) τους όρους της διαδικασίας 
διαγωνισμού για τους εκτελεστικούς 
οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
13·

Or. en

Τροπολογία 327
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) τους ειδικούς όρους επιλεξιμότητας 
των δαπανών των ενεργειών ενημέρωσης 
και προώθησης και, εφόσον είναι 
απαραίτητο, των διοικητικών δαπανών 
και των δαπανών προσωπικού, για τα 
προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 328
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στον παρόντα κανονισμό ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα, 
αρχόμενο από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στον παρόντα κανονισμό ανατίθεται στην 
Επιτροπή από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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Or. pt

Τροπολογία 329
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται 
παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, 
εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 330
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί 
τη γνώμη της συμβουλευτικής ομάδας 
προώθησης των γεωργικών προϊόντων, η 
οποία έχει συσταθεί δυνάμει της 
απόφασης 2004/391/ΕΚ της Επιτροπής27.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη 
της συμβουλευτικής ομάδας προώθησης 
των γεωργικών προϊόντων, η οποία έχει 
συσταθεί δυνάμει της 
απόφασης 2004/391/ΕΚ της Επιτροπής27.

__________________ __________________
27 Απόφαση 2004/391/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 23ης Απριλίου 2004, για τις 
συμβουλευτικές ομάδες επί θεμάτων 
κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 120 της 
24.4.2004, σ. 50)..

27 Απόφαση 2004/391/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 23ης Απριλίου 2004, για τις 
συμβουλευτικές ομάδες επί θεμάτων 
κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 120 της 
24.4.2004, σ. 50).

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Ο ρόλος της συμβουλευτικής ομάδας θα πρέπει να είναι καθοριστικός στη διαδικασία 
κατάρτισης του προγράμματος εργασιών. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμμετοχή των 
οργανώσεων του κλάδου στη διαμόρφωση αυτού του στρατηγικού εγγράφου.

Τροπολογία 331
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμβουλευτική ομάδα για την 
προώθηση θα πρέπει να συμμετέχει στη 
διαδικασία κατάρτισης του 
προγράμματος εργασιών που αναφέρεται 
στο άρθρο 8.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος της συμβουλευτικής ομάδας θα πρέπει να είναι καθοριστικός στη διαδικασία 
κατάρτισης του προγράμματος εργασιών. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμμετοχή των 
οργανώσεων του κλάδου στη διαμόρφωση αυτού του στρατηγικού εγγράφου.

Τροπολογία 332
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 1. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 
[2017], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ενδιάμεση έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού 
απορρόφησης στα διάφορα κράτη μέλη, 
συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από 
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κατάλληλες προτάσεις. Κατόπιν 
αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υποβάλλει 
ενδιάμεση έκθεση στην αρμόδια 
επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 333
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου [2020], η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, 
από κατάλληλες προτάσεις.

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου [2020], η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, 
από κατάλληλες προτάσεις. Κατόπιν 
αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υποβάλλει 
ενδιάμεση έκθεση στην αρμόδια 
επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 334
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου [2020], η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, 
από κατάλληλες προτάσεις.

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου [2020], η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων και στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από 
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κατάλληλες προτάσεις. Επιπλέον, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 
υποβάλλεται ενδιάμεση έκθεση που θα 
έχει την ίδια μορφή με την 
προαναφερθείσα έκθεση. 

Or. pt

Τροπολογία 335
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται

[…]

Or. it

Τροπολογία 336
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται

[…]

Or. it

Τροπολογία 337
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο παράρτημα VII – μέρος ΙΙ, το σημείο 
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1 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

γ) ολικό αλκοολικό τίτλο όχι ανώτερο από 
15% vol. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση:

– το ανώτατο όριο του ολικού αλκοολικού 
τίτλου μπορεί να φθάνει το 20% vol. για 
τους οίνους που παράγονται χωρίς 
εμπλουτισμό σε ορισμένες αμπελουργικές 
περιοχές της Ένωσης οι οποίες θα 
προσδιορισθούν από την Επιτροπή με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 59 παράγραφος 1,

– το ανώτατο όριο του ολικού αλκοολικού 
τίτλου μπορεί να υπερβαίνει το 15% vol. 
για τους οίνους με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης που παράγονται 
χωρίς εμπλουτισμό με την προσθήκη 
σακχαρόζης, συμπυκνωμένου γλεύκους 
σταφυλιών ή ανακαθαρισμένου 
συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών·

Or. fr

(Το παράρτημα VII μέρος II σημείο 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ..../20... (ΚΟΑ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Σε σχέση με το παρόν κείμενο που αφορά την ενιαία 

ΚΟΑ, τροποποιούνται τα ακόλουθα σημεία: Πρώτον, τροποποιείται το στοιχείο γ) και, 
δεύτερον, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο στο δεύτερο εδάφιο «...μέσω της προσθήκης 
σακχαρόζης, συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου 

γλεύκους σταφυλιών»).

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροποποίησης είναι να ορίσει ποιες μέθοδοι εμπλουτισμού δεν μπορούν 
να εγκριθούν για τους οίνους των οποίων ο ολικός αλκοολικός τίτλος υπερβαίνει το 15%. Εν 
προκειμένω, οι μέθοδοι εμπλουτισμού που χρησιμοποιούνται είναι οι αποκαλούμενες 
«αφαιρετικές» μέθοδοι (μερική συμπύκνωση με ψύξη, αντίστροφη όσμωση) που δεν 
αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του οίνου με τη χρήση πρόσθετων συστατικών εμπλουτισμού.

Τροπολογία 338
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 146 του κανονισμού (ΕE) 
αριθ. XXXX/20.. [του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, της 
..., για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων 
(Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) (COM(2011) 
626)] και του άρθρου 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1184/200628 του Συμβουλίου 
και δυνάμει του άρθρου 42 πρώτο εδάφιο 
της Συνθήκης, τα άρθρα 107, 108 και 109 
της Συνθήκης δεν εφαρμόζονται στις 
πληρωμές που πραγματοποιούν τα κράτη 
μέλη κατ’ εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις
του ούτε στις χρηματοδοτικές συνεισφορές 
που προέρχονται από έσοδα φόρων υπέρ 
τρίτων ή από υποχρεωτικές εισφορές των 
κρατών μελών, στην περίπτωση των 
προγραμμάτων για τα οποία μπορούν να 
χορηγηθούν ενωσιακές ενισχύσεις βάσει 
του άρθρου 42 δεύτερο εδάφιο της 
Συνθήκης και τα οποία επιλέγει η 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 146 του κανονισμού (ΕE) 
αριθ. XXXX/20.. [του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, της 
..., για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων 
(Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) (COM(2011) 
626)] και του άρθρου 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1184/2006[1] του Συμβουλίου 
και δυνάμει του άρθρου 42 πρώτο εδάφιο 
της Συνθήκης, τα άρθρα 107, 108 και 109 
της Συνθήκης δεν εφαρμόζονται στις 
πληρωμές που πραγματοποιούν τα κράτη 
μέλη και στο ποσοστό συμμετοχής τους 
στη χρηματοδότηση κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ούτε στις χρηματοδοτικές 
συνεισφορές που προέρχονται από έσοδα 
φόρων υπέρ τρίτων ή από υποχρεωτικές 
εισφορές των κρατών μελών, στην 
περίπτωση των προγραμμάτων για τα 
οποία μπορούν να χορηγηθούν ενωσιακές 
ενισχύσεις βάσει του άρθρου 42 δεύτερο 
εδάφιο της Συνθήκης και τα οποία επιλέγει 
η Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

__________________ __________________
28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 του 
Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006, περί 
εφαρμογής ορισμένων κανόνων 
ανταγωνισμού στην παραγωγή και την 
εμπορία γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 214 
της 4.8.2006, σ. 7).

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 του 
Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006, περί 
εφαρμογής ορισμένων κανόνων 
ανταγωνισμού στην παραγωγή και την 
εμπορία γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 214 
της 4.8.2006, σ. 7).

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με τις τροπολογίες στα άρθρα 15 και 18.
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Τροπολογία 339
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 146 του κανονισμού (ΕE) 
αριθ. XXXX/20.. [του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, της 
..., για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων 
(Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) (COM(2011) 
626)] και του άρθρου 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1184/200628 του Συμβουλίου 
και δυνάμει του άρθρου 42 πρώτο εδάφιο 
της Συνθήκης, τα άρθρα 107, 108 και 109 
της Συνθήκης δεν εφαρμόζονται στις 
πληρωμές που πραγματοποιούν τα κράτη 
μέλη κατ’ εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ούτε στις χρηματοδοτικές συνεισφορές 
που προέρχονται από έσοδα φόρων υπέρ 
τρίτων ή από υποχρεωτικές εισφορές των 
κρατών μελών, στην περίπτωση των 
προγραμμάτων για τα οποία μπορούν να 
χορηγηθούν ενωσιακές ενισχύσεις βάσει 
του άρθρου 42 δεύτερο εδάφιο της 
Συνθήκης και τα οποία επιλέγει η 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 146 του κανονισμού (ΕE) 
αριθ. XXXX/20..  [του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, της 
..., για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων 
(Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) (COM(2011) 
626)] και του άρθρου 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1184/200628 του Συμβουλίου 
και δυνάμει του άρθρου 42 πρώτο εδάφιο 
της Συνθήκης, τα άρθρα 107, 108 και 109 
της Συνθήκης δεν εφαρμόζονται στις 
πληρωμές που πραγματοποιούν τα κράτη 
μέλη κατ’ εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του, συμπεριλαμβανομένης της 
συγχρηματοδότησης, ούτε στις
χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
προέρχονται από έσοδα φόρων υπέρ 
τρίτων ή από υποχρεωτικές εισφορές των 
κρατών μελών, στην περίπτωση των 
προγραμμάτων για τα οποία μπορούν να 
χορηγηθούν ενωσιακές ενισχύσεις βάσει 
του άρθρου 42 δεύτερο εδάφιο της 
Συνθήκης και τα οποία επιλέγει η 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

__________________ __________________
28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 του 
Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006, περί 
εφαρμογής ορισμένων κανόνων 
ανταγωνισμού στην παραγωγή και την 
εμπορία γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 214 
της 4.8.2006, σ. 7).

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 του 
Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006, περί 
εφαρμογής ορισμένων κανόνων 
ανταγωνισμού στην παραγωγή και την 
εμπορία γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 214 
της 4.8.2006, σ. 7).

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης των προγραμμάτων.

Τροπολογία 340
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 23 για να διασφαλιστεί η 
μετάβαση από τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 στις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 24 για να 
διασφαλιστεί η μετάβαση από τις διατάξεις 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 στις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Or. en


