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Τροπολογία 1
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
18ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την 
αναγνώριση της γεωργίας ως 
στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της 
επισιτιστικής ασφάλειας1,

Or. en

Τροπολογία 2
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, το 
οποίο προβλέπει ειδικό καθεστώς για τις 
πιο απομακρυσμένες περιφέρειες,

Or. pt

Τροπολογία 3
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του 2007 του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) με τίτλο 
«Συνέπειες, ευκαιρίες και προκλήσεις της 
σύγχρονης βιοτεχνολογίας στην 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2011)0006.
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Ευρώπη»,

Or. en

Τροπολογία 4
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του 2010 του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών με τίτλο 
«Σύνοψη μεθόδων αναφοράς για την 
ανάλυση ΓΤΟ»,

Or. en

Τροπολογία 5
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του 2010 του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών με τίτλο 
«Επιπτώσεις του στόχου της ΕΕ για τα 
βιοκαύσιμα στις γεωργικές αγορές και τη 
χρήση γης: συγκριτική εκτίμηση με 
εκπόνηση μοντέλων»,

Or. en

Τροπολογία 6
Krisztina Morvai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις νομοθετικές 
προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ που 
παρουσιάστηκαν στις 12 Οκτωβρίου 2011 
(COM(2011)625/3, COM(2011)627/3, 
COM(2011)628/3, COM(2011)629, 
COM(2011)630/3, COM(2011)631/3 και 
την πρόταση ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ,

Or. hu

Τροπολογία 7
Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη 
αστάθεια των τιμών των αγροτικών 
προϊόντων και του άμεσου κόστους έχουν 
αυξήσει την ανασφάλεια του αγροτικού 
εισοδήματος και των μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων των αγροτών·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη 
αστάθεια των τιμών των αγροτικών 
προϊόντων και του άμεσου κόστους μπορεί 
να αυξήσει την ανασφάλεια του αγροτικού 
εισοδήματος και των μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων των αγροτών·

Or. de

Τροπολογία 8
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη 
αστάθεια των τιμών των αγροτικών 
προϊόντων και του άμεσου κόστους έχουν 
αυξήσει την ανασφάλεια του αγροτικού 
εισοδήματος και των μακροπρόθεσμων 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη 
αστάθεια των τιμών των αγροτικών 
προϊόντων και του άμεσου κόστους έχουν 
αυξήσει την ανασφάλεια του αγροτικού 
εισοδήματος και των μακροπρόθεσμων 
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επενδύσεων των αγροτών· επενδύσεων των αγροτών, ιδίως για τις 
απομονωμένες περιφέρειες, τις ορεινές 
περιφέρειες, τις νησιωτικές περιφέρειες 
και τις περισσότερο απομακρυσμένες 
περιφέρειες, για τις οποίες οι παράγοντες 
της απόστασης και της απομόνωσης 
συνεπάγονται υψηλό επιπρόσθετο κόστος, 
έχοντας αρνητικές επιπτώσεις στα 
εισοδήματα των αγροτών αυτών των 
περιφερειών·

Or. pt

Τροπολογία 9
Elisabeth Köstinger

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
άμεσο κόστος για τους αγρότες της ΕΕ 
αυξήθηκε κατά μέσον όρο σχεδόν 40% 
μεταξύ του 2000 και του 2010, ενώ οι 
τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά μέσον 
όρο λιγότερο από 25%, σύμφωνα με την 
Eurostat· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αύξηση του άμεσου κόστους εισροών 
εντός της αυτής δεκαετίας έφθασε το 60% 
για την ενέργεια και τα λιπαντικά, σχεδόν 
το 80% για τα συνθετικά λιπάσματα και τα 
βελτιωτικά εδάφους, πάνω από το 30% για 
τις ζωοτροφές, περίπου το 36% για τα 
μηχανήματα και λοιπών εξοπλισμό, σχεδόν 
το 30% για τους σπόρους και το 
πολλαπλασιαστικό υλικό και σχεδόν το 
13% για τα προϊόντα φυτοπροστασίας και 
τα φυτοφάρμακα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
άμεσο κόστος για τους αγρότες της ΕΕ 
αυξήθηκε κατά μέσον όρο σχεδόν 40% 
μεταξύ του 2000 και του 2010, ενώ οι 
τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά μέσον 
όρο λιγότερο από 25%, σύμφωνα με την 
Eurostat· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αύξηση του άμεσου κόστους εισροών 
εντός της αυτής δεκαετίας έφθασε το 60% 
για την ενέργεια και τα λιπαντικά, σχεδόν 
το 80% για τα συνθετικά λιπάσματα και τα 
βελτιωτικά εδάφους, πάνω από το 30% για 
τις ζωοτροφές, περίπου το 36% για τα 
μηχανήματα και λοιπών εξοπλισμό, σχεδόν 
το 30% για τους σπόρους και το 
πολλαπλασιαστικό υλικό και σχεδόν το 
13% για τα προϊόντα φυτοπροστασίας·

Or. de

Τροπολογία 10
James Nicholson
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
άμεσο κόστος για τους αγρότες της ΕΕ 
αυξήθηκε κατά μέσον όρο σχεδόν 40% 
μεταξύ του 2000 και του 2010, ενώ οι 
τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά μέσον 
όρο λιγότερο από 25%, σύμφωνα με την 
Eurostat· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αύξηση του άμεσου κόστους εισροών 
εντός της αυτής δεκαετίας έφθασε το 60% 
για την ενέργεια και τα λιπαντικά, σχεδόν 
το 80% για τα συνθετικά λιπάσματα και τα 
βελτιωτικά εδάφους, πάνω από το 30% για 
τις ζωοτροφές, περίπου το 36% για τα 
μηχανήματα και λοιπών εξοπλισμό, σχεδόν 
το 30% για τους σπόρους και το 
πολλαπλασιαστικό υλικό και σχεδόν το 
13% για τα προϊόντα φυτοπροστασίας και 
τα φυτοφάρμακα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
άμεσο κόστος για τους αγρότες της ΕΕ 
αυξήθηκε κατά μέσον όρο σχεδόν 40% 
μεταξύ του 2000 και του 2010, ενώ οι 
τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά μέσον 
όρο λιγότερο από 25%, σύμφωνα με την 
Eurostat· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αύξηση του άμεσου κόστους εισροών 
εντός της αυτής δεκαετίας έφθασε το 60% 
για την ενέργεια και τα λιπαντικά, σχεδόν 
το 80% για τα συνθετικά λιπάσματα και τα 
βελτιωτικά εδάφους, πάνω από το 30% για 
τις ζωοτροφές, περίπου το 36% για τα 
μηχανήματα και λοιπών εξοπλισμό, σχεδόν 
το 30% για τους σπόρους και το 
πολλαπλασιαστικό υλικό και σχεδόν το 
13% για τα προϊόντα φυτοπροστασίας και 
τα φυτοφάρμακα, επισημαίνοντας την 
ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης σε 
φθηνότερες πρώτες ύλες για τους 
αγρότες, ειδικότερα από την παγκόσμια 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 11
Krisztina Morvai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
άμεσο κόστος για τους αγρότες της ΕΕ 
αυξήθηκε κατά μέσον όρο σχεδόν 40% 
μεταξύ του 2000 και του 2010, ενώ οι 
τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά μέσον 
όρο λιγότερο από 25%, σύμφωνα με την 
Eurostat· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
άμεσο κόστος για τους αγρότες της ΕΕ 
αυξήθηκε κατά μέσον όρο σχεδόν 40% 
μεταξύ του 2000 και του 2010, ενώ οι 
τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά μέσον 
όρο λιγότερο από 25%, σύμφωνα με την 
Eurostat· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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αύξηση του άμεσου κόστους εισροών 
εντός της αυτής δεκαετίας έφθασε το 60% 
για την ενέργεια και τα λιπαντικά, σχεδόν 
το 80% για τα συνθετικά λιπάσματα και τα 
βελτιωτικά εδάφους, πάνω από το 30% για 
τις ζωοτροφές, περίπου το 36% για τα 
μηχανήματα και λοιπών εξοπλισμό, σχεδόν 
το 30% για τους σπόρους και το 
πολλαπλασιαστικό υλικό και σχεδόν το 
13% για τα προϊόντα φυτοπροστασίας και 
τα φυτοφάρμακα·

αύξηση του άμεσου κόστους εισροών 
εντός της αυτής δεκαετίας έφθασε το 60% 
για την ενέργεια και τα λιπαντικά, σχεδόν 
το 80% για τα συνθετικά λιπάσματα και τα 
βελτιωτικά εδάφους, πάνω από το 30% για 
τις ζωοτροφές, περίπου το 36% για τα 
μηχανήματα και λοιπών εξοπλισμό, σχεδόν 
το 30% για τους σπόρους και το 
πολλαπλασιαστικό υλικό και σχεδόν το 
13% για τα προϊόντα φυτοπροστασίας και 
τα φυτοφάρμακα· λαμβάνοντας, ωστόσο, 
υπόψη ότι η τάση αυτή επιταχύνθηκε 
στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την 
εδραίωση της νεοφιλελεύθερης γεωργικής 
πολιτικής·

Or. hu

Τροπολογία 12
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Vincenzo Iovine, Sylvie Goulard, Britta 
Reimers, Liam Aylward

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υψηλότερες τιμές των τροφίμων δεν 
μεταφράζονται ταυτόχρονα σε υψηλότερα 
αγροτικά εισοδήματα, κυρίως λόγω της 
ταχύτητας με την οποία αυξάνεται το 
κόστος των συντελεστών παραγωγής 
αγροτικών προϊόντων και της 
αυξανόμενης απόκλισης μεταξύ των 
τιμών παραγωγού και καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 13
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
υψηλότερο κόστος παραγωγής και οι 
δυσκολίες κατανομής του στην αλυσίδα 
διανομής τροφίμων είναι πιθανό 
βραχυπρόθεσμα να θέσουν σε κίνδυνο την 
επιβίωση ορισμένων επιχειρήσεων, 
υπονομεύοντας ταυτόχρονα τις 
παραγωγικές δομές σε ορισμένα κράτη 
μέλη και επιδεινώνοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο το εμπορικό ισοζύγιο όσον αφορά 
τις εισαγωγές και την εξάρτηση από 
ασταθείς εξωτερικές αγορές·

Or. pt

Τροπολογία 14
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 
παρόντος ο καταναλωτής βρίσκεται 
επίσης σε μειονεκτική θέση από την 
άποψη ότι οι παραγωγοί αδυνατούν να 
μεταβιβάσουν τη ραγδαία αύξηση του 
κόστους των συντελεστών παραγωγής 
στους μεγάλους λιανοπωλητές, οι οποίοι, 
από την πλευρά τους, μεταβιβάζουν την 
αύξηση αυτή στον καταναλωτή με τα 
τεράστια περιθώρια κέρδους τους·

Or. pt

Τροπολογία 15
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να 
ενταθεί περαιτέρω η αυξητική πίεση στις 
τιμές των συντελεστών παραγωγής ως 
αποτέλεσμα της ελλείψεως πόρων και της 
αυξανόμενης ζήτησης σε αναδυόμενες 
οικονομίες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να 
ενταθεί περαιτέρω η αυξητική πίεση στις 
τιμές των συντελεστών παραγωγής ως 
αποτέλεσμα της ελλείψεως πόρων, της 
αυξανόμενης ζήτησης σε αναδυόμενες 
οικονομίες και των πολιτικών οι οποίες 
δυσχεραίνουν την πρόσβαση των 
αγροτών της ΕΕ σε φθηνότερες 
ζωοτροφές που διατίθενται στην 
παγκόσμια αγορά·

Or. en

Τροπολογία 16
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να 
ενταθεί περαιτέρω η αυξητική πίεση στις 
τιμές των συντελεστών παραγωγής ως 
αποτέλεσμα της ελλείψεως πόρων και της 
αυξανόμενης ζήτησης σε αναδυόμενες 
οικονομίες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να 
ενταθεί περαιτέρω η αυξητική πίεση στις 
τιμές των συντελεστών παραγωγής ως 
αποτέλεσμα της ελλείψεως πόρων και της 
αυξανόμενης ζήτησης τροφίμων σε 
αναδυόμενες οικονομίες·

Or. en

Τροπολογία 17
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή 
τροφίμων μπορεί να υπονομεύεται 
τακτικά από διάφορους παράγοντες, 
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συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
των παρασίτων και των ασθενειών, της 
διαθεσιμότητας φυσικών πόρων και των 
φυσικών καταστροφών·

Or. en

Τροπολογία 18
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα 
αστάθεια των τιμών προσλαμβάνει 
ευρωπαϊκή και παγκόσμια διάσταση, και 
ότι επομένως πρέπει να αναζητηθεί μια 
συγκεκριμένη λύση σε κοινοτικό επίπεδο 
για την αλυσίδα γεωργικών τροφίμων, 
δεδομένου του στρατηγικού ρόλου της 
στην Ένωση, ενώ απαιτείται ήδη 
συντονισμένη δράση στο επίπεδο της G-
20·

Or. pt

Τροπολογία 19
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
εξαρτάται ολοένα περισσότερο από τους 
συντελεστές παραγωγής που απαιτούνται, 
προκειμένου να συνεχισθεί η ενασχόληση 
με τη γεωργία στην 
Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
επομένως, πρέπει να αναληφθεί ταχεία 
δράση για τη μείωση της εξάρτησης, με 
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επενδύσεις και αποφάσεις σε αμιγώς 
πολιτικό επίπεδο, ώστε να διασφαλισθεί 
μεγαλύτερη αυτάρκεια τροφίμων στην 
ΕΕ·

Or. pt

Τροπολογία 20
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
εισαγωγές ορυκτών καυσίμων: 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων είναι 
κεντρικής σημασίας για τη στρατηγική 
Ευρώπη 2000 και τον χάρτη πορείας της 
Επιτροπής για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 21
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγροτική 
παραγωγή στην ΕΕ είναι κυρίως 
εξαρτώμενη από το πετρέλαιο και ότι η 
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων 
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη 
διαθεσιμότητα και την οικονομική 
προσιτότητά του· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου 
αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται κατά 



AM\880724EL.doc 13/121 PE473.999v01

EL

μέσο όρο 2-3% ετησίως·

Or. en

Τροπολογία 22
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξήσεις 
των τιμών αργού πετρελαίου συνδέονται 
με αυξήσεις των εξόδων αγροτικών 
εισροών, έχοντας ως αποτέλεσμα 
υψηλότερες τιμές στους τομείς της 
ενέργειας, των ζωοτροφών και των 
λιπασμάτων, πράγμα το οποίο επηρεάζει 
την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 23
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή 
αγροτικών λιπασμάτων εξαρτάται 
πλήρως από την άμεση προσφορά 
πετρωμάτων φωσφορικών 
αλάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή 
τους αυξήθηκε κατά 800% την περίοδο 
2007-2008 και ότι η προμήθειά τους θα 
μπορούσε να κορυφωθεί έως το 2033-
2035, ενώ στη συνέχεια θα καθίστανται 
ολοένα πιο σπάνια·

Or. en
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Τροπολογία 24
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικά στον 
κτηνοτροφικό τομέα, το κόστος αυξάνεται 
επιπλέον λόγω των απαιτήσεων ως προς 
την φυτοϋγειονομική, την υγιεινή και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στον 
τομέα των καλλιεργειών όσο και στον 
κτηνοτροφικό τομέα, το κόστος αυξάνεται 
επιπλέον λόγω των απαιτήσεων ως προς 
την φυτοϋγειονομική, την υγιεινή και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 25
Elisabeth Köstinger

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικά στον 
κτηνοτροφικό τομέα, το κόστος αυξάνεται 
επιπλέον λόγω των απαιτήσεων ως προς 
την φυτοϋγειονομική, την υγιεινή και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικά στον 
κτηνοτροφικό τομέα, το κόστος αυξάνεται 
επιπλέον λόγω των αυξανόμενων 
απαιτήσεων ως προς την φυτοϋγειονομική, 
την προστασία των ζώων και του 
περιβάλλοντος, την υγιεινή και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

Or. de

Τροπολογία 26
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικά στον 
κτηνοτροφικό τομέα, το κόστος αυξάνεται 
επιπλέον λόγω των απαιτήσεων ως προς 
την φυτοϋγειονομική, την υγιεινή και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικά στον 
κτηνοτροφικό τομέα, το κόστος αυξάνεται 
επιπλέον λόγω των απαιτήσεων ως προς 
την φυτοϋγειονομική, την υγιεινή και την 
ασφάλεια των τροφίμων και την 
προστασία των ζώων·

Or. es

Τροπολογία 27
Krisztina Morvai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικά στον 
κτηνοτροφικό τομέα, το κόστος αυξάνεται 
επιπλέον λόγω των απαιτήσεων ως προς 
την φυτοϋγειονομική, την υγιεινή και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικά στον 
κτηνοτροφικό τομέα, το κόστος αυξάνεται 
επιπλέον λόγω των απαιτήσεων ως προς 
την φυτοϋγειονομική, την υγιεινή και την 
ασφάλεια των τροφίμων, με αποτέλεσμα η 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων 
παραγωγών να μειώνεται περαιτέρω σε 
σύγκριση με την ανταγωνιστικότητα των 
παραγωγών τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν 
χρειάζεται να συμμορφώνονται με αυτές 
τις αυστηρές απαιτήσεις·

Or. hu

Τροπολογία 28
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
εφαρμόζει υψηλού επιπέδου πρότυπα 
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στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας, 
της προστασίας των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντος, πράγμα το οποίο έχει 
συνέπειες στον χρόνο και το κόστος της 
ανάπτυξης νέων πρακτικών και 
εργαλείων της επισιτιστικής αλυσίδας 
πριν και μετά το στάδιο παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 29
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
καταναλωτές που έρχονται αντιμέτωποι 
με μείωση της αγοραστικής τους 
δύναμης, επιλέγουν ολοένα και συχνότερα 
προϊόντα των οποίων τα πρότυπα 
ποιότητας και ασφάλειας είναι 
χαμηλότερου επιπέδου απ’ ό,τι των 
προϊόντων που προέρχονται από την ΕΕ 
και των οποίων η προέλευση δεν μπορεί 
να εντοπιστεί, ιδίως στην περίπτωση του 
κρέατος·

Or. pt

Τροπολογία 30
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσον 
όρο το 42% των διαθέσιμων υδάτων στην 
Ευρώπη χρησιμοποιείται από τις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις (Ελλάδα 88%, Ισπανία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσον 
όρο το 42% των διαθέσιμων υδάτων στην 
Ευρώπη χρησιμοποιείται από τις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις (Ελλάδα 88%, Ισπανία 



AM\880724EL.doc 17/121 PE473.999v01

EL

72%, Πορτογαλία 59%) και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το κόστος άρδευσης και 
αποστράγγισης έχει ουσιωδώς αυξηθεί ως 
αποτέλεσμα της εξάντλησης του γλυκού 
νερού και αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο 
λόγω της κλιματικής αλλαγής·

72%, Πορτογαλία 59%) και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το κόστος άρδευσης και 
αποστράγγισης έχει αυξηθεί προκειμένου 
να βελτιωθεί η απόδοση των τεχνικών 
άρδευσης και ότι μέρος του νερού που 
χρησιμοποιείται από τη γεωργία 
επιστρέφει στον φυσικό κύκλο του νερού·

Or. es

Τροπολογία 31
Alfreds Rubiks

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσον 
όρο το 42% των διαθέσιμων υδάτων στην 
Ευρώπη χρησιμοποιείται από τις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις (Ελλάδα 88%, Ισπανία 
72%, Πορτογαλία 59%) και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το κόστος άρδευσης και 
αποστράγγισης έχει ουσιωδώς αυξηθεί ως 
αποτέλεσμα της εξάντλησης του γλυκού 
νερού και αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο 
λόγω της κλιματικής αλλαγής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσον 
όρο το 42% των διαθέσιμων υδάτων στην 
Ευρώπη χρησιμοποιείται από τις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις (Ελλάδα 88%, Ισπανία 
72%, Πορτογαλία 59%) και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το κόστος άρδευσης, 
μεταφοράς ύδατος σε περιφέρειες 
υγροτόπων και αποστράγγισης έχει 
ουσιωδώς αυξηθεί ως αποτέλεσμα της 
εξάντλησης του γλυκού νερού και 
αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο λόγω της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. lv

Τροπολογία 32
Krisztina Morvai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσον 
όρο το 42% των διαθέσιμων υδάτων στην 
Ευρώπη χρησιμοποιείται από τις αγροτικές 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσον 
όρο το 42% των διαθέσιμων υδάτων στην 
Ευρώπη χρησιμοποιείται από τις αγροτικές 
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εκμεταλλεύσεις (Ελλάδα 88%, Ισπανία 
72%, Πορτογαλία 59%) και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το κόστος άρδευσης και 
αποστράγγισης έχει ουσιωδώς αυξηθεί ως 
αποτέλεσμα της εξάντλησης του γλυκού 
νερού και αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο 
λόγω της κλιματικής αλλαγής·

εκμεταλλεύσεις (Ελλάδα 88%, Ισπανία 
72%, Πορτογαλία 59%) και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το κόστος άρδευσης και 
αποστράγγισης έχει ουσιωδώς αυξηθεί ως 
αποτέλεσμα της εξάντλησης του γλυκού 
νερού και της μη βιώσιμης διαχείρισης 
και αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο λόγω 
της κλιματικής αλλαγής·

Or. hu

Τροπολογία 33
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της 
μισθωμένης γης και η αξία της γης 
επίσης έχουν ισχυρή επιρροή πάνω στην 
βιωσιμότητα της γεωργίας και των 
νεοεισερχόμενων στον χώρο της, και θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν σε 
προβληματισμούς περί πιθανών 
περικοπών του κόστους των συντελεστών 
παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή 
η κατάσταση θα πρέπει να βελτιωθεί, 
ειδικά για τους νέους αγρότες και μέσω 
καλύτερης ρύθμισης εάν χρειαστεί·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 34
Mairead McGuinness, James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της 
μισθωμένης γης και η αξία της γης 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή των 
γεωργικών εκτάσεων και το κόστος της 
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επίσης έχουν ισχυρή επιρροή πάνω στην
βιωσιμότητα της γεωργίας και των 
νεοεισερχόμενων στον χώρο της, και θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν σε 
προβληματισμούς περί πιθανών 
περικοπών του κόστους των συντελεστών 
παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή 
η κατάσταση θα πρέπει να βελτιωθεί, 
ειδικά για τους νέους αγρότες και μέσω 
καλύτερης ρύθμισης εάν χρειαστεί·

μίσθωσης γης επηρεάζει άμεσα τη 
βιωσιμότητα της γεωργίας και την 
ικανότητα των νεοεισερχόμενων να 
καθιερωθούν στον χώρο της·

Or. en

Τροπολογία 35
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της 
μισθωμένης γης και η αξία της γης επίσης 
έχουν ισχυρή επιρροή πάνω στην 
βιωσιμότητα της γεωργίας και των 
νεοεισερχόμενων στον χώρο της, και θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν σε 
προβληματισμούς περί πιθανών 
περικοπών του κόστους των συντελεστών 
παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή 
η κατάσταση θα πρέπει να βελτιωθεί, 
ειδικά για τους νέους αγρότες και μέσω 
καλύτερης ρύθμισης εάν χρειαστεί·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της 
μισθωμένης γης και η αξία της γης επίσης 
έχουν ισχυρή επιρροή πάνω στην 
βιωσιμότητα της γεωργίας, ιδίως στην 
περίπτωση των νεοεισερχόμενων, και θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν σε 
προβληματισμούς περί πολιτικών και 
κανονισμών που θα βελτιώσουν την 
πρόσβαση σε γη, ειδικά για τους νέους 
αγρότες, χωρίς να δημιουργούνται νέες 
στρεβλώσεις·

Or. en

Τροπολογία 36
Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της 
μισθωμένης γης και η αξία της γης επίσης 
έχουν ισχυρή επιρροή πάνω στην 
βιωσιμότητα της γεωργίας και των 
νεοεισερχόμενων στον χώρο της, και θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν σε 
προβληματισμούς περί πιθανών περικοπών 
του κόστους των συντελεστών παραγωγής·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κατάσταση 
θα πρέπει να βελτιωθεί, ειδικά για τους 
νέους αγρότες και μέσω καλύτερης 
ρύθμισης εάν χρειαστεί·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της 
μισθωμένης γης και η αξία της γης επίσης 
έχουν ισχυρή επιρροή πάνω στην 
βιωσιμότητα της γεωργίας και των 
νεοεισερχόμενων στον χώρο της, και θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν σε 
προβληματισμούς περί πιθανών περικοπών 
του κόστους των συντελεστών παραγωγής·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κατάσταση 
θα πρέπει να βελτιωθεί, ειδικά για τους 
νέους αγρότες·

Or. de

Τροπολογία 37
Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της
μισθωμένης γης και η αξία της γης επίσης 
έχουν ισχυρή επιρροή πάνω στην 
βιωσιμότητα της γεωργίας και των 
νεοεισερχόμενων στον χώρο της, και θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν σε 
προβληματισμούς περί πιθανών περικοπών 
του κόστους των συντελεστών παραγωγής·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κατάσταση 
θα πρέπει να βελτιωθεί, ειδικά για τους 
νέους αγρότες και μέσω καλύτερης 
ρύθμισης εάν χρειαστεί·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της 
μισθωμένης γης και η αξία της γης επίσης 
έχουν ισχυρή επιρροή πάνω στην 
βιωσιμότητα της γεωργίας και των 
νεοεισερχόμενων στον χώρο της, και θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν σε 
προβληματισμούς περί πιθανών περικοπών 
του κόστους των συντελεστών παραγωγής·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κατάσταση 
θα πρέπει να βελτιωθεί, ειδικά για τους 
νέους αγρότες και μέσω καλύτερης 
ρύθμισης εάν χρειαστεί· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάθε πρόταση θα πρέπει να 
σέβεται όλα τα καθιερωμένα συστήματα 
μίσθωσης σε επιμέρους κράτη μέλη και 
δεν θα πρέπει να επιδιώκει την 
υπονόμευσή τους·

Or. en
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Τροπολογία 38
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση 
της αγοράς των παρόχων γεωργικών 
εισροών είναι πολύ υψηλή, με έξι εταιρείες 
να ελέγχουν πάνω από το 75% της αγοράς 
των αγροχημικών και τρείς εταιρείες πάνω 
από το 45% της αγοράς σπόρων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση 
αυτή συμβάλει στο να διατηρούνται σε 
υψηλά επίπεδα οι τιμές των σπόρων και 
έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στην 
ποικιλότητα των καλλιεργούμενων ειδών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση 
της αγοράς των παρόχων γεωργικών 
εισροών είναι πολύ υψηλή, με έξι εταιρείες 
να ελέγχουν πάνω από το 75% της αγοράς 
των αγροχημικών και τρείς εταιρείες πάνω 
από το 45% της αγοράς σπόρων·

Or. en

Τροπολογία 39
Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση 
της αγοράς των παρόχων γεωργικών 
εισροών είναι πολύ υψηλή, με έξι εταιρείες 
να ελέγχουν πάνω από το 75% της αγοράς 
των αγροχημικών και τρείς εταιρείες πάνω 
από το 45% της αγοράς σπόρων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι ή συγκέντρωση 
αυτή συμβάλλει στο να διατηρούνται σε 
υψηλά επίπεδα οι τιμές των σπόρων και 
έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στην 
ποικιλότητα των καλλιεργούμενων ειδών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση 
της αγοράς των παρόχων γεωργικών 
εισροών είναι πολύ υψηλή, με έξι εταιρείες 
να ελέγχουν πάνω από το 75% της αγοράς 
των αγροχημικών και τρείς εταιρείες πάνω 
από το 45% της αγοράς σπόρων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι ή συγκέντρωση 
αυτή συμβάλλει στο να διατηρούνται σε 
υψηλά επίπεδα οι τιμές των σπόρων·

Or. de
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Τροπολογία 40
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση 
της αγοράς των παρόχων γεωργικών 
εισροών είναι πολύ υψηλή, με έξι εταιρείες 
να ελέγχουν πάνω από το 75% της αγοράς 
των αγροχημικών και τρείς εταιρείες πάνω 
από το 45% της αγοράς σπόρων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση 
αυτή συμβάλει στο να διατηρούνται σε 
υψηλά επίπεδα οι τιμές των σπόρων και 
έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στην 
ποικιλότητα των καλλιεργούμενων ειδών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση 
της αγοράς των παρόχων γεωργικών 
εισροών είναι πολύ υψηλή, με έξι εταιρείες 
να ελέγχουν πάνω από το 75% της αγοράς 
των αγροχημικών και τρείς εταιρείες πάνω 
από το 45% της αγοράς σπόρων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση 
αυτή συμβάλει στο να διατηρούνται σε 
υψηλά επίπεδα οι τιμές των σπόρων και 
έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στην 
παραδοσιακή ποικιλότητα των 
καλλιεργούμενων ειδών·

Or. en

Τροπολογία 41
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση 
της αγοράς των παρόχων γεωργικών 
εισροών είναι πολύ υψηλή, με έξι εταιρείες 
να ελέγχουν πάνω από το 75% της αγοράς 
των αγροχημικών και τρείς εταιρείες πάνω 
από το 45% της αγοράς σπόρων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι ή συγκέντρωση 
αυτή συμβάλει στο να διατηρούνται σε 
υψηλά επίπεδα οι τιμές των σπόρων και 
έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στην 
ποικιλότητα των καλλιεργούμενων ειδών·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση 
της αγοράς των παρόχων γεωργικών 
εισροών είναι πολύ υψηλή, με έξι εταιρείες 
να ελέγχουν πάνω από το 75% της αγοράς 
των αγροχημικών και τρείς εταιρείες πάνω 
από το 45% της αγοράς σπόρων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι ή συγκέντρωση 
αυτή συμβάλει στο να διατηρούνται σε 
υψηλά επίπεδα οι τιμές των σπόρων και 
έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στην 
ποικιλότητα των καλλιεργούμενων ειδών, 
και ότι οι γεωργοί έχουν ελάχιστη 
συμμετοχή σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των 
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τιμών·

Or. es

Τροπολογία 42
Elisabeth Köstinger

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση 
της αγοράς των παρόχων γεωργικών 
εισροών είναι πολύ υψηλή, με έξι εταιρείες 
να ελέγχουν πάνω από το 75% της αγοράς 
των αγροχημικών και τρείς εταιρείες πάνω 
από το 45% της αγοράς σπόρων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι ή συγκέντρωση 
αυτή συμβάλει στο να διατηρούνται σε 
υψηλά επίπεδα οι τιμές των σπόρων και 
έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στην 
ποικιλότητα των καλλιεργούμενων ειδών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση 
της αγοράς των παρόχων γεωργικών 
εισροών είναι πολύ υψηλή, με έξι εταιρείες 
να ελέγχουν πάνω από το 75% της αγοράς 
των αγροχημικών και τρείς εταιρείες πάνω 
από το 45% της αγοράς σπόρων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι ή συγκέντρωση 
αυτή συμβάλει στο να διατηρούνται σε 
υψηλά επίπεδα οι τιμές των σπόρων και 
έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στην 
ποικιλότητα των καλλιεργούμενων ειδών·
λαμβάνοντας υπόψη ότι όχι μόνο στο 
στάδιο που προηγείται της παραγωγής, 
αλλά και στο (λιανικό) εμπόριο τροφίμων
παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση της 
αγοράς, η οποία ασκεί πρόσθετη πίεση 
κόστους στη γεωργία·

Or. de

Τροπολογία 43
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Hα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα 
των μικρών παραγωγών (δευτερεύουσες 
καλλιέργειες) θίγονται δυσανάλογα από 
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τις νομοθετικές και διαρθρωτικές 
αλλαγές στους τομείς των εισροών και ότι 
είναι απαραίτητο να υπάρχει καλύτερη 
ενημέρωση σχετικά με τον αντίκτυπο 
αυτών των αλλαγών·

Or. es

Τροπολογία 44
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πιστοποιημένοι και κατοχυρωμένοι με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνείας σπόροι, και τα 
δικαιώματα για την χρήση των σπόρων 
αυτών αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
μέρος της αυξήσεως στο κόστος των 
σπόρων για τους γεωργούς·

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 45
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πιστοποιημένοι και κατοχυρωμένοι με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνείας σπόροι, και τα 
δικαιώματα για την χρήση των σπόρων 
αυτών αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
μέρος της αυξήσεως στο κόστος των 
σπόρων για τους γεωργούς·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξημένες 
τιμές καυσίμων, λιπασμάτων και
ζωοτροφών αντιπροσωπεύουν το 
μεγαλύτερο μέρος της αυξήσεως στο 
κόστος για τους γεωργούς·

Or. en
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Τροπολογία 46
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πιστοποιημένοι και κατοχυρωμένοι με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνείας σπόροι, και τα 
δικαιώματα για την χρήση των σπόρων 
αυτών αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
μέρος της αυξήσεως στο κόστος των 
σπόρων για τους γεωργούς·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πιστοποιημένοι και κατοχυρωμένοι με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνείας σπόροι, οι 
διαδικασίες χορήγησης άδειας από τους 
αρμόδιους εθνικούς φορείς για την χρήση 
των σπόρων αυτών και η καταβολή των 
αντίστοιχων δικαιωμάτων
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος 
της αυξήσεως στο κόστος των σπόρων για 
τους γεωργούς·

Or. bg

Τροπολογία 47
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πιστοποιημένοι και κατοχυρωμένοι με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνείας σπόροι, και τα 
δικαιώματα για την χρήση των σπόρων 
αυτών αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
μέρος της αυξήσεως στο κόστος των 
σπόρων για τους γεωργούς·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πιστοποιημένοι και κατοχυρωμένοι με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνείας σπόροι, και τα 
δικαιώματα για την χρήση των σπόρων 
αυτών αντιπροσωπεύουν έναν από τους 
παράγοντες που μπορούν να ερμηνεύσουν 
την αύξηση στο κόστος των σπόρων για 
τους γεωργούς·

Or. en

Τροπολογία 48
Σπύρος Δανέλλης
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πιστοποιημένοι και κατοχυρωμένοι με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνείας σπόροι, και τα 
δικαιώματα για την χρήση των σπόρων 
αυτών αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
μέρος της αυξήσεως στο κόστος των 
σπόρων για τους γεωργούς·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πιστοποιημένοι και κατοχυρωμένοι με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνείας σπόροι, και τα 
δικαιώματα για την χρήση των σπόρων 
αυτών έχουν συμβάλει, σε συνδυασμό με 
το υψηλό κόστος της ενέργειας, στην 
αύξηση του κόστους των σπόρων για τους 
γεωργούς·

Or. en

Τροπολογία 49
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πιστοποιημένοι και κατοχυρωμένοι με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνείας σπόροι, και τα 
δικαιώματα για την χρήση των σπόρων 
αυτών αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
μέρος της αυξήσεως στο κόστος των 
σπόρων για τους γεωργούς·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πιστοποιημένοι και κατοχυρωμένοι με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνείας σπόροι, και τα 
δικαιώματα για την χρήση των σπόρων 
αυτών συνιστούν έναν από τους 
παράγοντες της αυξήσεως στο κόστος των 
σπόρων για τους γεωργούς·

Or. fr

Τροπολογία 50
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια της 
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αφενός των ακραίων διακυμάνσεων των 
αγροτικών τιμών καθόλο το μήκος της 
διατροφικής αλυσίδας και αφετέρου της 
σχετικής οικονομικής κερδοσκοπίας, η 
διαφάνεια της αγοράς πριν το στάδιο 
παραγωγής είναι επίσης αναγκαία
προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα 
στην αστάθεια των τιμών·

αγοράς πριν και μετά το στάδιο 
παραγωγής είναι ουσιώδους σημασίας
προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα 
στην αστάθεια των τιμών·

Or. en

Τροπολογία 51
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγρότες 
αποτελούν τους αποδέκτες των τιμών 
τόσο στην αλυσίδα εφοδιασμού στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσο και στην 
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 52
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα 
της καλύτερης διαχείρισης συντελεστών 
παραγωγής και πόρων (ενέργειας, 
εδάφους και θρεπτικών στοιχείων, υδάτων)
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
προκλήσεις και εντός του πλαισίου της 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα 
της διαχείρισης πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας, του 
εδάφους και των θρεπτικών στοιχείων, της 
τεχνολογίας των υδάτων, των σπόρων και 
των αγροχημικών, προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι νέες οικονομικές και 
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στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αγρότες θα πρέπει 
να έχουν ικανοποιητική απόδοση των 
επενδύσεών τους ούτως ώστε να είναι σε 
θέση να υιοθετήσουν πιο αποδοτικά ως 
προς τους πόρους, βιώσιμα και καινοτόμα 
καλλιεργητικά συστήματα·

περιβαλλοντικές προκλήσεις και εντός του 
πλαισίου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αγρότες θα πρέπει 
να έχουν ικανοποιητική απόδοση των 
επενδύσεών τους ούτως ώστε να είναι σε 
θέση να υιοθετήσουν πιο αποδοτικά ως 
προς τους πόρους, βιώσιμα και καινοτόμα 
καλλιεργητικά συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 53
Elisabeth Köstinger

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα 
της καλύτερης διαχείρισης συντελεστών 
παραγωγής και πόρων (ενέργειας, εδάφους 
και θρεπτικών στοιχείων, υδάτων) 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
προκλήσεις και εντός του πλαισίου της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αγρότες θα πρέπει 
να έχουν ικανοποιητική απόδοση των 
επενδύσεών τους ούτως ώστε να είναι σε 
θέση να υιοθετήσουν πιο αποδοτικά ως 
προς τους πόρους, βιώσιμα και καινοτόμα 
καλλιεργητικά συστήματα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα 
της αποτελεσματικότερης διαχείρισης 
συντελεστών παραγωγής και πόρων 
(ενέργειας, εδάφους και θρεπτικών 
στοιχείων, υδάτων) προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι νέες οικονομικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις και εντός του 
πλαισίου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αγρότες θα πρέπει 
να έχουν ικανοποιητική απόδοση των 
επενδύσεών τους ούτως ώστε να είναι σε 
θέση να υιοθετήσουν πιο αποδοτικά ως 
προς τους πόρους, βιώσιμα και καινοτόμα 
καλλιεργητικά συστήματα·

Or. de

Τροπολογία 54
Elisabeth Jeggle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα 
της καλύτερης διαχείρισης συντελεστών 
παραγωγής και πόρων (ενέργειας, εδάφους 
και θρεπτικών στοιχείων, υδάτων) 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
προκλήσεις και εντός του πλαισίου της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αγρότες θα πρέπει 
να έχουν ικανοποιητική απόδοση των 
επενδύσεών τους ούτως ώστε να είναι σε 
θέση να υιοθετήσουν πιο αποδοτικά ως 
προς τους πόρους, βιώσιμα και καινοτόμα 
καλλιεργητικά συστήματα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα 
της αποτελεσματικότερης διαχείρισης 
συντελεστών παραγωγής και πόρων 
(ενέργειας, εδάφους και θρεπτικών 
στοιχείων, υδάτων) προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι νέες οικονομικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις και εντός του 
πλαισίου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αγρότες θα πρέπει 
να έχουν ικανοποιητική απόδοση των 
επενδύσεών τους ούτως ώστε να είναι σε 
θέση να υιοθετήσουν πιο αποδοτικά ως 
προς τους πόρους, βιώσιμα και καινοτόμα 
καλλιεργητικά συστήματα·

Or. de

Τροπολογία 55
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα 
της καλύτερης διαχείρισης συντελεστών 
παραγωγής και πόρων (ενέργειας, εδάφους 
και θρεπτικών στοιχείων, υδάτων)
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
προκλήσεις και εντός του πλαισίου της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αγρότες θα πρέπει 
να έχουν ικανοποιητική απόδοση των 
επενδύσεών τους ούτως ώστε να είναι σε 
θέση να υιοθετήσουν πιο αποδοτικά ως 
προς τους πόρους, βιώσιμα και καινοτόμα
καλλιεργητικά συστήματα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα 
της καλύτερης διαχείρισης συντελεστών 
παραγωγής και πόρων (ενέργειας, εδάφους 
και θρεπτικών στοιχείων, υδάτων)
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
προκλήσεις και εντός του πλαισίου της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμορφωτικές 
υπηρεσίες και οι θεσμικές βελτιώσεις και 
καινοτομίες που επηρεάζουν τη χρήση 
των συντελεστών παραγωγής, τις 
συμπεριφορές και τις δεξιότητες των 
αγροτών έχουν κρίσιμη σημασία για την 
υιοθέτηση πιο αποδοτικών ως προς τους 
πόρους, βιώσιμων και καινοτόμων
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καλλιεργητικών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 56
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συμβουλευτικές/επιμορφωτικές και 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην 
προώθηση ολοένα πιο βιώσιμης και 
αποτελεσματικής ως προς το κόστος 
γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 57
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βελτιωμένα 
συστήματα αποχέτευσης στα 
αγροκτήματα και τις αγροτικές περιοχές, 
καθώς επίσης και η κομποστοποίηση της 
υδαρούς κοπριάς έχουν πολλές 
δυνατότητες ως πηγές θρεπτικών 
στοιχείων και ενέργειας, εφόσον 
πραγματοποιηθούν διεξοδική εξερεύνηση 
των πιθανών χρήσεών τους, επαρκής 
επεξεργασία των δυνητικά επιζήμιων 
ουσιών και αυστηροί έλεγχοι·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζύμωση της 
υδαρούς κοπριάς είναι επιθυμητή από τη 
σκοπιά της καλλιέργειας και της 
οικολογίας· 

Or. de
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Τροπολογία 58
Elisabeth Köstinger

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βελτιωμένα 
συστήματα αποχέτευσης στα 
αγροκτήματα και τις αγροτικές περιοχές, 
καθώς επίσης και η κομποστοποίηση της 
υδαρούς κοπριάς έχουν πολλές 
δυνατότητες ως πηγές θρεπτικών στοιχείων 
και ενέργειας, εφόσον πραγματοποιηθούν 
διεξοδική εξερεύνηση των πιθανών 
χρήσεών τους, επαρκής επεξεργασία των 
δυνητικά επιζήμιων ουσιών και αυστηροί 
έλεγχοι·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοπρόχωμα 
και η υδαρής κοπριά έχουν πολλές 
δυνατότητες ως πηγές θρεπτικών στοιχείων 
και ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 59
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βελτιωμένα 
συστήματα αποχέτευσης στα αγροκτήματα 
και τις αγροτικές περιοχές, καθώς επίσης 
και η κομποστοποίηση της υδαρούς 
κοπριάς έχουν πολλές δυνατότητες ως 
πηγές θρεπτικών στοιχείων και ενέργειας, 
εφόσον πραγματοποιηθούν διεξοδική 
εξερεύνηση των πιθανών χρήσεών τους, 
επαρκής επεξεργασία των δυνητικά 
επιζήμιων ουσιών και αυστηροί έλεγχοι·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βελτιωμένα 
συστήματα αποχέτευσης στα αγροκτήματα 
και τις αγροτικές περιοχές, καθώς επίσης 
και η κομποστοποίηση της υδαρούς 
κοπριάς έχουν πολλές δυνατότητες ως 
πηγές θρεπτικών στοιχείων και ενέργειας, 
εφόσον πραγματοποιηθούν διεξοδική 
εξερεύνηση των πιθανών χρήσεών τους, 
επαρκής επεξεργασία των δυνητικά 
επιζήμιων ουσιών και αυστηροί έλεγχοι, 
ενώ πρέπει επίσης να δημιουργηθούν 
κίνητρα για την παραγωγή ενέργειας από 
βιομάζα, ένα μέτρο το οποίο, εκτός των 
άλλων, θα συμβάλει στη βιώσιμη 
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γεωργία·

Or. pt

Τροπολογία 60
Krisztina Morvai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραγωγοί που ασκούν μικτές 
γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες 
χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο τις 
εγγενείς δυνατότητες των 
εκμεταλλεύσεών τους, όπως παραγωγή 
των δικών τους ζωοτροφών, 
αμειψισπορά, χρήση οργανικών 
λιπασμάτων, μηχανικός έλεγχος των 
αγριόχορτων κ.λπ., και μπορούν ως εκ 
τούτου να μειώσουν την εξάρτησή τους 
από εξωτερικές προμήθειες τεχνητών 
λιπασμάτων, βελτιωτικών εδάφους, 
παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, 
δεδομένου ότι οι τιμές τους αυξάνονται·

Or. hu

Τροπολογία 61
Elisabeth Köstinger

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σημαντικές δυνατότητες στην γεωργία για 
την εξοικονόμηση ενέργειας και 
περιορισμού του κόστους μέσω της 
βελτιωμένης ενεργειακής αποδοτικότητας 
και της τοπικής παραγωγής ανανεώσιμης 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σημαντικές δυνατότητες στην γεωργία για 
την εξοικονόμηση ενέργειας και 
περιορισμού του κόστους μέσω της 
βελτιωμένης ενεργειακής αποδοτικότητας, 
οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν 
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ενέργειας (ειδικά αιολική, ηλιακή, 
βιοαέριο, χρήση λυμάτων, κ.τ.λ.)·

ακόμα περισσότερο μέσω της τοπικής 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας (ειδικά 
αιολική, ηλιακή, εγκαταστάσεις βιομάζας 
και βιοαερίου, βιοκαύσιμα, χρήση 
λυμάτων, κ.τ.λ.)·

Or. de

Τροπολογία 62
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σημαντικές δυνατότητες στην γεωργία για 
την εξοικονόμηση ενέργειας και 
περιορισμού του κόστους μέσω της 
βελτιωμένης ενεργειακής αποδοτικότητας 
και της τοπικής παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας (ειδικά αιολική, ηλιακή, 
βιοαέριο, χρήση λυμάτων, κ.τ.λ.)·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σημαντικές δυνατότητες στην γεωργία για 
την εξοικονόμηση ενέργειας και 
περιορισμού του κόστους μέσω της 
βελτιωμένης ενεργειακής αποδοτικότητας 
και της παραγωγής που αξιοποιεί όλες τις 
δυνατότητες της ανανεώσιμης ενέργειας 
(ειδικά αιολική, ηλιακή, βιοαέριο, χρήση 
λυμάτων, κ.τ.λ.)·

Or. fr

Τροπολογία 63
Krisztina Morvai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σημαντικές δυνατότητες στην γεωργία για 
την εξοικονόμηση ενέργειας και 
περιορισμού του κόστους μέσω της 
βελτιωμένης ενεργειακής αποδοτικότητας 
και της τοπικής παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας (ειδικά αιολική, ηλιακή, 
βιοαέριο, χρήση λυμάτων, κ.τ.λ.)·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σημαντικές δυνατότητες στην γεωργία για 
την εξοικονόμηση ενέργειας και 
περιορισμού του κόστους μέσω της 
βελτιωμένης ενεργειακής αποδοτικότητας 
και της τοπικής παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας (ειδικά αιολική, ηλιακή, 
βιοαέριο, φυτικό έλαιο ως καύσιμο, χρήση 
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λυμάτων, κ.τ.λ.)·

Or. hu

Τροπολογία 64
Elisabeth Jeggle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σημαντικές δυνατότητες στην γεωργία για 
την εξοικονόμηση ενέργειας και 
περιορισμού του κόστους μέσω της 
βελτιωμένης ενεργειακής αποδοτικότητας 
και της τοπικής παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας (ειδικά αιολική, ηλιακή, 
βιοαέριο, χρήση λυμάτων, κ.τ.λ.)·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σημαντικές δυνατότητες στην γεωργία για 
την εξοικονόμηση ενέργειας και 
περιορισμού του κόστους μέσω της 
βελτιωμένης ενεργειακής αποδοτικότητας 
και της τοπικής παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας (ειδικά αιολική, ηλιακή, 
βιοαέριο, χρήση λυμάτων, κ.τ.λ.)·
υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι η 
υδαρής κοπριά που πληροί τις ποιοτικές 
απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα 
λιπάσματα και προορίζεται για 
αξιοποίηση ως λίπασμα, δεν αποτελεί 
απόβλητο ούτε εάν έχει υποστεί 
προηγουμένως ζύμωση σε γεωργική 
εγκατάσταση βιοαερίου·

Or. de

Τροπολογία 65
Béla Glattfelder

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αμειψισπορά θα πρέπει να συμπεριληφθεί 
στα «οικολογικά μέτρα» ως μέρος της 
μεταρρυθμίσεως της ΚΓΠ 
συνεκτιμώντας τη σημαντική συνεισφορά 

διαγράφεται
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της στον περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής και τις δυνατότητες που 
προσφέρει για τον περιορισμό της 
χρήσεως συνθετικών λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων·

Or. hu

Τροπολογία 66
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειψισπορά 
θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα 
«οικολογικά μέτρα» ως μέρος της 
μεταρρυθμίσεως της ΚΓΠ 
συνεκτιμώντας τη σημαντική συνεισφορά 
της στον περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής και τις δυνατότητες που 
προσφέρει για τον περιορισμό της 
χρήσεως συνθετικών λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειψισπορά 
μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής και ότι προβλέπει τη 
βιώσιμη χρήση συνθετικών λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων·

Or. en

Τροπολογία 67
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειψισπορά 
θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα 
«οικολογικά μέτρα» ως μέρος της 
μεταρρυθμίσεως της ΚΓΠ 
συνεκτιμώντας τη σημαντική συνεισφορά 
της στον περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής και τις δυνατότητες που 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειψισπορά 
μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής και ότι προβλέπει τη 
βιώσιμη χρήση συνθετικών λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων·
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προσφέρει για τον περιορισμό της 
χρήσεως συνθετικών λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων·

Or. en

Τροπολογία 68
Peter Jahr

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειψισπορά 
θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα 
«οικολογικά μέτρα» ως μέρος της 
μεταρρυθμίσεως της ΚΓΠ 
συνεκτιμώντας τη σημαντική συνεισφορά 
της στον περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής και τις δυνατότητες που 
προσφέρει για τον περιορισμό της 
χρήσεως συνθετικών λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειψισπορά 
μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής και στον περιορισμό 
της χρήσεως συνθετικών λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων·

Or. de

Τροπολογία 69
Elisabeth Köstinger

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειψισπορά 
θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα 
«οικολογικά μέτρα» ως μέρος της 
μεταρρυθμίσεως της ΚΓΠ 
συνεκτιμώντας τη σημαντική συνεισφορά 
της στον περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής και τις δυνατότητες που 
προσφέρει για τον περιορισμό της 
χρήσεως συνθετικών λιπασμάτων και 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειψισπορά 
μπορεί να έχει σημαντική συνεισφορά 
στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, 
καθώς και στον περιορισμό της χρήσεως 
συνθετικών λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων·
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φυτοφαρμάκων·

Or. de

Τροπολογία 70
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειψισπορά 
θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα 
«οικολογικά μέτρα» ως μέρος της 
μεταρρυθμίσεως της ΚΓΠ συνεκτιμώντας 
τη σημαντική συνεισφορά της στον 
περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και
τις δυνατότητες που προσφέρει για τον 
περιορισμό της χρήσεως συνθετικών 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειψισπορά 
θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα 
«οικολογικά μέτρα» ως μέρος της 
μεταρρυθμίσεως της ΚΓΠ συνεκτιμώντας 
τις δυνατότητες που προσφέρει για τον 
περιορισμό της χρήσεως συνθετικών 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων·

Or. fr

Τροπολογία 71
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειψισπορά 
θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα 
«οικολογικά μέτρα» ως μέρος της 
μεταρρυθμίσεως της ΚΓΠ συνεκτιμώντας 
τη σημαντική συνεισφορά της στον 
περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και τις 
δυνατότητες που προσφέρει για τον 
περιορισμό της χρήσεως συνθετικών 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειψισπορά 
θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στα 
«οικολογικά μέτρα» ως μέρος της 
μεταρρυθμίσεως της ΚΓΠ, όπου το 
επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες και
συνεκτιμώντας τη σημαντική συνεισφορά 
της στον περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής και τις δυνατότητες που 
προσφέρει για τον περιορισμό της χρήσεως 
συνθετικών λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων·
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Or. en

Τροπολογία 72
Alfreds Rubiks

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειψισπορά 
θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα 
«οικολογικά μέτρα» ως μέρος της 
μεταρρυθμίσεως της ΚΓΠ συνεκτιμώντας 
τη σημαντική συνεισφορά της στον 
περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και τις 
δυνατότητες που προσφέρει για τον 
περιορισμό της χρήσεως συνθετικών 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειψισπορά 
και η βασική αρχή της φυτικής 
παραγωγής1 θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στα «οικολογικά μέτρα» 
ως μέρος της μεταρρυθμίσεως της ΚΓΠ 
συνεκτιμώντας τη σημαντική συνεισφορά 
της στον περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής και τις δυνατότητες που 
προσφέρει για τον περιορισμό της χρήσεως 
συνθετικών λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων·
1 Σημείωση του μεταφραστή: η μετάφραση 
αυτή είναι αβέβαιη: υπάρχει ένα 
γραμματικό πρόβλημα στο πρωτότυπο, τα 
οποίο δεν καταφέραμε να διασαφηνίσουμε 
επιτυχώς.

Or. lv

Τροπολογία 73
Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή 
λοβοφόρων, πρωτεϊνούχων καλλιεργειών 
στην ΕΕ καθώς και τα βελτιωμένα 
συστήματα παραγωγής μέσω χορτονομής 
θα περιόριζαν το έλλειμμα της ΕΕ σε 
πρωτεΐνες και την εξάρτησή της από 
εισαγωγές ζωοτροφών και θα είχαν 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή 
λοβοφόρων, πρωτεϊνούχων καλλιεργειών 
στην ΕΕ καθώς και τα βελτιωμένα 
συστήματα παραγωγής μέσω χορτονομής 
θα μπορούσαν να περιορίσουν το 
έλλειμμα της ΕΕ σε πρωτεΐνες και την 
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σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα 
για τους γεωργούς·

εξάρτησή της από εισαγωγές ζωοτροφών·

Or. de

Τροπολογία 74
Mairead McGuinness, James Nicholson, Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή 
λοβοφόρων, πρωτεϊνούχων καλλιεργειών 
στην ΕΕ καθώς και τα βελτιωμένα 
συστήματα παραγωγής μέσω χορτονομής 
θα περιόριζαν το έλλειμμα της ΕΕ σε 
πρωτεΐνες και την εξάρτησή της από 
εισαγωγές ζωοτροφών και θα είχαν
σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα για 
τους γεωργούς·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή 
λοβοφόρων, πρωτεϊνούχων καλλιεργειών 
στην ΕΕ καθώς και τα βελτιωμένα 
συστήματα παραγωγής μέσω χορτονομής 
θα περιόριζαν το έλλειμμα της ΕΕ σε 
πρωτεΐνες και την εξάρτησή της από 
εισαγωγές ζωοτροφών και θα μπορούσαν 
να έχουν σημαντικά οικονομικά 
πλεονεκτήματα για τους γεωργούς, αλλά 
δεν θα αποτελέσουν μια ενιαία λύση για 
τις υφιστάμενες πολλαπλές ανισορροπίες 
στην αλυσίδα εφοδιασμού στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και θα οδηγούσαν επίσης 
σε μείωση της παραγωγής άλλων, 
περισσότερο αποδοτικών ως προς τους 
πόρους αροτραίων καλλιεργειών·

Or. en

Τροπολογία 75
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή 
λοβοφόρων, πρωτεϊνούχων καλλιεργειών 
στην ΕΕ καθώς και τα βελτιωμένα 
συστήματα παραγωγής μέσω χορτονομής 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή 
λοβοφόρων, πρωτεϊνούχων καλλιεργειών 
στην ΕΕ καθώς και τα βελτιωμένα 
συστήματα παραγωγής μέσω χορτονομής 
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θα περιόριζαν το έλλειμμα της ΕΕ σε 
πρωτεΐνες και την εξάρτησή της από 
εισαγωγές ζωοτροφών και θα είχαν 
σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα για 
τους γεωργούς·

θα περιόριζαν το έλλειμμα της ΕΕ σε 
πρωτεΐνες και την εξάρτησή της από 
εισαγωγές ζωοτροφών μη καθορισμένης 
μορφής και θα είχαν σημαντικά 
οικονομικά πλεονεκτήματα για ορισμένους
γεωργούς·

Or. en

Τροπολογία 76
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Elisabeth Jeggle, Herbert 
Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενσωμάτωση ορισμένων ενεργειακών 
καλλιεργειών σε προγράμματα 
αμειψισποράς και η εκτατική 
κτηνοτροφία επίσης θα μπορούσαν να 
περιορίσουν το άμεσο κόστος, τις 
απώλειες ΝΟ2 (διοξειδίου του αζώτου) 
προς την ατμόσφαιρα και την έκπλυση 
των θρεπτικών στοιχείων·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 77
Elisabeth Köstinger

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενσωμάτωση ορισμένων ενεργειακών 
καλλιεργειών σε προγράμματα 
αμειψισποράς και η εκτατική 
κτηνοτροφία επίσης θα μπορούσαν να 
περιορίσουν το άμεσο κόστος, τις 

διαγράφεται
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απώλειες ΝΟ2 (διοξειδίου του αζώτου) 
προς την ατμόσφαιρα και την έκπλυση 
των θρεπτικών στοιχείων·

Or. de

Τροπολογία 78
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενσωμάτωση ορισμένων ενεργειακών 
καλλιεργειών σε προγράμματα 
αμειψισποράς και η εκτατική 
κτηνοτροφία επίσης θα μπορούσαν να 
περιορίσουν το άμεσο κόστος, τις απώλειες 
ΝΟ2 (διοξειδίου του αζώτου) προς την 
ατμόσφαιρα και την έκπλυση των 
θρεπτικών στοιχείων·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενσωμάτωση ορισμένων ενεργειακών 
καλλιεργειών σε προγράμματα 
αμειψισποράς και η εντατικότερη χρήση 
τους στον κτηνοτροφικό τομέα επίσης θα 
μπορούσαν να περιορίσουν το άμεσο 
κόστος, τις απώλειες ΝΟ2 (διοξειδίου του 
αζώτου) προς την ατμόσφαιρα και την 
έκπλυση των θρεπτικών στοιχείων·

Or. fr

Τροπολογία 79
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω 
μέτρα δεν θα πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο 
την ασφάλεια της προμήθειας τροφίμων 
της ΕΕ, όσον αφορά τα επίπεδα 
παραγωγικότητας και απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία 80
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙH

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «σπόροι 
αγροκτήματος» μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικά οικονομικά και 
περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, 
συμπεριλαμβανομένων της μείωσης 
κόστους για τους αγρότες και της
λιγότερης εξάρτησης από βασικά αγαθά, 
ανταποκρινόμενοι έτσι στις ιδιαίτερες 
αγρονομικές συνθήκες στα αγροκτήματα·
λαμβάνοντας υπόψη ότι βελτιωμένη 
υποδομή στο θέμα αυτό δύναται να 
περιορίσει σημαντικά το κόστος 
παραγωγής ζωοτροφών και σπόρων 
μακροπρόθεσμα·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 81
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙH

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «σπόροι 
αγροκτήματος» μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικά οικονομικά και 
περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, 
συμπεριλαμβανομένων της μείωσης 
κόστους για τους αγρότες και της 
λιγότερης εξάρτησης από βασικά αγαθά,
ανταποκρινόμενοι έτσι στις ιδιαίτερες 
αγρονομικές συνθήκες στα αγροκτήματα·
λαμβάνοντας υπόψη ότι βελτιωμένη 
υποδομή στο θέμα αυτό δύναται να 
περιορίσει σημαντικά το κόστος 
παραγωγής ζωοτροφών και σπόρων 

διαγράφεται
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μακροπρόθεσμα·

Or. ro

Τροπολογία 82
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙH

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «σπόροι 
αγροκτήματος» μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικά οικονομικά και 
περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, 
συμπεριλαμβανομένων της μείωσης 
κόστους για τους αγρότες και της 
λιγότερης εξάρτησης από βασικά αγαθά, 
ανταποκρινόμενοι έτσι στις ιδιαίτερες 
αγρονομικές συνθήκες στα αγροκτήματα·
λαμβάνοντας υπόψη ότι βελτιωμένη 
υποδομή στο θέμα αυτό δύναται να 
περιορίσει σημαντικά το κόστος 
παραγωγής ζωοτροφών και σπόρων 
μακροπρόθεσμα·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «σπόροι 
αγροκτήματος» μπορούν να προσφέρουν, 
σε ορισμένες περιστάσεις και για ειδικές 
ποικιλίες, μια εναλλακτική επιλογή έναντι 
των εμπορικών σπόρων·

Or. en

Τροπολογία 83
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙH

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «σπόροι 
αγροκτήματος» μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων 
της μείωσης κόστους για τους αγρότες και
της λιγότερης εξάρτησης από βασικά 
αγαθά, ανταποκρινόμενοι έτσι στις 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «σπόροι 
αγροκτήματος» μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων 
της λιγότερης εξάρτησης από την αγορά 
πρώτων υλών και της μείωσης κόστους 
για ορισμένους αγρότες, ανταποκρινόμενοι 
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ιδιαίτερες αγρονομικές συνθήκες στα 
αγροκτήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
βελτιωμένη υποδομή στο θέμα αυτό 
δύναται να περιορίσει σημαντικά το 
κόστος παραγωγής ζωοτροφών και σπόρων 
μακροπρόθεσμα·

έτσι στις ιδιαίτερες αγρονομικές συνθήκες 
στα αγροκτήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
βελτιωμένη υποδομή στο θέμα αυτό 
δύναται να περιορίσει σημαντικά το 
κόστος παραγωγής ζωοτροφών και σπόρων 
μακροπρόθεσμα και να βελτιώσει τη 
βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 84
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙH

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «σπόροι 
αγροκτήματος» μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων 
της μείωσης κόστους για τους αγρότες και 
της λιγότερης εξάρτησης από βασικά 
αγαθά, ανταποκρινόμενοι έτσι στις 
ιδιαίτερες αγρονομικές συνθήκες στα 
αγροκτήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
βελτιωμένη υποδομή στο θέμα αυτό 
δύναται να περιορίσει σημαντικά το 
κόστος παραγωγής ζωοτροφών και σπόρων 
μακροπρόθεσμα·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «σπόροι 
αγροκτήματος» μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων 
της μείωσης κόστους για τους αγρότες και 
της λιγότερης εξάρτησης από βασικά 
αγαθά· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
βελτιωμένη υποδομή στο θέμα αυτό 
δύναται να περιορίσει σημαντικά το 
κόστος παραγωγής ζωοτροφών και σπόρων 
μακροπρόθεσμα·

Or. fr

Τροπολογία 85
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙH

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «σπόροι 
αγροκτήματος» μπορούν να προσφέρουν 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «σπόροι 
αγροκτήματος», όταν επιτρέπονται από 
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σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων 
της μείωσης κόστους για τους αγρότες και 
της λιγότερης εξάρτησης από βασικά 
αγαθά, ανταποκρινόμενοι έτσι στις 
ιδιαίτερες αγρονομικές συνθήκες στα 
αγροκτήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
βελτιωμένη υποδομή στο θέμα αυτό 
δύναται να περιορίσει σημαντικά το 
κόστος παραγωγής ζωοτροφών και σπόρων 
μακροπρόθεσμα·

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 περί 
των κοινοτικών δικαιωμάτων επί 
φυτικών ποικιλιών, μπορούν να 
προσφέρουν σημαντικά οικονομικά και 
περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, 
συμπεριλαμβανομένων της μείωσης 
κόστους για τους αγρότες και της 
λιγότερης εξάρτησης από βασικά αγαθά, 
ανταποκρινόμενοι έτσι στις ιδιαίτερες 
αγρονομικές συνθήκες στα αγροκτήματα·
λαμβάνοντας υπόψη ότι βελτιωμένη 
υποδομή στο θέμα αυτό δύναται να 
περιορίσει σημαντικά το κόστος 
παραγωγής ζωοτροφών και σπόρων 
μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 86
Elisabeth Köstinger

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙH

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «σπόροι 
αγροκτήματος» μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων 
της μείωσης κόστους για τους αγρότες και 
της λιγότερης εξάρτησης από βασικά 
αγαθά, ανταποκρινόμενοι έτσι στις 
ιδιαίτερες αγρονομικές συνθήκες στα 
αγροκτήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
βελτιωμένη υποδομή στο θέμα αυτό 
δύναται να περιορίσει σημαντικά το 
κόστος παραγωγής ζωοτροφών και σπόρων 
μακροπρόθεσμα·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «σπόροι 
αγροκτήματος» μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων 
της μείωσης κόστους για τους αγρότες και 
της μικρότερης εξάρτησης, 
ανταποκρινόμενοι έτσι στις ιδιαίτερες 
αγρονομικές συνθήκες στα αγροκτήματα·
λαμβάνοντας υπόψη ότι βελτιωμένη 
υποδομή στο θέμα αυτό δύναται να 
περιορίσει σημαντικά το κόστος 
παραγωγής ζωοτροφών και σπόρων 
μακροπρόθεσμα·

Or. de

Τροπολογία 87
Elisabeth Köstinger
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙH α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗα. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω 
ακατάλληλης αποθήκευσης και 
μεταφοράς αλλοιώνονται σημαντικές 
ποσότητες γεωργικών προϊόντων και 
πρέπει να διατεθούν, οπότε δεν είναι 
πλέον διαθέσιμα ως τρόφιμα ή 
ζωοτροφές (FAO, Global Food Losses 
And Food Waste, 2011)· 

Or. de

Τροπολογία 88
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙH α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
συντονισμός των αξιών της αλυσίδας 
τροφίμων θα πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία επιπρόσθετων 
αξιών, οι οποίες θα συμπληρώνουν τις 
βασικές απαιτήσεις διασφάλισης της 
ασφάλειας και της ποιότητας των 
τροφίμων·

Or. ro

Τροπολογία 89
Mairead McGuinness, James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στο πρόγραμμα εργασιών της μια 
αναθεώρηση της νομοθεσίας ούτως ώστε 
να βελτιώσει την διαφάνεια των τιμών των 
εισροών στην αγροτική εκμετάλλευση και 
τα περιθώρια τιμών των βιομηχανιών πριν 
την αγροτική παραγωγή·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν την διαφάνεια των τιμών 
των εισροών στην αγροτική εκμετάλλευση 
και τα περιθώρια τιμών των βιομηχανιών 
πριν την αγροτική παραγωγή·

Or. en

Τροπολογία 90
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στο πρόγραμμα εργασιών της μια 
αναθεώρηση της νομοθεσίας ούτως ώστε 
να βελτιώσει την διαφάνεια των τιμών των 
εισροών στην αγροτική εκμετάλλευση και 
τα περιθώρια τιμών των βιομηχανιών
πριν την αγροτική παραγωγή·

1. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στο πρόγραμμα εργασιών της μια 
αναθεώρηση της νομοθεσίας ούτως ώστε 
να βελτιώσει την διαφάνεια των τιμών των 
εισροών των αγροτικών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και να εξασφαλίσει την 
εφαρμογή των κανόνων του 
ανταγωνισμού και την επιβολή τους πριν 
και μετά το στάδιο της αγοράς τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 91
Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στο πρόγραμμα εργασιών της μια 
αναθεώρηση της νομοθεσίας ούτως ώστε 

1. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στο πρόγραμμα εργασιών της μια 
αναθεώρηση της νομοθεσίας ούτως ώστε 
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να βελτιώσει την διαφάνεια των τιμών 
των εισροών στην αγροτική 
εκμετάλλευση και τα περιθώρια τιμών 
των βιομηχανιών πριν την αγροτική 
παραγωγή·

να βελτιώσει την διαφάνεια των 
περιθωρίων τιμών των βιομηχανιών πριν 
την αγροτική παραγωγή·

Or. de

Τροπολογία 92
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Vincenzo Iovine, Sylvie Goulard, Britta 
Reimers, Liam Aylward

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. ζητεί μεγαλύτερο έλεγχο και καλύτερη 
ανάλυση σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο των οικονομικών αρχών οι 
οποίες εξηγούν την άνοδο των τιμών των 
τροφίμων, κυρίως τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των διακυμάνσεων προμήθειας 
και ζήτησης, καθώς και την αύξηση των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μεταβολών 
των τιμών της ενέργειας, των 
συντελεστών παραγωγής και των 
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 93
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Vincenzo Iovine, Sylvie Goulard, Britta 
Reimers, Liam Aylward

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει 
την ανάλυσή της ως προς τους λόγους 
που κρύβονται πίσω από τις ακραίες 
διακυμάνσεις της αγοράς και να 
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επιδιώξει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον 
αφορά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της 
κερδοσκοπίας και των αγορών γεωργικών 
προϊόντων, καθώς και μεταξύ των 
αγορών ενέργειας και των τιμών των 
τροφίμων· τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή 
θα πρέπει να αποτελέσει μέρος των 
προσπαθειών για καλύτερη ρύθμιση, 
αύξηση της διαφάνειας και της 
ποιότητας των πληροφοριών σχετικά με 
τις χρηματοπιστωτικές αγορές σε
παγκόσμιο και ενωσιακό επίπεδο, μεταξύ 
άλλων στην επερχόμενη αναθεώρηση της 
οδηγίας για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και 
της οδηγίας για την κατάχρηση της 
αγοράς (MAD)·

Or. en

Τροπολογία 94
Elisabeth Jeggle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
βελτιωμένες αγρονομικές πρακτικές και 
διαχείριση των αγροτικών πόρων, με 
σκοπό να μειώσει το κόστος των 
συντελεστών παραγωγής και την 
κατασπατάληση των θρεπτικών στοιχείων, 
και να αυξήσει την καινοτομία, την 
αποδοτικότητα ως προς τους πόρους και 
την βιωσιμότητα εντός των 
καλλιεργητικών συστημάτων·

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
αποτελεσματικότερες αγρονομικές 
πρακτικές και διαχείριση των αγροτικών 
πόρων, με σκοπό να μειώσει το κόστος των 
συντελεστών παραγωγής και την 
κατασπατάληση των θρεπτικών στοιχείων, 
και να αυξήσει την καινοτομία, την
αποδοτικότητα ως προς τους πόρους και 
την βιωσιμότητα εντός των 
καλλιεργητικών συστημάτων· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει 
στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτοµίας για 
την παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα 
της γεωργίας· 

Or. de
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Τροπολογία 95
Krisztina Morvai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
βελτιωμένες αγρονομικές πρακτικές και 
διαχείριση των αγροτικών πόρων, με 
σκοπό να μειώσει το κόστος των 
συντελεστών παραγωγής και την 
κατασπατάληση των θρεπτικών στοιχείων, 
και να αυξήσει την καινοτομία, την 
αποδοτικότητα ως προς τους πόρους και 
την βιωσιμότητα εντός των 
καλλιεργητικών συστημάτων·

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
βελτιωμένες, βιώσιμες αγρονομικές 
πρακτικές και διαχείριση των αγροτικών 
πόρων, με σκοπό να μειώσει το κόστος των 
συντελεστών παραγωγής και την 
κατασπατάληση των θρεπτικών στοιχείων, 
και να αυξήσει την καινοτομία, την 
αποδοτικότητα ως προς τους πόρους και 
την βιωσιμότητα εντός των 
καλλιεργητικών συστημάτων·

Or. hu

Τροπολογία 96
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
βελτιωμένες αγρονομικές πρακτικές και 
διαχείριση των αγροτικών πόρων, με 
σκοπό να μειώσει το κόστος των 
συντελεστών παραγωγής και την 
κατασπατάληση των θρεπτικών στοιχείων, 
και να αυξήσει την καινοτομία, την 
αποδοτικότητα ως προς τους πόρους και 
την βιωσιμότητα εντός των 
καλλιεργητικών συστημάτων·

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
βελτιωμένες αγρονομικές πρακτικές και 
διαχείριση των αγροτικών πόρων, με 
σκοπό να δημιουργήσει μια σταθερή και 
παραγωγική γεωργία, να μειώσει το 
κόστος των συντελεστών παραγωγής και 
την κατασπατάληση των θρεπτικών 
στοιχείων, και να αυξήσει την καινοτομία, 
την αποδοτικότητα ως προς τους πόρους 
και την αποτελεσματικότητα και την 
βιωσιμότητα εντός των καλλιεργητικών 
συστημάτων· τονίζει την αναγκαιότητα 
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για 
τους αγρότες, η οποία θα φέρει ισορροπία 
σε όλους τους τομείς της γεωργίας 
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(παραγωγή, περιβάλλον, κερδοφορία, 
κοινωνική διάσταση).

Or. en

Τροπολογία 97
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για τη μείωση του κόστους παραγωγής 
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 
προβαίνοντας σε γενικευμένη μείωση του 
διοικητικού φόρτου και απλοποίηση των 
διοικητικών διαδικασιών τις οποίες οι 
αγρότες υποχρεούνται να τηρούν δυνάμει 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας παραγωγής·

Or. bg

Τροπολογία 98
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 
περαιτέρω τη βιώσιμη και παραγωγική 
γεωργία, προκειμένου να ανταποκριθεί 
στις περιβαλλοντικές και επισιτιστικές 
προκλήσεις, καθώς και να διασφαλίσει 
ότι θα παραμείνει επικερδής και 
ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 99
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
δημιουργήσει και να χρησιμοποιήσει τη 
θεσμική δομή για την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας μεταξύ των επιμέρους 
παραγωγών και των διαφορετικών 
μορφών ολοκλήρωσης στην αλυσίδα 
εφοδιασμού των καταναλωτών με 
γεωργικά προϊόντα και να αυξήσει την 
προστιθέμενη αξία των προϊόντων·

Or. lt

Τροπολογία 100
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ειδικά την ανάγκη ενός 
ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των 
τιμών των τροφίμων, το οποίο θα 
προσέδιδε περισσότερη διαφάνεια όσον 
αφορά την εξέλιξη των τιμών των 
συντελεστών παραγωγής και θα επέτρεπε 
τις τιμές παραγωγού να συνδεθούν με το 
κόστος παραγωγής·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 101
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam 
Aylward
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ειδικά την ανάγκη ενός 
ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των 
τιμών των τροφίμων, το οποίο θα 
προσέδιδε περισσότερη διαφάνεια όσον 
αφορά την εξέλιξη των τιμών των 
συντελεστών παραγωγής και θα επέτρεπε 
τις τιμές παραγωγού να συνδεθούν με το 
κόστος παραγωγής·

3. επικροτεί το ευρωπαϊκό μέσο
παρακολούθησης των τιμών των τροφίμων, 
το οποίο δημιουργήθηκε από τη Eurostat 
και τη συγκρότηση του φόρουμ υψηλού
επιπέδου για την καλύτερη λειτουργία της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, η οποία 
πρέπει να περιλαμβάνει τον τομέα των 
συντελεστών παραγωγής πριν από το 
στάδιο παραγωγής και θα προσδώσει 
περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά την 
εξέλιξη των τιμών των συντελεστών 
παραγωγής και θα συμβάλει στη βελτίωση 
των τιμών παραγωγού· επιμένει ότι η 
τακτική υποβολή εκθέσεων για την 
πρόοδο που σημειώνεται και οι 
συγκεκριμένες προτάσεις θα πρέπει να 
υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και να συζητούνται μαζί του·

Or. en

Τροπολογία 102
Giovanni La Via

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ειδικά την ανάγκη ενός 
ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των 
τιμών των τροφίμων, το οποίο θα 
προσέδιδε περισσότερη διαφάνεια όσον 
αφορά την εξέλιξη των τιμών των 
συντελεστών παραγωγής και θα επέτρεπε
τις τιμές παραγωγού να συνδεθούν με το 
κόστος παραγωγής·

3. τονίζει ειδικά την ανάγκη ενός 
ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των 
τιμών τόσο των συντελεστών παραγωγής 
όσο και των τροφίμων, το οποίο θα 
προσέδιδε διαφάνεια και θα επέτρεπε τις 
τιμές παραγωγού να συνδεθούν με το 
κόστος παραγωγής·

Or. it
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Τροπολογία 103
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ειδικά την ανάγκη ενός 
ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των 
τιμών των τροφίμων, το οποίο θα 
προσέδιδε περισσότερη διαφάνεια όσον 
αφορά την εξέλιξη των τιμών των 
συντελεστών παραγωγής και θα επέτρεπε 
τις τιμές παραγωγού να συνδεθούν με το 
κόστος παραγωγής·

3. αναγνωρίζει τις αγαθές προθέσεις που 
υπαγορεύουν τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των 
τιμών των τροφίμων, το οποίο θα 
προσέδιδε περισσότερη διαφάνεια όσον 
αφορά την εξέλιξη των τιμών των 
συντελεστών παραγωγής και θα επέτρεπε 
τις τιμές παραγωγού να συνδεθούν με το 
κόστος παραγωγής· επισημαίνει, ωστόσο, 
ότι ανάλογο σύστημα υπάρχει ήδη στην 
Ιταλία και ότι δεν κατορθώνει σε καμία 
περίπτωση να υλοποιήσει τους 
αξιέπαινους στόχους του·

Or. fr

Τροπολογία 104
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ειδικά την ανάγκη ενός 
ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των 
τιμών των τροφίμων, το οποίο θα 
προσέδιδε περισσότερη διαφάνεια όσον 
αφορά την εξέλιξη των τιμών των 
συντελεστών παραγωγής και θα επέτρεπε 
τις τιμές παραγωγού να συνδεθούν με το 
κόστος παραγωγής·

3. τονίζει ειδικά την ανάγκη ενός 
ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των 
τιμών των γεωργικών προϊόντων και των 
τροφίμων, το οποίο θα προσέδιδε 
περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά την 
εξέλιξη των τιμών των συντελεστών 
παραγωγής και θα επέτρεπε τις τιμές 
παραγωγού να συνδεθούν με το κόστος 
παραγωγής·

Or. fr
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Τροπολογία 105
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ειδικά την ανάγκη ενός 
ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των 
τιμών των τροφίμων, το οποίο θα 
προσέδιδε περισσότερη διαφάνεια όσον 
αφορά την εξέλιξη των τιμών των 
συντελεστών παραγωγής και θα επέτρεπε 
τις τιμές παραγωγού να συνδεθούν με το 
κόστος παραγωγής·

3. τονίζει ειδικά την ανάγκη ενός 
ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των 
τιμών των τροφίμων και του κόστους που 
επωμίζονται οι αγρότες για να παράγουν 
τρόφιμα, το οποίο θα προσέδιδε 
περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά την 
εξέλιξη των τιμών των συντελεστών 
παραγωγής και θα επέτρεπε τις τιμές 
παραγωγού να συνδεθούν με το κόστος 
παραγωγής·

Or. it

Τροπολογία 106
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ειδικά την ανάγκη ενός 
ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των 
τιμών των τροφίμων, το οποίο θα 
προσέδιδε περισσότερη διαφάνεια όσον 
αφορά την εξέλιξη των τιμών των 
συντελεστών παραγωγής και θα επέτρεπε 
τις τιμές παραγωγού να συνδεθούν με το 
κόστος παραγωγής·

3. τονίζει ειδικά την ανάγκη ενός 
ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των 
τιμών των τροφίμων, το οποίο θα 
προσέδιδε περισσότερη διαφάνεια όσον 
αφορά την εξέλιξη των τιμών των 
συντελεστών παραγωγής και θα επέτρεπε 
τις τιμές παραγωγού να συνδεθούν 
καλύτερα με το κόστος παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 107
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ειδικά την ανάγκη ενός 
ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των 
τιμών των τροφίμων, το οποίο θα 
προσέδιδε περισσότερη διαφάνεια όσον 
αφορά την εξέλιξη των τιμών των 
συντελεστών παραγωγής και θα επέτρεπε 
τις τιμές παραγωγού να συνδεθούν με το 
κόστος παραγωγής·

3. τονίζει ειδικά την ανάγκη ενός 
ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των 
τιμών των τροφίμων, το οποίο θα 
προσέδιδε, μέσω της παρακολούθησης 
της πολιτικής τιμολόγησης των κρατών 
μελών και των ιδιαιτεροτήτων των 
αγορών βασικών γεωργικών προϊόντων,
περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τη 
διαμόρφωση και την εξέλιξη των τιμών 
των συντελεστών παραγωγής και θα 
επέτρεπε τις τιμές παραγωγού να 
συνδεθούν με το κόστος παραγωγής·

Or. bg

Τροπολογία 108
Krisztina Morvai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ειδικά την ανάγκη ενός 
ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των 
τιμών των τροφίμων, το οποίο θα 
προσέδιδε περισσότερη διαφάνεια όσον 
αφορά την εξέλιξη των τιμών των 
συντελεστών παραγωγής και θα επέτρεπε 
τις τιμές παραγωγού να συνδεθούν με το 
κόστος παραγωγής·

3. τονίζει ειδικά την ανάγκη ενός 
ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των 
τιμών των τροφίμων, το οποίο θα 
προσέδιδε περισσότερη διαφάνεια όσον 
αφορά την εξέλιξη των τιμών των 
συντελεστών παραγωγής και θα επέτρεπε 
τις τιμές παραγωγού να συνδεθούν με το 
κόστος παραγωγής και επισημαίνει επίσης 
τις ανεπάρκειες της γεωργικής και της 
εμπορικής πολιτικής και άλλων στοιχείων 
που απαιτούν παρέμβαση·

Or. hu

Τροπολογία 109
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam 
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Aylward

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι οι πρωτογενείς παραγωγοί 
δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως 
από τις αυξημένες τιμές των συντελεστών 
παραγωγής καθώς συμπιέζονται μεταξύ, 
αφενός, των χαμηλών τιμών παραγωγού 
λόγω των ισχυρών θέσεων των 
μεταποιητών και των λιανοπωλητών και, 
αφετέρου, των υψηλών τιμών των 
συντελεστών παραγωγής λόγω της 
αυξημένης συγκέντρωσης προμηθευτών 
γεωργικών υλικών·

Or. en

Τροπολογία 110
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
καλύτερα τον αντίκτυπο της νομοθεσίας 
της ΕΕ στη βιωσιμότητα και την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
γεωργίας, και ειδικότερα θα πρέπει να 
δοθεί προσοχή στο κόστος της 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τον 
αντίκτυπο που έχει στη διαθεσιμότητα 
συντελεστών παραγωγής, καθώς και στις 
τιμές των εν λόγω συντελεστών·

Or. en

Τροπολογία 111
Mairead McGuinness, James Nicholson
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές 
αρμόδιες επί του ανταγωνισμού αρχές να 
αντιμετωπίσουν με σθένος τη 
δεσπόζουσα θέση που κατέχουν έμποροι 
και προμηθευτές γεωργικών υλικών με 
αγροτο-επιχειρηματική δράση, και να 
εξετάσει προτάσεις για αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία·

4. καλεί τις ευρωπαϊκές αρμόδιες επί του 
ανταγωνισμού αρχές να εφαρμόσουν την 
αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της ΕΕ σε 
εμπόρους και προμηθευτές γεωργικών 
υλικών με αγροτο-επιχειρηματική δράση,
όπως εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 112
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές 
αρμόδιες επί του ανταγωνισμού αρχές να 
αντιμετωπίσουν με σθένος τη δεσπόζουσα 
θέση που κατέχουν έμποροι και 
προμηθευτές γεωργικών υλικών με 
αγροτο-επιχειρηματική δράση, και να 
εξετάσει προτάσεις για αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία·

4. καλεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές 
αρμόδιες επί του ανταγωνισμού αρχές να 
αντιμετωπίσουν με σθένος τις 
καταχρήσεις της δεσπόζουσας θέσης που 
κατέχουν έμποροι και προμηθευτές 
γεωργικών υλικών με αγροτο-
επιχειρηματική δράση, ειδικότερα στον 
τομέα των λιπασμάτων, όπου οι αγρότες 
αντιμετωπίζουν τρομακτικές δυσκολίες 
όσον αφορά την προαγορά σημαντικών 
λιπασμάτων για την παραγωγή τους· οι 
ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού θα 
πρέπει, επομένως, να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο κίνησης μιας πλήρους 
τομεακής έρευνας για να προσβάλουν 
όλες τις πιθανές αντιμονοπωλιακές 
πρακτικές που εφαρμόζονται από τις 
εταιρείες λιπασμάτων και προϊόντων 
προστασίας των καλλιεργειών, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η ελεύθερη 
λειτουργία της αγοράς συντελεστών 
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παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 113
Elisabeth Köstinger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές 
αρμόδιες επί του ανταγωνισμού αρχές να 
αντιμετωπίσουν με σθένος τη δεσπόζουσα 
θέση που κατέχουν έμποροι και 
προμηθευτές γεωργικών υλικών με 
αγροτο-επιχειρηματική δράση, και να 
εξετάσει προτάσεις για αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία·

4. καλεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές 
αρμόδιες επί του ανταγωνισμού αρχές να 
αντιμετωπίσουν με σθένος τη δεσπόζουσα 
θέση που κατέχουν έμποροι, λιανοπωλητές
και προμηθευτές γεωργικών υλικών, και να 
εξετάσει προτάσεις για αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία·

Or. de

Τροπολογία 114
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές 
αρμόδιες επί του ανταγωνισμού αρχές να 
αντιμετωπίσουν με σθένος τη δεσπόζουσα 
θέση που κατέχουν έμποροι και 
προμηθευτές γεωργικών υλικών με 
αγροτο-επιχειρηματική δράση, και να 
εξετάσει προτάσεις για αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία·

4. καλεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές 
αρμόδιες επί του ανταγωνισμού αρχές να 
εκπονήσουν εμπεριστατωμένη ανάλυση 
και να καταρτίσουν έκθεση σχετικά με τη 
δεσπόζουσα θέση που κατέχουν έμποροι 
και προμηθευτές γεωργικών υλικών με 
αγροτο-επιχειρηματική δράση, προς 
υποβολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
όπου θα επαληθεύεται κατά πόσον οι 
δεσπόζουσες επιχειρήσεις ασκούν 
δραστηριότητες που αντιβαίνουν στον 
ελεύθερο ανταγωνισμό, διασφαλίζοντας 
κατά τον τρόπο αυτόν την εφαρμογή της 
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αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας εκ μέρους 
των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών·

Or. bg

Τροπολογία 115
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές 
αρμόδιες επί του ανταγωνισμού αρχές να 
αντιμετωπίσουν με σθένος τη δεσπόζουσα 
θέση που κατέχουν έμποροι και 
προμηθευτές γεωργικών υλικών με 
αγροτο-επιχειρηματική δράση, και να 
εξετάσει προτάσεις για αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία·

4. καλεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές 
αρμόδιες επί του ανταγωνισμού αρχές να 
αντιμετωπίσουν με σθένος την κατάχρηση 
της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν 
έμποροι και προμηθευτές γεωργικών 
υλικών με αγροτο-επιχειρηματική δράση, 
εάν και όποτε συμβεί αυτό, και να 
εξετάσει προτάσεις για αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 116
Alfreds Rubiks

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές 
αρμόδιες επί του ανταγωνισμού αρχές να 
αντιμετωπίσουν με σθένος τη δεσπόζουσα 
θέση που κατέχουν έμποροι και 
προμηθευτές γεωργικών υλικών με 
αγροτο-επιχειρηματική δράση, και να 
εξετάσει προτάσεις για αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία·

4. καλεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές 
αρμόδιες επί του ανταγωνισμού αρχές να 
αντιμετωπίσουν με σθένος τη δεσπόζουσα 
θέση που κατέχουν έμποροι και 
προμηθευτές γεωργικών υλικών με 
αγροτο-επιχειρηματική δράση, και να 
εξετάσει προτάσεις για αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία· καλεί τις εν λόγω αρχές να 
επιτρέψουν νομικά στις οργανώσεις 
παραγωγών –εφόσον πληρούν τις 
απαιτήσεις μεταφοράς, αποθήκευσης και 
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άλλες ειδικές απαιτήσεις– να αγοράζουν 
προϊόντα απευθείας από τον παραγωγό·

Or. lv

Τροπολογία 117
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε δράση 
στο πεδίο αυτό απαιτεί τον εκ των 
προτέρων ορισμό των καταχρηστικών, 
αθέμιτων και αντιανταγωνιστικών 
πρακτικών, ορισμός ο οποίος πρέπει να 
είναι εννοιολογικά αντικειμενικός και 
αυστηρός, ούτως ώστε να καταστούν 
δυνατές οι αναγκαίες ειδικές μορφές 
ρύθμισης και παρακολούθησης·

Or. pt

Τροπολογία 118
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή 
να αναλάβει την εκπόνηση μιας εις βάθος 
μελέτης των διαφορών όσον αφορά την 
προσέγγιση μεταξύ των 27 εθνικών 
αρχών και πολιτικών ανταγωνισμού και 
να ενθαρρύνει την εξεύρεση λύσεων που 
να περιλαμβάνουν όλους τους εταίρους οι 
οποίοι συμμετέχουν στην αλυσίδα 
παραγωγής τροφίμων και που να 
εμποδίζουν την ανάδειξη κυρίαρχων 
θέσεων ενός μέρους ή ορισμένων απλώς 
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μερών της αλυσίδας εισροών ή εκροών, 
που παρατηρούνται συχνά εις βάρος των 
γεωργικών παραγωγών·

Or. en

Τροπολογία 119
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. πιστεύει ότι πρέπει να θεσπισθεί ένα 
σύστημα αποτελεσματικού ελέγχου των 
πρακτικών αυτών, είτε με διοικητικά είτε 
με νομικά μέσα, και να δημιουργηθεί ένας 
μηχανισμός αξιολόγησης και 
παρακολούθησης των κρατών μελών από 
την Επιτροπή, εισάγοντας κυρώσεις 
επαρκώς αποτρεπτικής και έγκαιρης 
φύσης·

Or. pt

Τροπολογία 120
Mairead McGuinness, James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει επίσης την ανάγκη για ένα 
πανευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής 
πληροφοριών όσον αφορά σε ορθές 
πρακτικές διαχειρίσεως θρεπτικών 
στοιχείων, ενέργειας και φυσικών πόρων, 
οι οποίες μειώνουν το άμεσο κόστος·

5. τονίζει επίσης την ανάγκη για ένα 
πανευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής 
πληροφοριών όσον αφορά σε ορθές 
πρακτικές στους τομείς των θρεπτικών 
στοιχείων, της ενέργειας και των φυσικών 
πόρων και τη διαχείριση άλλων 
συντελεστών παραγωγής, προκειμένου να 
επιτευχθεί μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
των συντελεστών παραγωγής·
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Or. en

Τροπολογία 121
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
τη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής 
τράπεζας σπόρων, προκειμένου να 
αποθηκευθεί και να διατηρηθεί η 
γενετική ποικιλία των φυτών, να 
καταπολεμηθεί η απώλεια 
βιοποικιλότητας και να συνδεθεί η 
ποικιλομορφία των καλλιεργειών με την
πολιτισμική κληρονομιά των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 122
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. απευθύνει έκκληση προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στην νέα πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης συγκεκριμένα μέτρα 
για καλύτερη διαχείριση πόρων και 
βιώσιμες πρακτικές, οι οποίες μειώνουν το 
άμεσο κόστος και την ευπάθεια στην 
αστάθεια των τιμών, και οι οποίες
συγκεκριμένα υποστηρίζουν μικρές 
αλυσίδες συντελεστών παραγωγής και 
τροφίμων·

6. απευθύνει έκκληση προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στην νέα ΚΓΠ
συγκεκριμένα μέτρα για καλύτερη και 
αποδοτικότερη διαχείριση πόρων και 
βιώσιμες πρακτικές, οι οποίες μειώνουν το 
άμεσο κόστος και τη χρήση και 
βελτιώνουν την ικανότητα προσαρμογής
των αγροτών στην αστάθεια των τιμών, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
υποστήριξη μικρών αλυσίδων
συντελεστών παραγωγής και τροφίμων·

Or. en
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Τροπολογία 123
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. απευθύνει έκκληση προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στην νέα πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης συγκεκριμένα μέτρα 
για καλύτερη διαχείριση πόρων και 
βιώσιμες πρακτικές, οι οποίες μειώνουν το 
άμεσο κόστος και την ευπάθεια στην 
αστάθεια των τιμών, και οι οποίες 
συγκεκριμένα υποστηρίζουν μικρές 
αλυσίδες συντελεστών παραγωγής και 
τροφίμων·

6. απευθύνει έκκληση προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στην νέα πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης συγκεκριμένα μέτρα, 
όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
κατάρτιση για καλύτερη διαχείριση πόρων 
και βιώσιμες πρακτικές, οι οποίες 
αυξάνουν την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των συντελεστών 
παραγωγής και μειώνουν την ευπάθεια 
στην αστάθεια των τιμών·

Or. en

Τροπολογία 124
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. απευθύνει έκκληση προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στην νέα πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης συγκεκριμένα μέτρα 
για καλύτερη διαχείριση πόρων και 
βιώσιμες πρακτικές, οι οποίες μειώνουν το 
άμεσο κόστος και την ευπάθεια στην 
αστάθεια των τιμών, και οι οποίες 
συγκεκριμένα υποστηρίζουν μικρές 
αλυσίδες συντελεστών παραγωγής και 
τροφίμων·

6. απευθύνει έκκληση προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στην νέα πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης συγκεκριμένα μέτρα 
για αποδοτικότερη διαχείριση πόρων και 
βιώσιμες πρακτικές, οι οποίες μειώνουν το 
κόστος που συνδέεται με την αγορά 
εισροών και, κατ’ επέκταση, την ευπάθεια 
στην αστάθεια των τιμών, και οι οποίες 
προάγουν την ανάπτυξη μικρών αλυσίδων 
συντελεστών παραγωγής και τροφίμων, 
ικανών να ενισχύσουν την οικονομική 
βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων·

Or. fr
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Τροπολογία 125
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. απευθύνει έκκληση προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στην νέα πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης συγκεκριμένα μέτρα 
για καλύτερη διαχείριση πόρων και 
βιώσιμες πρακτικές, οι οποίες μειώνουν το 
άμεσο κόστος και την ευπάθεια στην 
αστάθεια των τιμών, και οι οποίες 
συγκεκριμένα υποστηρίζουν μικρές 
αλυσίδες συντελεστών παραγωγής και 
τροφίμων·

6. απευθύνει έκκληση προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στην νέα πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης συγκεκριμένα μέτρα 
για καλύτερη διαχείριση πόρων και 
βιώσιμες πρακτικές, οι οποίες μειώνουν το 
άμεσο κόστος και την ευπάθεια στην 
αστάθεια των τιμών, και οι οποίες 
συγκεκριμένα υποστηρίζουν μικρές ή/και 
περισσότερο αποδοτικές αλυσίδες 
συντελεστών παραγωγής και τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 126
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. απευθύνει έκκληση προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στην νέα πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης συγκεκριμένα μέτρα 
για καλύτερη διαχείριση πόρων και 
βιώσιμες πρακτικές, οι οποίες μειώνουν το 
άμεσο κόστος και την ευπάθεια στην 
αστάθεια των τιμών, και οι οποίες 
συγκεκριμένα υποστηρίζουν μικρές 
αλυσίδες συντελεστών παραγωγής και 
τροφίμων·

6. απευθύνει έκκληση προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στην νέα πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης συγκεκριμένα μέτρα 
για καλύτερη διαχείριση πόρων και 
βιώσιμες πρακτικές, οι οποίες μειώνουν το 
άμεσο κόστος και την ευπάθεια στην 
αστάθεια των τιμών, και οι οποίες 
συγκεκριμένα υποστηρίζουν μικρές 
αλυσίδες συντελεστών παραγωγής και 
τροφίμων· ζητεί την εναρμόνιση των 
άμεσων πληρωμών σε όλες τις χώρες της 
ΕΕ χωρίς την παρεμβολή μεταβατικής 
περιόδου, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο ίσες ευκαιρίες για τους αγρότες 
από τα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ·
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Or. lt

Τροπολογία 127
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. απευθύνει έκκληση να διατεθεί 
σημαντικό μέρος του επόμενου 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 
στην εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη 
κατά τη διαχείριση των συντελεστών 
παραγωγής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
προκειμένου να μειωθεί το κόστος των 
συντελεστών παραγωγής και να 
βελτιωθούν οι αγρονομικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής 
των αγροτών και της βελτιωμένης 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης των 
ικανοτήτων αυτών, και καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ δημοσίων και 
ιδιωτικών επιστημονικών οργανισμών 
και των οργανώσεων των αγροτών·

7. επικροτεί την αυξημένη έμφαση της 
Επιτροπής στη βιοοικονομία της 
Ευρώπης· ζητεί να διατεθεί σημαντικό 
μέρος του επόμενου προγράμματος-
πλαισίου για την έρευνα στην έρευνα και 
ανάπτυξη κατά τη διαχείριση των 
συντελεστών παραγωγής στις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις και στη βελτίωση της 
αγρονομικής αποδοτικότητας· τονίζει ότι 
τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να 
μετατραπούν σε ενίσχυση της γεωργικής 
παραγωγής στην πράξη μέσω
εκπαίδευσης και ανάπτυξης των 
ικανοτήτων αυτών· τονίζει την ανάγκη 
καλύτερης συνεργασίας μεταξύ δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα, καθώς και μεταξύ 
των οργανώσεων των αγροτών στο 
πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 128
Béla Glattfelder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. απευθύνει έκκληση να διατεθεί 
σημαντικό μέρος του επόμενου 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 
στην εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη 
κατά τη διαχείριση των συντελεστών 

7. απευθύνει έκκληση να διατεθεί 
σημαντικό μέρος του επόμενου 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 
στην εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη 
κατά τη διαχείριση των συντελεστών 
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παραγωγής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
προκειμένου να μειωθεί το κόστος των 
συντελεστών παραγωγής και να 
βελτιωθούν οι αγρονομικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής 
των αγροτών και της βελτιωμένης 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης των 
ικανοτήτων αυτών, και καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ δημοσίων και 
ιδιωτικών επιστημονικών οργανισμών και 
των οργανώσεων των αγροτών·

παραγωγής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
προκειμένου να μειωθεί το κόστος των 
συντελεστών παραγωγής και να 
βελτιωθούν οι αγρονομικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένης καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ δημοσίων και 
ιδιωτικών επιστημονικών οργανισμών και 
των οργανώσεων των αγροτών·

Or. hu

Τροπολογία 129
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. απευθύνει έκκληση να διατεθεί 
σημαντικό μέρος του επόμενου 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 
στην εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη 
κατά τη διαχείριση των συντελεστών
παραγωγής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
προκειμένου να μειωθεί το κόστος των 
συντελεστών παραγωγής και να 
βελτιωθούν οι αγρονομικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής 
των αγροτών και της βελτιωμένης 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης των 
ικανοτήτων αυτών, και καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ δημοσίων και 
ιδιωτικών επιστημονικών οργανισμών 
και των οργανώσεων των αγροτών·

7. απευθύνει έκκληση να διατεθεί 
σημαντικό μέρος του επόμενου 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 
στην εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη 
κατά τη διαχείριση των συντελεστών 
παραγωγής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
προκειμένου να μειωθεί το κόστος των 
συντελεστών παραγωγής και να 
βελτιωθούν οι αγρονομικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής 
των αγροτών και της βελτιωμένης 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης των 
ικανοτήτων αυτών, και καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων
των οργανώσεων των αγροτών·

Or. en

Τροπολογία 130
Elisabeth Jeggle, Albert Deß
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. απευθύνει έκκληση να διατεθεί 
σημαντικό μέρος του επόμενου 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 
στην εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη 
κατά τη διαχείριση των συντελεστών 
παραγωγής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
προκειμένου να μειωθεί το κόστος των 
συντελεστών παραγωγής και να 
βελτιωθούν οι αγρονομικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής 
των αγροτών και της βελτιωμένης 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης των 
ικανοτήτων αυτών, και καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ δημοσίων και 
ιδιωτικών επιστημονικών οργανισμών και 
των οργανώσεων των αγροτών·

7. απευθύνει έκκληση να διατεθεί 
σημαντικό μέρος του επόμενου 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 
στην εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη 
κατά την αποτελεσματική χρήση και
διαχείριση των συντελεστών παραγωγής 
στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
προκειμένου να μειωθεί το κόστος των 
συντελεστών παραγωγής και να 
βελτιωθούν οι αγρονομικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής 
των αγροτών και της βελτιωμένης 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης των 
ικανοτήτων αυτών, και καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ δημοσίων και 
ιδιωτικών επιστημονικών οργανισμών και 
των οργανώσεων των αγροτών·

Or. de

Τροπολογία 131
Giovanni La Via

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. απευθύνει έκκληση να διατεθεί 
σημαντικό μέρος του επόμενου 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 
στην εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη 
κατά τη διαχείριση των συντελεστών 
παραγωγής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
προκειμένου να μειωθεί το κόστος των 
συντελεστών παραγωγής και να 
βελτιωθούν οι αγρονομικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής 
των αγροτών και της βελτιωμένης 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης των 
ικανοτήτων αυτών, και καλύτερης 

7. απευθύνει έκκληση να διατεθεί 
σημαντικό μέρος του επόμενου 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 
στην εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη 
κατά τη διαχείριση των συντελεστών 
παραγωγής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
προκειμένου να μειωθεί το κόστος των 
συντελεστών παραγωγής και να 
βελτιωθούν οι αγρονομικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής 
των αγροτών και της βελτιωμένης 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης των 
ικανοτήτων αυτών, και καλύτερης 
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συνεργασίας μεταξύ δημοσίων και 
ιδιωτικών επιστημονικών οργανισμών και 
των οργανώσεων των αγροτών·

συνεργασίας μεταξύ δημοσίων και 
ιδιωτικών επιστημονικών οργανισμών και 
των οργανώσεων των αγροτών, με στόχο 
τη δημιουργία πρακτικών εφαρμογών 
επιτόπου για τη βελτίωση και τον 
εκσυγχρονισμό του παραγωγικού 
συστήματος·

Or. it

Τροπολογία 132
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. απευθύνει έκκληση να διατεθεί 
σημαντικό μέρος του επόμενου 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 
στην εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη 
κατά τη διαχείριση των συντελεστών 
παραγωγής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
προκειμένου να μειωθεί το κόστος των 
συντελεστών παραγωγής και να 
βελτιωθούν οι αγρονομικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής 
των αγροτών και της βελτιωμένης 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης των 
ικανοτήτων αυτών, και καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ δημοσίων και 
ιδιωτικών επιστημονικών οργανισμών και 
των οργανώσεων των αγροτών·

7. απευθύνει έκκληση να διατεθεί 
σημαντικό μέρος του επόμενου 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 
στην εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη 
κατά τη διαχείριση των συντελεστών 
παραγωγής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
προκειμένου να μειωθεί το κόστος των 
συντελεστών παραγωγής και να 
βελτιωθούν οι αγρονομικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής 
των αγροτών και της βελτιωμένης 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης των 
ικανοτήτων αυτών, και καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ δημοσίων και 
ιδιωτικών επιστημονικών οργανισμών και 
των οργανώσεων των αγροτών· εφιστά την 
προσοχή στον καινοτόμο ρόλο που θα 
μπορούσε να διαδραματίσει η 
τεχνολογική πλατφόρμα της ΕΕ για την 
έρευνα στη βιολογική καλλιέργεια στον 
τομέα αυτόν·

Or. lt

Τροπολογία 133
Luís Paulo Alves
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. πιστεύει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 
θα πρέπει να συνδεθούν με εθνικά ταμεία 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ενθαρρυνθεί 
η καινοτομία στον τομέα της γεωργίας 
στις περιφέρειες του στόχου 1, ειδικότερα 
με την ενίσχυση της 
συμπληρωματικότητας και την αύξηση 
των επιπέδων των ταμείων αυτών, 
ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
ικανότητά τους να διασφαλίσουν 
κατάρτιση και διά βίου μάθηση, πρόοδο 
στις γεωργικές πρακτικές, επιχειρηματικό 
πνεύμα στη γεωργία και τη δημιουργία 
απροσδόκητων οφελών·

Or. pt

Τροπολογία 134
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν περαιτέρω τον ρόλο των 
οργανώσεων και συνεταιρισμών
παραγωγών στην οργάνωση συλλογικών 
αγορών εισροών, με σκοπό να αυξηθεί η 
διαπραγματευτική ισχύς των αγροτών σε 
σχέση με την βιομηχανία που προηγείται 
του σταδίου της αγροτικής παραγωγής·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν περαιτέρω τον ρόλο που θα 
μπορούσαν να διαδραματίσουν οι 
συνεταιρισμοί και οι οργανώσεις 
παραγωγών στην οργάνωση συλλογικών 
αγορών εισροών, με σκοπό να ενισχυθούν 
οι διαπραγματευτικές θέσεις των αγροτών 
έναντι της βιομηχανίας που προηγείται 
του σταδίου της αγροτικής παραγωγής·

Or. fr
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Τροπολογία 135
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να οργανώσει 
ευρωπαϊκή εκστρατεία πληροφόρησης
για παραγωγούς και καταναλωτές,
τονίζοντας την ανάγκη καλύτερης 
διαχειρίσεως της ενέργειας, των υδάτων 
και των φυσικών πόρων καθόλο το μήκος 
της τροφικής αλυσίδας, ούτως ώστε να 
μειωθούν σημαντικά οι σπατάλες πόρων 
και τροφίμων·

9. καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει 
καλύτερα παραγωγούς και καταναλωτές 
σχετικά με την ανάγκη καλύτερης 
διαχειρίσεως της ενέργειας, των υδάτων 
και των φυσικών πόρων καθόλο το μήκος 
της τροφικής αλυσίδας, ούτως ώστε να 
μειωθούν σημαντικά οι σπατάλες πόρων 
και τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 136
George Becali

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να οργανώσει 
ευρωπαϊκή εκστρατεία πληροφόρησης για 
παραγωγούς και καταναλωτές, τονίζοντας
την ανάγκη καλύτερης διαχειρίσεως της 
ενέργειας, των υδάτων και των φυσικών 
πόρων καθόλο το μήκος της τροφικής
αλυσίδας, ούτως ώστε να μειωθούν 
σημαντικά οι σπατάλες πόρων και 
τροφίμων·

9. καλεί την Επιτροπή να οργανώσει 
ευρωπαϊκή εκστρατεία πληροφόρησης για 
παραγωγούς και καταναλωτές, 
προωθώντας την ανάγκη καλύτερης 
διαχειρίσεως της ενέργειας, των υδάτων 
και των φυσικών πόρων καθόλο το μήκος 
της αλυσίδας γεωργικών τροφίμων, ούτως 
ώστε να μειωθούν σημαντικά οι σπατάλες 
πόρων και τροφίμων·

Or. ro

Τροπολογία 137
Elisabeth Jeggle
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να οργανώσει 
ευρωπαϊκή εκστρατεία πληροφόρησης για 
παραγωγούς και καταναλωτές, τονίζοντας 
την ανάγκη καλύτερης διαχειρίσεως της 
ενέργειας, των υδάτων και των φυσικών 
πόρων καθόλο το μήκος της τροφικής 
αλυσίδας, ούτως ώστε να μειωθούν 
σημαντικά οι σπατάλες πόρων και 
τροφίμων·

9. καλεί την Επιτροπή να οργανώσει 
ευρωπαϊκή εκστρατεία πληροφόρησης για 
παραγωγούς και καταναλωτές, τονίζοντας 
την ανάγκη αποτελεσματικότερης
διαχειρίσεως της ενέργειας, των υδάτων 
και των φυσικών πόρων καθόλο το μήκος 
της τροφικής αλυσίδας, ούτως ώστε να 
μειωθούν σημαντικά οι σπατάλες πόρων 
και τροφίμων·

Or. de

Τροπολογία 138
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη 
αποτελεί μία από τις βασικές 
προτεραιότητες της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 και ότι η εξάρτησή μας 
από τα ορυκτά καύσιμα μάς εκθέτει σε 
κλυδωνισμούς στις αγορές 
αυτές· επαναλαμβάνει την ανάγκη 
αντικατάστασης της εξάρτησης αυτής 
από πεπερασμένους πόρους με επαρκώς 
δυναμικές εναλλακτικές, λαμβάνοντας 
υπόψη την ισορροπία μεταξύ της 
διατήρησης της παραγωγής τροφίμων 
και της προώθησης της δημιουργίας 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 139
Vasilica Viorica Dăncilă
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – υποπαράγραφος 1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν και να αναπτύξουν 
στρατηγικές έρευνας για τον 
προσδιορισμό των απαιτήσεων και των 
αναγκών των καταναλωτών, κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να υπάρχει διάκριση μεταξύ 
του ρόλου που διαδραματίζουν οι 
οργανώσεις των καταναλωτών και της 
ατομικής συμπεριφοράς των 
καταναλωτών στο σημείο πώλησης·

Or. ro

Τροπολογία 140
Mairead McGuinness, James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν, μέσω 
νομοθετικών μέτρων, επενδύσεις στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας επί του 
αγροκτήματος ή σε τοπικά έργα 
συμπράξεων (αιολικής, ηλιακής, 
βιοαερίου, γεωθερμική, κ.τ.λ.) με ιδιαίτερη 
έμφαση στην χρήση λυμάτων και 
υποπροϊόντων σε τοπικό επίπεδο·

10. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν επενδύσεις 
στην εξοικονόμηση ενέργειας και την 
παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας επί του 
αγροκτήματος ή σε τοπικά έργα 
συμπράξεων (αιολικής, ηλιακής, 
βιοαερίου, γεωθερμική, κ.τ.λ.) με ιδιαίτερη 
έμφαση στην χρήση λυμάτων και 
υποπροϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 141
Esther de Lange
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν, μέσω 
νομοθετικών μέτρων, επενδύσεις στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας επί του 
αγροκτήματος ή σε τοπικά έργα 
συμπράξεων (αιολικής, ηλιακής, 
βιοαερίου, γεωθερμική, κ.τ.λ.) με ιδιαίτερη 
έμφαση στην χρήση λυμάτων και 
υποπροϊόντων σε τοπικό επίπεδο·

10. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν, μέσω 
νομοθετικών μέτρων ή χαρτών, όπως έχει 
ήδη συμφωνηθεί σε ορισμένα κράτη 
μέλη, επενδύσεις στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και την παραγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας επί του αγροκτήματος ή σε 
τοπικά έργα συμπράξεων (αιολικής, 
ηλιακής, βιοαερίου, γεωθερμική, κ.τ.λ.) ή 
στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής με 
ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση λυμάτων και 
υποπροϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 142
Giovanni La Via

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν, μέσω 
νομοθετικών μέτρων, επενδύσεις στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας επί του 
αγροκτήματος ή σε τοπικά έργα 
συμπράξεων (αιολικής, ηλιακής, 
βιοαερίου, γεωθερμική, κ.τ.λ.) με ιδιαίτερη 
έμφαση στην χρήση λυμάτων και 
υποπροϊόντων σε τοπικό επίπεδο·

10. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν, μέσω 
νομοθετικών μέτρων, επενδύσεις στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας επί του 
αγροκτήματος ή σε έργα συμπράξεων που 
προωθούν τα τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη
(αιολικής, ηλιακής, βιοαερίου, 
γεωθερμική, κ.τ.λ.) με ιδιαίτερη έμφαση 
στην χρήση λυμάτων και υποπροϊόντων σε 
τοπικό επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία 143
Elisabeth Köstinger
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν, μέσω 
νομοθετικών μέτρων, επενδύσεις στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας επί του 
αγροκτήματος ή σε τοπικά έργα 
συμπράξεων (αιολικής, ηλιακής, 
βιοαερίου, γεωθερμική, κ.τ.λ.) με ιδιαίτερη 
έμφαση στην χρήση λυμάτων και 
υποπροϊόντων σε τοπικό επίπεδο·

10. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν, μέσω 
νομοθετικών μέτρων, επενδύσεις στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας επί του 
αγροκτήματος ή σε τοπικά έργα 
συμπράξεων (αιολικής, ηλιακής, βιομάζας, 
βιοαερίου, γεωθερμική, κ.τ.λ.) με ιδιαίτερη 
έμφαση στην χρήση λυμάτων και 
υποπροϊόντων σε τοπικό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 144
Elisabeth Jeggle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν, μέσω 
νομοθετικών μέτρων, επενδύσεις στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας επί του 
αγροκτήματος ή σε τοπικά έργα 
συμπράξεων (αιολικής, ηλιακής, 
βιοαερίου, γεωθερμική, κ.τ.λ.) με ιδιαίτερη 
έμφαση στην χρήση λυμάτων και 
υποπροϊόντων σε τοπικό επίπεδο·

10. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν, μέσω 
νομοθετικών μέτρων, επενδύσεις στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας επί του 
αγροκτήματος ή σε τοπικά έργα 
συμπράξεων (αιολικής, ηλιακής, 
βιοαερίου, γεωθερμική, κ.τ.λ.) με ιδιαίτερη 
έμφαση στην χρήση λυμάτων και 
υποπροϊόντων σε τοπικό επίπεδο·
υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι η 
υδαρής κοπριά που πληροί τις ποιοτικές 
απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα 
λιπάσματα και προορίζεται για 
αξιοποίηση ως λίπασμα δεν αποτελεί 
απόβλητο ούτε εάν έχει υποστεί 
προηγουμένως ζύμωση σε γεωργική 
εγκατάσταση βιοαερίου·
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Or. de

Τροπολογία 145
Béla Glattfelder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν, μέσω 
νομοθετικών μέτρων, επενδύσεις στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας επί του 
αγροκτήματος ή σε τοπικά έργα 
συμπράξεων (αιολικής, ηλιακής, 
βιοαερίου, γεωθερμική, κ.τ.λ.) με ιδιαίτερη 
έμφαση στην χρήση λυμάτων και 
υποπροϊόντων σε τοπικό επίπεδο·

10. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν, μέσω 
νομοθετικών μέτρων, επενδύσεις στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας επί του 
αγροκτήματος ή σε τοπικά έργα 
συμπράξεων (αιολικής, ηλιακής, 
βιοαερίου, γεωθερμική, κ.τ.λ.) με ιδιαίτερη 
έμφαση στην χρήση λυμάτων και 
υποπροϊόντων σε τοπικό επίπεδο· θεωρεί 
ότι σημαντικό μέρος των κονδυλίων για 
την περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτόν·

Or. hu

Τροπολογία 146
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επισημαίνει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι ο πρωταρχικός στόχος για 
τους αγρότες είναι η παραγωγή τροφίμων 
και, ενδεχομένως, κατά δεύτερο λόγο, η 
παραγωγή ενέργειας·

Or. it
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Τροπολογία 147
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει τη σημασία της επεξεργασίας 
κοπριάς, η οποία παρέχει όχι μόνο 
ανανεώσιμη ενέργεια, αλλά μειώνει και 
την περιβαλλοντική πίεση και αποτελεί 
υποκατάστατο των τεχνητών λιπασμάτων 
με τη μορφή εμπλουτισμένων 
μεταλλευμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
αναγνωρίσει την επεξεργασμένη κοπριά 
ως υποκατάστατο των τεχνητών 
λιπασμάτων στην οδηγία για τη 
νιτρορρύπανση, προκειμένου η κοπριά να 
θεωρείται πηγή ενέργειας·

Or. nl

Τροπολογία 148
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι τα δημόσια 
μέτρα στήριξης για την βιομάζα και τα 
αγροκαύσιμα - συμπεριλαμβανομένου του 
βιοαερίου - δεν θα συμβάλουν σε μη 
βιώσιμο ανταγωνισμό μεταξύ της 
παραγωγής τροφίμων και ενέργειας, και 
δεν θα προκαλέσουν επιπλέον αυξήσεις 
στο κόστος συντελεστών παραγωγής και 
το κόστος μίσθωσης της γης·

11. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι τα δημόσια 
μέτρα στήριξης για την βιομάζα και τα 
αγροκαύσιμα - συμπεριλαμβανομένου του 
βιοαερίου - δεν θα συμβάλουν σε 
ανταγωνισμό μεταξύ της παραγωγής 
τροφίμων και ενέργειας, που πρέπει να 
λάβει βιώσιμη μορφή, και δεν θα 
προκαλέσουν επιπλέον αυξήσεις στο 
κόστος συντελεστών παραγωγής και το 
κόστος μίσθωσης της γης·

Or. de
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Τροπολογία 149
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι τα δημόσια 
μέτρα στήριξης για την βιομάζα και τα 
αγροκαύσιμα –συμπεριλαμβανομένου του 
βιοαερίου– δεν θα συμβάλουν σε μη 
βιώσιμο ανταγωνισμό μεταξύ της 
παραγωγής τροφίμων και ενέργειας, και 
δεν θα προκαλέσουν επιπλέον αυξήσεις 
στο κόστος συντελεστών παραγωγής και 
το κόστος μίσθωσης της γης·

11. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι τα δημόσια 
μέτρα στήριξης για την βιομάζα και τα 
αγροκαύσιμα –συμπεριλαμβανομένου του 
βιοαερίου– δεν θα συμβάλουν σε μη 
βιώσιμο ανταγωνισμό μεταξύ της 
παραγωγής τροφίμων και ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 150
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. εφιστά την προσοχή στις 
δυνατότητες που προσφέρονται από φυτά 
τα οποία καλλιεργούνται για την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και μπορούν να 
εναλλάσσονται με δημητριακά ή/και να 
καλλιεργούνται σε περιθωριακές, 
υποβαθμισμένες ή ρυπασμένες εκτάσεις, 
χωρίς να επηρεάζεται με τον τρόπο αυτόν
η παραγωγή τροφίμων·

Or. ro

Τροπολογία 151
Elisabeth Jeggle
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βοηθήσουν στην παραγωγή νέου 
εισοδήματος για τους αγρότες μέσω της 
διευκόλυνσης ενσωμάτωσης της ενέργειας 
που παράγεται από ανανεώσιμες αγροτικές 
πηγές στα δημόσια και ιδιωτικά 
ενεργειακά συστήματα και δίκτυα·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βοηθήσουν στην παραγωγή νέου 
εισοδήματος για τους αγρότες μέσω της 
διευκόλυνσης ενσωμάτωσης της ενέργειας 
και της θερμότητας που παράγεται από 
ανανεώσιμες αγροτικές πηγές στα δημόσια 
και ιδιωτικά ενεργειακά συστήματα και 
δίκτυα·

Or. de

Τροπολογία 152
Alfreds Rubiks

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βοηθήσουν στην παραγωγή νέου 
εισοδήματος για τους αγρότες μέσω της 
διευκόλυνσης ενσωμάτωσης της ενέργειας 
που παράγεται από ανανεώσιμες αγροτικές 
πηγές στα δημόσια και ιδιωτικά 
ενεργειακά συστήματα και δίκτυα·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βοηθήσουν στην παραγωγή νέου 
εισοδήματος για τους αγρότες μέσω της 
διευκόλυνσης ενσωμάτωσης της ενέργειας 
που παράγεται από ανανεώσιμες αγροτικές 
πηγές στα δημόσια και ιδιωτικά 
ενεργειακά συστήματα και δίκτυα, 
δεδομένου ότι οι αγρότες συμμετέχουν 
στην παραγωγή βιοενέργειας με τον πιο 
άμεσο τρόπο ως ιδιοκτήτες εκτάσεων, 
υδάτινων και δασικών πόρων·

Or. lv

Τροπολογία 153
Béla Glattfelder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βοηθήσουν στην παραγωγή νέου 
εισοδήματος για τους αγρότες μέσω της 
διευκόλυνσης ενσωμάτωσης της ενέργειας 
που παράγεται από ανανεώσιμες αγροτικές 
πηγές στα δημόσια και ιδιωτικά 
ενεργειακά συστήματα και δίκτυα·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βοηθήσουν στην παραγωγή νέου 
εισοδήματος για τους αγρότες μέσω της 
διευκόλυνσης ενσωμάτωσης της ενέργειας 
που παράγεται από ανανεώσιμες αγροτικές 
πηγές στα δημόσια και ιδιωτικά 
ενεργειακά συστήματα και δίκτυα·
υπογραμμίζει ότι η ένταξη του βιοαερίου 
στο δίκτυο φυσικού αερίου πρέπει να 
καταστεί υποχρεωτική·

Or. hu

Τροπολογία 154
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκτιμά ότι αποδοτικά μέτρα για την 
εξοικονόμηση και διαχείριση της ενέργειας 
εντός του αγροκτήματος και τοπικά θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλη την ΕΕ 
μέσω προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης και θα πρέπει να γίνουν μέρος 
των υπηρεσιών αγροτικής επιμόρφωσης·

13. εκτιμά ότι αποδοτικά μέτρα για την 
εξοικονόμηση και διαχείριση της ενέργειας 
εντός του αγροκτήματος και τοπικά θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλη την ΕΕ, 
δημιουργώντας νέα κίνητρα και
στοχευμένους μηχανισμούς υποστήριξης 
στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης της 
ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου ως μέρος 
των υπηρεσιών αγροτικής επιμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 155
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκτιμά ότι αποδοτικά μέτρα για την 
εξοικονόμηση και διαχείριση της ενέργειας 
εντός του αγροκτήματος και τοπικά θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλη την ΕΕ 
μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 
και θα πρέπει να γίνουν μέρος των 
υπηρεσιών αγροτικής επιμόρφωσης·

13. εκτιμά ότι αποδοτικά μέτρα για την 
εξοικονόμηση και διαχείριση της ενέργειας 
εντός του αγροκτήματος και τοπικά θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλη την ΕΕ 
μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 
και των προαιρετικών οικολογικών 
μέτρων του μέλλοντος της ΚΓΠ·

Or. en

Τροπολογία 156
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκτιμά ότι αποδοτικά μέτρα για την 
εξοικονόμηση και διαχείριση της ενέργειας 
εντός του αγροκτήματος και τοπικά θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλη την ΕΕ 
μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 
και θα πρέπει να γίνουν μέρος των 
υπηρεσιών αγροτικής επιμόρφωσης·

13. εκτιμά ότι αποδοτικά μέτρα για την 
εξοικονόμηση και διαχείριση της ενέργειας 
εντός του αγροκτήματος και τοπικά θα 
μπορούσαν να είναι διαθέσιμα σε όλη την 
ΕΕ μέσω προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης και θα μπορούσαν να γίνουν 
μέρος των υπηρεσιών αγροτικής 
επιμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 157
Béla Glattfelder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκτιμά ότι αποδοτικά μέτρα για την 
εξοικονόμηση και διαχείριση της 
ενέργειας εντός του αγροκτήματος και
τοπικά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλη 

13. εκτιμά ότι αποδοτικά μέτρα για την 
εξοικονόμηση της ενέργειας τοπικά, τη 
χρήση ανανεώσιμης ενέργειας ιδίως από 
γεωργικούς πόρους και τη διαχείριση της 
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την ΕΕ μέσω προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης και θα πρέπει να γίνουν μέρος 
των υπηρεσιών αγροτικής επιμόρφωσης·

ενέργειας σε γεωργικές εγκαταστάσεις και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλη την ΕΕ 
μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 
και θα πρέπει να γίνουν μέρος των 
υπηρεσιών αγροτικής επιμόρφωσης·

Or. hu

Τροπολογία 158
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει το 
κόστος της ενέργειας στα διάφορα, 
υπάρχοντα καλλιεργητικά συστήματα και 
στους σχετιζόμενους παρόχους εισροών, 
μεταποιητική βιομηχανία και συστήματα 
διανομής, λαμβάνοντας υπόψη την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και την χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να 
αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις, και 
την αναγκαία επανεξισορρόπηση της 
φυτικής και της ζωικής παραγωγής·

14. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει το 
κόστος της ενέργειας στα διάφορα, 
υπάρχοντα καλλιεργητικά συστήματα και 
στους σχετιζόμενους παρόχους εισροών, 
λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και την χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να 
αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις, και 
την αναγκαία επανεξισορρόπηση της 
φυτικής και της ζωικής παραγωγής·

Or. fr

Τροπολογία 159
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει το 
κόστος της ενέργειας στα διάφορα, 
υπάρχοντα καλλιεργητικά συστήματα και 
στους σχετιζόμενους παρόχους εισροών, 
μεταποιητική βιομηχανία και συστήματα 

14. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει το 
κόστος της ενέργειας στα διάφορα, 
υπάρχοντα καλλιεργητικά συστήματα και 
στους σχετιζόμενους παρόχους εισροών, 
μεταποιητική βιομηχανία και συστήματα 



AM\880724EL.doc 83/121 PE473.999v01

EL

διανομής, λαμβάνοντας υπόψη την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και την χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να 
αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις, και 
την αναγκαία επανεξισορρόπηση της 
φυτικής και της ζωικής παραγωγής·

διανομής όσον αφορά την 
παραγωγικότητα και την απόδοση, 
λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή
αποδοτικότητα και την χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να 
αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 160
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει το 
κόστος της ενέργειας στα διάφορα, 
υπάρχοντα καλλιεργητικά συστήματα και 
στους σχετιζόμενους παρόχους εισροών, 
μεταποιητική βιομηχανία και συστήματα 
διανομής, λαμβάνοντας υπόψη την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και την χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να 
αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις, και 
την αναγκαία επανεξισορρόπηση της 
φυτικής και της ζωικής παραγωγής·

14. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει το 
κόστος της ενέργειας στα διάφορα, 
υπάρχοντα καλλιεργητικά συστήματα και 
στους σχετιζόμενους παρόχους εισροών, 
μεταποιητική βιομηχανία και συστήματα 
διανομής, λαμβάνοντας υπόψη την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και την χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να 
αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 161
Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει το 
κόστος της ενέργειας στα διάφορα, 
υπάρχοντα καλλιεργητικά συστήματα και 
στους σχετιζόμενους παρόχους εισροών, 
μεταποιητική βιομηχανία και συστήματα 

14. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει το 
κόστος της ενέργειας στα διάφορα, 
υπάρχοντα καλλιεργητικά συστήματα και 
στους σχετιζόμενους παρόχους εισροών, 
μεταποιητική βιομηχανία και συστήματα 
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διανομής, λαμβάνοντας υπόψη την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και την χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να 
αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις, και 
την αναγκαία επανεξισορρόπηση της 
φυτικής και της ζωικής παραγωγής·

διανομής, λαμβάνοντας υπόψη την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και την χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να 
αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις·

Or. de

Τροπολογία 162
Krisztina Morvai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δώσουν τη δυνατότητα στους 
παραγωγούς, σε μια προσπάθεια 
αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων, 
να παρέχουν καύσιμα για τα μηχανήματά 
τους με τη μορφή φυτικών ελαίων από 
ελαιούχους σπόρους που καλλιεργούν οι 
ίδιοι, καθώς και να τους χρησιμοποιούν, 
ως υποπροϊόν πλούσιο σε πρωτεΐνες και 
άλλα θρεπτικά συστατικά, ως ζωοτροφή, 
μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
σημαντικά τόσο την εξάρτησή τους από 
τις ορυκτές πηγές ενέργειας όσο και από 
το άμεσο κόστος όσον αφορά τα καύσιμα 
και τις ζωοτροφές·

Or. hu

Τροπολογία 163
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 15. σημειώνει ότι η αμειψισπορά και η 
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συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών» 
μέτρων προς ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, 
δεδομένης της θετικής επίδρασης που 
έχουν τα μέτρα αυτά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων, και στην 
οικονομική κατάσταση των αγροτών (με 
σημαντικά μειωμένη χρήση λιπασμάτων, 
βελτιωτικών εδάφους, προϊόντων 
φυτοπροστασίας και φυτοφαρμάκων,
πράγμα που θα μειώσει το άμεσο κόστος
για τους αγρότες)·

ποικιλότητα των καλλιεργειών μπορούν να 
διαδραματίσουν ρόλο στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων, και στην 
οικονομική κατάσταση των αγροτών (με 
βιώσιμη χρήση λιπασμάτων, βελτιωτικών 
εδάφους και ενισχυμένη διαχείριση των 
αντιστάσεων στη χρήση προϊόντων 
φυτοπροστασίας, πράγμα που θα αυξήσει 
την αποτελεσματικότητα και την 
απόδοση των συντελεστών παραγωγής 
για τους αγρότες)· και τονίζει τον ρόλο της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
παρασίτων στην επίτευξη αυτών των 
στόχων·

Or. en

Τροπολογία 164
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών» 
μέτρων προς ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, 
δεδομένης της θετικής επίδρασης που 
έχουν τα μέτρα αυτά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων, και στην 
οικονομική κατάσταση των αγροτών (με 
σημαντικά μειωμένη χρήση λιπασμάτων, 
βελτιωτικών εδάφους, προϊόντων 
φυτοπροστασίας και φυτοφαρμάκων, 
πράγμα που θα μειώσει το άμεσο κόστος 
για τους αγρότες)·

15. ζητεί να υπάρξουν στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ κίνητρα για τα κράτη μέλη της ΕΕ 
προκειμένου να προωθήσουν την 
αμειψισπορά και την ποικιλότητα των 
καλλιεργειών, δεδομένης της θετικής 
επίδρασης που έχουν τα μέτρα αυτά στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στην 
ποιότητα του εδάφους και των υδάτων, και 
στις εισροές των αγροτών· 

Or. de
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Τροπολογία 165
Peter Jahr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών» 
μέτρων προς ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, 
δεδομένης της θετικής επίδρασης που 
έχουν τα μέτρα αυτά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων, και στην 
οικονομική κατάσταση των αγροτών (με 
σημαντικά μειωμένη χρήση λιπασμάτων, 
βελτιωτικών εδάφους, προϊόντων 
φυτοπροστασίας και φυτοφαρμάκων, 
πράγμα που θα μειώσει το άμεσο κόστος 
για τους αγρότες)·

15. επισημαίνει ότι θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν στο πλαίσιο της ΚΓΠ 
κίνητρα για την ποικιλότητα των 
καλλιεργειών, ιδίως λόγω της θετικής 
επίδρασης που έχουν τα μέτρα αυτά στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στην 
ποιότητα του εδάφους και των υδάτων, και 
στην οικονομική κατάσταση των αγροτών· 

Or. de

Τροπολογία 166
Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών» 
μέτρων προς ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, 
δεδομένης της θετικής επίδρασης που 
έχουν τα μέτρα αυτά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων, και στην 
οικονομική κατάσταση των αγροτών (με 
σημαντικά μειωμένη χρήση λιπασμάτων, 
βελτιωτικών εδάφους, προϊόντων 

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί σε προαιρετική βάση η 
αμειψισπορά και η ποικιλότητα των 
καλλιεργειών σε έναν πανευρωπαϊκό 
κατάλογο «οικολογικών» μέτρων προς 
ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, δεδομένης της 
θετικής επίδρασης που έχουν τα μέτρα 
αυτά στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής, στην ποιότητα του εδάφους και 
των υδάτων, και στην οικονομική 
κατάσταση των αγροτών·
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φυτοπροστασίας και φυτοφαρμάκων, 
πράγμα που θα μειώσει το άμεσο κόστος 
για τους αγρότες)·

Or. de

Τροπολογία 167
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών» 
μέτρων προς ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, 
δεδομένης της θετικής επίδρασης που 
έχουν τα μέτρα αυτά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων, και στην 
οικονομική κατάσταση των αγροτών (με 
σημαντικά μειωμένη χρήση λιπασμάτων, 
βελτιωτικών εδάφους, προϊόντων 
φυτοπροστασίας και φυτοφαρμάκων, 
πράγμα που θα μειώσει το άμεσο κόστος 
για τους αγρότες)·

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών» 
μέτρων προς ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, 
δεδομένης της θετικής επίδρασης που 
έχουν τα μέτρα αυτά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων·

Or. en

Τροπολογία 168
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών» 

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών» 
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μέτρων προς ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, 
δεδομένης της θετικής επίδρασης που 
έχουν τα μέτρα αυτά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων, και στην 
οικονομική κατάσταση των αγροτών (με 
σημαντικά μειωμένη χρήση λιπασμάτων, 
βελτιωτικών εδάφους, προϊόντων 
φυτοπροστασίας και φυτοφαρμάκων, 
πράγμα που θα μειώσει το άμεσο κόστος 
για τους αγρότες)·

μέτρων προς συμπληρωματική ανταμοιβή 
εντός της ΚΓΠ, δεδομένης της θετικής 
επίδρασης που έχουν τα μέτρα αυτά στην 
ποιότητα του εδάφους και των υδάτων, και 
στην οικονομική κατάσταση των αγροτών 
(με σημαντικά μειωμένη χρήση 
λιπασμάτων, βελτιωτικών εδάφους, 
προϊόντων φυτοπροστασίας και 
φυτοφαρμάκων, πράγμα που θα μειώσει το 
άμεσο κόστος για τους αγρότες)·

Or. fr

Τροπολογία 169
Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών» 
μέτρων προς ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, 
δεδομένης της θετικής επίδρασης που 
έχουν τα μέτρα αυτά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων, και στην 
οικονομική κατάσταση των αγροτών (με 
σημαντικά μειωμένη χρήση λιπασμάτων, 
βελτιωτικών εδάφους, προϊόντων 
φυτοπροστασίας και φυτοφαρμάκων, 
πράγμα που θα μειώσει το άμεσο κόστος 
για τους αγρότες)·

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα συγκεκριμένων καλλιεργειών 
(ιδίως ψυχανθών) σε έναν πανευρωπαϊκό 
κατάλογο «οικολογικών» μέτρων προς 
ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, δεδομένης της 
θετικής επίδρασης που έχουν τα μέτρα 
αυτά στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής, στην ποιότητα του εδάφους και 
των υδάτων, και στην οικονομική 
κατάσταση των αγροτών (με σημαντικά 
μειωμένη χρήση λιπασμάτων, βελτιωτικών 
εδάφους, προϊόντων φυτοπροστασίας και 
φυτοφαρμάκων, πράγμα που θα μειώσει το 
άμεσο κόστος για τους αγρότες)·

Or. de

Τροπολογία 170
Esther de Lange, Mairead McGuinness
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών» 
μέτρων προς ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, 
δεδομένης της θετικής επίδρασης που 
έχουν τα μέτρα αυτά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων, και στην 
οικονομική κατάσταση των αγροτών (με 
σημαντικά μειωμένη χρήση λιπασμάτων, 
βελτιωτικών εδάφους, προϊόντων 
φυτοπροστασίας και φυτοφαρμάκων, 
πράγμα που θα μειώσει το άμεσο κόστος 
για τους αγρότες)·

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
προαιρετικό πανευρωπαϊκό κατάλογο 
«οικολογικών» μέτρων προς ανταμοιβή 
εντός της ΚΓΠ, δεδομένης της θετικής 
επίδρασης που έχουν τα μέτρα αυτά στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στην 
ποιότητα του εδάφους και των υδάτων, και 
στην οικονομική κατάσταση των αγροτών 
(με σημαντικά μειωμένη χρήση 
λιπασμάτων, βελτιωτικών εδάφους, 
προϊόντων φυτοπροστασίας και 
φυτοφαρμάκων, πράγμα που θα μειώσει το 
άμεσο κόστος για τους αγρότες)·

Or. en

Τροπολογία 171
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών» 
μέτρων προς ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, 
δεδομένης της θετικής επίδρασης που 
έχουν τα μέτρα αυτά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων, και στην 
οικονομική κατάσταση των αγροτών (με 
σημαντικά μειωμένη χρήση λιπασμάτων, 
βελτιωτικών εδάφους, προϊόντων 
φυτοπροστασίας και φυτοφαρμάκων, 
πράγμα που θα μειώσει το άμεσο κόστος 
για τους αγρότες)·

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών» 
μέτρων προς ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, 
όπου οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν, 
και χωρίς ανάμειξη στις παραγωγικές 
επιλογές των αγροτών ή περιορισμό της 
παραγωγικής τους ικανότητας, δεδομένης 
της θετικής επίδρασης που έχουν τα μέτρα 
αυτά στον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής, στην ποιότητα του εδάφους και 
των υδάτων, και στην οικονομική 
κατάσταση των αγροτών (με σημαντικά 
μειωμένη χρήση λιπασμάτων, βελτιωτικών 
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εδάφους, προϊόντων φυτοπροστασίας και 
φυτοφαρμάκων, πράγμα που θα μειώσει το 
άμεσο κόστος για τους αγρότες)·

Or. en

Τροπολογία 172
Béla Glattfelder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών» 
μέτρων προς ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, 
δεδομένης της θετικής επίδρασης που 
έχουν τα μέτρα αυτά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων, και στην 
οικονομική κατάσταση των αγροτών (με 
σημαντικά μειωμένη χρήση λιπασμάτων, 
βελτιωτικών εδάφους, προϊόντων 
φυτοπροστασίας και φυτοφαρμάκων, 
πράγμα που θα μειώσει το άμεσο κόστος 
για τους αγρότες)·

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών» 
μέτρων προς ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ –
χωρίς αυτό να εμποδίζει τους αγρότες να 
μεγιστοποιήσουν την 
αποτελεσματικότητα της παραγωγής–
δεδομένης της θετικής επίδρασης που 
έχουν τα μέτρα αυτά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων, και στην 
οικονομική κατάσταση των αγροτών (με 
σημαντικά μειωμένη χρήση λιπασμάτων, 
βελτιωτικών εδάφους, προϊόντων 
φυτοπροστασίας και φυτοφαρμάκων, 
πράγμα που θα μειώσει το άμεσο κόστος 
για τους αγρότες)·

Or. hu

Τροπολογία 173
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
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συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών»
μέτρων προς ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, 
δεδομένης της θετικής επίδρασης που 
έχουν τα μέτρα αυτά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων, και στην 
οικονομική κατάσταση των αγροτών (με 
σημαντικά μειωμένη χρήση λιπασμάτων, 
βελτιωτικών εδάφους, προϊόντων 
φυτοπροστασίας και φυτοφαρμάκων, 
πράγμα που θα μειώσει το άμεσο κόστος 
για τους αγρότες)·

συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών» 
μέτρων προς ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, 
δεδομένης της θετικής επίδρασης που 
έχουν τα μέτρα αυτά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων, και στην 
οικονομική κατάσταση των αγροτών (με 
σημαντικά μειωμένη χρήση λιπασμάτων, 
βελτιωτικών εδάφους, προϊόντων 
φυτοπροστασίας και φυτοφαρμάκων, 
πράγμα που θα μειώσει το άμεσο κόστος 
για τους αγρότες), επισημαίνοντας 
ωστόσο την ποικιλομορφία των εδαφών 
εντός της Ένωσης·

Or. it

Τροπολογία 174
Krisztina Morvai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών» 
μέτρων προς ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, 
δεδομένης της θετικής επίδρασης που 
έχουν τα μέτρα αυτά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων, και στην 
οικονομική κατάσταση των αγροτών (με 
σημαντικά μειωμένη χρήση λιπασμάτων, 
βελτιωτικών εδάφους, προϊόντων 
φυτοπροστασίας και φυτοφαρμάκων, 
πράγμα που θα μειώσει το άμεσο κόστος 
για τους αγρότες)·

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συμπεριληφθεί η αμειψισπορά και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών σε έναν 
πανευρωπαϊκό κατάλογο «οικολογικών» 
μέτρων προς ανταμοιβή εντός της ΚΓΠ, 
δεδομένης της θετικής επίδρασης που 
έχουν τα μέτρα αυτά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων, και στην 
οικονομική κατάσταση των αγροτών (με 
σημαντικά μειωμένη χρήση λιπασμάτων, 
βελτιωτικών εδάφους, προϊόντων 
φυτοπροστασίας και φυτοφαρμάκων, 
πράγμα που θα μειώσει το άμεσο κόστος 
για τους αγρότες), και να ενθαρρύνει τη 
μετάβαση στη βιολογική καλλιέργεια, η 
οποία θα δώσει λύση στα ζητήματα της 
αντικατάστασης των ζωοτροφών, του 
ελέγχου των ζιζανίων και της 
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φυτοπροστασίας από τους ίδιους πόρους 
της και επομένως εξαρτάται λιγότερο από 
τις διακυμάνσεις του άμεσου κόστους 
απ’ ό,τι η παραδοσιακή γεωργία, ούτως 
ώστε οι καταναλωτές να είναι πρόθυμοι 
να πληρώσουν περισσότερα για ελεγμένα 
βιολογικά προϊόντα·

Or. hu

Τροπολογία 175
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί, εν συνεχεία, από την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν τις 
επενδύσεις στη γεωργία ακριβείας σε έναν 
προαιρετικό πανευρωπαϊκό κατάλογο 
«οικολογικών μέτρων προς ανταμοιβή 
εντός της ΚΓΠ, δεδομένης της θετικής 
επίδρασης των καινοτόμων αυτών 
πρακτικών (όπως έδαφος με βάση το 
σύστημα GPS) στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του 
εδάφους και των υδάτων, και στην 
οικονομική κατάσταση των αγροτών (με 
σημαντικά μειωμένη χρήση λιπασμάτων, 
ύδατος, βελτιωτικών εδάφους, προϊόντων 
φυτοπροστασίας και φυτοφαρμάκων, 
πράγμα που θα μειώσει το άμεσο κόστος 
για τους αγρότες)·

Or. en

Τροπολογία 176
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επιμένει ότι, στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, ένας 
πανευρωπαϊκός κατάλογος 
«οικολογικών» μέτρων θα πρέπει να 
ανταμείβει κατά κύριο λόγο την αυξημένη 
απόδοση των πόρων, τη διαχείριση των 
θρεπτικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών γεωργίας 
ακριβείας για μια ανταγωνιστική και 
λιγότερο εντατική ως προς τους 
συντελεστές παραγωγής και εξαρτώμενη 
από τα ορυκτά καύσιμα γεωργία στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 177
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι η γεωργική παραγωγή της 
ΕΕ εξαρτάται από την εισαγωγή 
πετρωμάτων φωσφορικών αλάτων για 
την παραγωγή λιπασμάτων, το 
μεγαλύτερο μέρος των οποίων 
εξορύσσεται σε πέντε χώρες 
παγκοσμίως· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ζήτημα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 178
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την ανακύκλωση των 
θρεπτικών στοιχείων από ροές αποβλήτων, 
ιδιαίτερα υγρής κοπριάς, οργανικών 
αποβλήτων και από τοπικά συστήματα 
αποχετεύσεως - εφόσον 
πραγματοποιηθούν διεξοδική έρευνα ως 
προς την πιθανή τους χρήση, επαρκής 
επεξεργασία των δυνητικά επιβλαβών 
ουσιών και αυστηροί έλεγχοι - τα οποία 
μπορούν να συμβάλουν στην μείωση του 
άμεσου κόστους των λιπασμάτων και 
ανακτούν το άζωτο και τα φωσφορικά 
άλατα·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την ανακύκλωση των 
θρεπτικών στοιχείων από ροές αποβλήτων 
(ιδιαίτερα φωσφορικών αλάτων και 
αζώτου) - εφόσον πραγματοποιηθούν 
διεξοδική έρευνα ως προς την πιθανή τους 
χρήση, επαρκής επεξεργασία των δυνητικά 
επιβλαβών ουσιών και αυστηροί έλεγχοι ή 
η ανακύκλωση γίνει μετά από θερμική 
χρήση στο πλαίσιο της αλυσιδωτής 
χρήσης·

Or. de

Τροπολογία 179
Elisabeth Jeggle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την ανακύκλωση των 
θρεπτικών στοιχείων από ροές αποβλήτων, 
ιδιαίτερα υγρής κοπριάς, οργανικών 
αποβλήτων και από τοπικά συστήματα 
αποχετεύσεως - εφόσον πραγματοποιηθούν 
διεξοδική έρευνα ως προς την πιθανή τους 
χρήση, επαρκής επεξεργασία των δυνητικά 
επιβλαβών ουσιών και αυστηροί έλεγχοι -
τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην 
μείωση του άμεσου κόστους των 
λιπασμάτων και ανακτούν το άζωτο και τα 
φωσφορικά άλατα·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την ανακύκλωση των 
θρεπτικών στοιχείων από ροές αποβλήτων, 
ιδιαίτερα υγρής κοπριάς, οργανικών 
αποβλήτων και από τοπικά συστήματα 
αποχετεύσεως - εφόσον πραγματοποιηθούν 
διεξοδική έρευνα ως προς την πιθανή τους 
χρήση, επαρκής επεξεργασία των δυνητικά 
επιβλαβών ουσιών και αυστηροί έλεγχοι -
τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην 
μείωση του άμεσου κόστους των 
λιπασμάτων και ανακτούν το άζωτο και τα 
φωσφορικά άλατα· υπογραμμίζει σε αυτό 
το πλαίσιο ότι η υδαρής κοπριά που 
πληροί τις ποιοτικές απαιτήσεις της 
νομοθεσίας για τα λιπάσματα και 
προορίζεται για αξιοποίηση ως λίπασμα, 
δεν αποτελεί απόβλητο ούτε εάν έχει 
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υποστεί προηγουμένως ζύμωση σε 
γεωργική εγκατάσταση βιοαερίου·

Or. de

Τροπολογία 180
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
καλύτερα τον αντίκτυπο της απώλειας 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσον 
αφορά την ανταγωνιστικότητα και τη 
βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, 
εξετάζοντας ειδικότερα την 
καταλληλότητα των προϊόντων που 
εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα και τον 
αντίκτυπο στις τιμές με λιγότερο 
ανταγωνιστικά προϊόντα στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 181
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. ζητεί από την Επιτροπή να 
μελετήσει λύσεις για να διασφαλιστεί η 
μελλοντική βιωσιμότητα των 
καλλιεργειών και των χρήσεων 
δευτερεύουσας σημασίας, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη 
συμβατότητα και συνοχή με την κοινή 
γεωργική πολιτική, με τη συμμετοχή 
όλων των παραγόντων της αλυσίδας
εφοδιασμού με τρόφιμα·
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Or. es

Τροπολογία 182
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς 
την Επιτροπή να καταθέσει ταχέως στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση επί 
των δυνατοτήτων και των επιλογών για 
την αύξηση της εγχώριας παραγωγής 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ 
μέσω νέων πολιτικών εργαλείων, 
μειώνοντας τοιουτοτρόπως την εξάρτηση 
της ΕΕ σε εισαγωγές πρωτεΐνης και 
εξωτερικές εισροές ορυκτών λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων, και παράλληλα 
εξετάζοντας την πιθανή επίδραση των 
επιλογών αυτών στα έσοδα των αγροτών·

17. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς 
την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη 
και περισσότερο αξιόπιστη πρόσβαση 
στις διαθέσιμες εισαγωγές ζωοτροφών 
στην παγκόσμια αγορά· σημειώνει ότι η 
αποδοτική χρήση των πόρων των 
αυξανόμενων πρωτεϊνούχων 
καλλιεργειών στην ΕΕ είναι σημαντικά 
χαμηλότερη από εκείνη άλλων 
καλλιεργειών και, επομένως, δεν συνιστά 
τη λήψη ειδικών μέτρων για την 
προώθηση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών 
που θα απέβαιναν εις βάρος των 
υφιστάμενων, περισσότερο αποδοτικών 
ως προς τη χρήση των πόρων και 
βιώσιμων καλλιεργειών·

Or. en

Τροπολογία 183
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς 
την Επιτροπή να καταθέσει ταχέως στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση επί 
των δυνατοτήτων και των επιλογών για την 
αύξηση της εγχώριας παραγωγής 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ 
μέσω νέων πολιτικών εργαλείων, 

17. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς 
την Επιτροπή να καταθέσει ταχέως στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση επί 
των δυνατοτήτων και των επιλογών για την 
αύξηση της εγχώριας παραγωγής 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην 
ΕΕ· τονίζει ότι ενώ η αύξηση της 
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μειώνοντας τοιουτοτρόπως την εξάρτηση 
της ΕΕ σε εισαγωγές πρωτεΐνης και 
εξωτερικές εισροές ορυκτών λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων, και παράλληλα 
εξετάζοντας την πιθανή επίδραση των 
επιλογών αυτών στα έσοδα των αγροτών·

εγχώριας παραγωγής πρωτεϊνούχων 
καλλιεργειών θα έχει ορισμένα οφέλη, 
είναι απίθανο να επηρεάσει την εισαγωγή 
ζωοτροφών από χώρες εκτός της 
ΕΕ· πιστεύει, επομένως, ότι πρέπει να 
διερευνηθούν άλλοι τρόποι προσέγγισης 
βραχυπρόθεσμα, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το έλλειμμα της ΕΕ σε 
πρωτεΐνη, και επισημαίνει συγκεκριμένα 
τον θεμελιώδη ρόλο των εισαγωγών 
σόγιας· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι τα μέτρα αυτά δεν θέτουν 
σε κίνδυνο τον γενικό στόχο της 
ασφάλειας της προμήθειας των τροφίμων 
όσον αφορά τα επίπεδα παραγωγικότητας 
και απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 184
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς 
την Επιτροπή να καταθέσει ταχέως στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση επί 
των δυνατοτήτων και των επιλογών για την 
αύξηση της εγχώριας παραγωγής 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ 
μέσω νέων πολιτικών εργαλείων, 
μειώνοντας τοιουτοτρόπως την εξάρτηση 
της ΕΕ σε εισαγωγές πρωτεΐνης και 
εξωτερικές εισροές ορυκτών λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων, και παράλληλα 
εξετάζοντας την πιθανή επίδραση των 
επιλογών αυτών στα έσοδα των αγροτών·

17. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς 
την Επιτροπή να καταθέσει ταχέως στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση επί 
των δυνατοτήτων και των επιλογών για την 
αύξηση της εγχώριας παραγωγής 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ, 
μειώνοντας τοιουτοτρόπως την εξάρτηση 
της ΕΕ σε εισαγωγές πρωτεΐνης και 
εξωτερικές εισροές ορυκτών λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων, καθώς και επί των 
επιπτώσεων της αύξησης αυτής στην 
παραγωγή της ΕΕ σε σιτηρά και 
εκτρεφόμενα ζώα, και παράλληλα 
εξετάζοντας την πιθανή επίδραση των 
επιλογών αυτών στα έσοδα των αγροτών 
και στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών 
προϊόντων της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 185
Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς 
την Επιτροπή να καταθέσει ταχέως στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση επί 
των δυνατοτήτων και των επιλογών για την 
αύξηση της εγχώριας παραγωγής 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ 
μέσω νέων πολιτικών εργαλείων, 
μειώνοντας τοιουτοτρόπως την εξάρτηση 
της ΕΕ σε εισαγωγές πρωτεΐνης και 
εξωτερικές εισροές ορυκτών λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων, και παράλληλα 
εξετάζοντας την πιθανή επίδραση των 
επιλογών αυτών στα έσοδα των αγροτών·

17. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς 
την Επιτροπή να καταθέσει στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση επί 
των δυνατοτήτων και των επιλογών για την 
αύξηση της εγχώριας παραγωγής 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ, 
μειώνοντας τοιουτοτρόπως την εξάρτηση 
της ΕΕ σε εισαγωγές πρωτεΐνης και 
εξωτερικές εισροές ορυκτών λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων, και παράλληλα 
εξετάζοντας την πιθανή επίδραση των 
επιλογών αυτών στα έσοδα των αγροτών·

Or. de

Τροπολογία 186
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς 
την Επιτροπή να καταθέσει ταχέως στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση επί 
των δυνατοτήτων και των επιλογών για την 
αύξηση της εγχώριας παραγωγής 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ μέσω 
νέων πολιτικών εργαλείων, μειώνοντας 
τοιουτοτρόπως την εξάρτηση της ΕΕ σε 
εισαγωγές πρωτεΐνης και εξωτερικές 
εισροές ορυκτών λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων, και παράλληλα 
εξετάζοντας την πιθανή επίδραση των 

17. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς 
την Επιτροπή να καταθέσει ταχέως στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση επί 
των δυνατοτήτων και των επιλογών για την 
αύξηση της εγχώριας παραγωγής 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ μέσω 
νέων πολιτικών εργαλείων κατά το 
πρότυπο των προμηθευτριών τρίτων 
χωρών στην αγορά πρωτεϊνούχων 
καλλιεργειών, μειώνοντας τοιουτοτρόπως 
την εξάρτηση της ΕΕ σε εισαγωγές 
πρωτεΐνης και εξωτερικές εισροές ορυκτών 
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επιλογών αυτών στα έσοδα των αγροτών· λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, και 
παράλληλα εξετάζοντας την πιθανή 
επίδραση των επιλογών αυτών στα έσοδα 
των αγροτών·

Or. fr

Τροπολογία 187
George Becali

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς 
την Επιτροπή να καταθέσει ταχέως στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση επί 
των δυνατοτήτων και των επιλογών για την 
αύξηση της εγχώριας παραγωγής 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ μέσω 
νέων πολιτικών εργαλείων, μειώνοντας 
τοιουτοτρόπως την εξάρτηση της ΕΕ σε 
εισαγωγές πρωτεΐνης και εξωτερικές 
εισροές ορυκτών λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων, και παράλληλα 
εξετάζοντας την πιθανή επίδραση των 
επιλογών αυτών στα έσοδα των αγροτών·

17. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς 
την Επιτροπή να καταθέσει ταχέως στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση επί 
των δυνατοτήτων και των επιλογών για την 
αύξηση της εγχώριας παραγωγής 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ μέσω 
νέων πολιτικών εργαλείων, μειώνοντας 
τοιουτοτρόπως την εξάρτηση της ΕΕ σε 
εισαγωγές πρωτεΐνης και εξωτερικές 
εισροές ορυκτών λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων, και παράλληλα 
εξετάζοντας την πιθανή επίδραση των 
επιλογών αυτών στα έσοδα των αγροτών 
και στα έξοδα παραγωγής·

Or. ro

Τροπολογία 188
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει και πάλι την ανάγκη να 
εισαχθούν στην νέα ΚΓΠ κατάλληλα 
μέτρα και μέσα ώστε να υποστηριχθούν 
οι αγρότες εκείνοι που θα καλλιεργούν 

18. τονίζει τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην ΕΕ όσον 
αφορά την πρόσβαση σε ζωοτροφές στη 
διεθνή αγορά, οι οποίες αναγκάζουν τους 
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πρωτεϊνούχες καλλιέργειες σε συστήματα 
αμειψισποράς, μειώνοντας έτσι το 
έλλειμμα της ΕΕ σε πρωτεΐνη και την 
αστάθεια των τιμών, βελτιώνοντας τις 
αγρονομικές πρακτικές, μειώνοντας τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
βελτιώνοντας την καταπολέμηση των 
νόσων και την γονιμότητα του εδάφους·

αγρότες της ΕΕ να ανταγωνιστούν 
προκαλώντας ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα εις βάρος των αγροτών 
τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 189
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει και πάλι την ανάγκη να 
εισαχθούν στην νέα ΚΓΠ κατάλληλα 
μέτρα και μέσα ώστε να υποστηριχθούν οι 
αγρότες εκείνοι που θα καλλιεργούν 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες σε συστήματα 
αμειψισποράς, μειώνοντας έτσι το 
έλλειμμα της ΕΕ σε πρωτεΐνη και την 
αστάθεια των τιμών, βελτιώνοντας τις 
αγρονομικές πρακτικές, μειώνοντας τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
βελτιώνοντας την καταπολέμηση των 
νόσων και την γονιμότητα του εδάφους·

18. τονίζει και πάλι την ανάγκη να 
προωθηθούν στην νέα ΚΓΠ κατάλληλα 
μέτρα και μέσα συμβατά με το «πράσινο 
κουτί» του ΠΟΕ, ώστε να υποστηριχθούν 
οι αγρότες εκείνοι που θα καλλιεργούν 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες σε συστήματα 
αμειψισποράς, μειώνοντας έτσι το 
έλλειμμα της ΕΕ σε πρωτεΐνη και την 
αστάθεια των τιμών, βελτιώνοντας τις 
αγρονομικές πρακτικές, μειώνοντας τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
βελτιώνοντας την καταπολέμηση των 
νόσων και την γονιμότητα του εδάφους·

Or. en

Τροπολογία 190
Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει και πάλι την ανάγκη να 18. τονίζει και πάλι την ανάγκη να 
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εισαχθούν στην νέα ΚΓΠ κατάλληλα 
μέτρα και μέσα ώστε να υποστηριχθούν οι 
αγρότες εκείνοι που θα καλλιεργούν 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες σε συστήματα 
αμειψισποράς, μειώνοντας έτσι το 
έλλειμμα της ΕΕ σε πρωτεΐνη και την 
αστάθεια των τιμών, βελτιώνοντας τις 
αγρονομικές πρακτικές, μειώνοντας τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
βελτιώνοντας την καταπολέμηση των 
νόσων και την γονιμότητα του εδάφους·

εισαχθούν στην νέα ΚΓΠ κατάλληλα 
μέτρα και μέσα ώστε να υποστηριχθούν οι 
αγρότες εκείνοι που θα καλλιεργούν 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, πράγμα που 
μπορεί να μειώσει το έλλειμμα της ΕΕ σε 
πρωτεΐνη και την αστάθεια των τιμών, 
αλλά και να βελτιώσει τις αγρονομικές 
πρακτικές και να αυξήσει την γονιμότητα 
του εδάφους·

Or. de

Τροπολογία 191
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει και πάλι την ανάγκη να 
εισαχθούν στην νέα ΚΓΠ κατάλληλα 
μέτρα και μέσα ώστε να υποστηριχθούν οι 
αγρότες εκείνοι που θα καλλιεργούν 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες σε συστήματα 
αμειψισποράς, μειώνοντας έτσι το 
έλλειμμα της ΕΕ σε πρωτεΐνη και την 
αστάθεια των τιμών, βελτιώνοντας τις 
αγρονομικές πρακτικές, μειώνοντας τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
βελτιώνοντας την καταπολέμηση των 
νόσων και την γονιμότητα του εδάφους·

18. τονίζει και πάλι την ανάγκη να 
εισαχθούν στην νέα ΚΓΠ κατάλληλα 
μέτρα και μέσα ώστε να υποστηριχθούν οι 
αγρότες εκείνοι που θα καλλιεργούν 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, μειώνοντας 
έτσι το έλλειμμα της ΕΕ σε πρωτεΐνη και 
την αστάθεια των τιμών, βελτιώνοντας τις 
αγρονομικές πρακτικές, μειώνοντας τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
βελτιώνοντας την καταπολέμηση των 
νόσων και την γονιμότητα του εδάφους·

Or. en

Τροπολογία 192
George Becali

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει και πάλι την ανάγκη να 
εισαχθούν στην νέα ΚΓΠ κατάλληλα 
μέτρα και μέσα ώστε να υποστηριχθούν οι 
αγρότες εκείνοι που θα καλλιεργούν 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες σε συστήματα 
αμειψισποράς, μειώνοντας έτσι το 
έλλειμμα της ΕΕ σε πρωτεΐνη και την 
αστάθεια των τιμών, βελτιώνοντας τις 
αγρονομικές πρακτικές, μειώνοντας τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
βελτιώνοντας την καταπολέμηση των 
νόσων και την γονιμότητα του εδάφους·

18. τονίζει και πάλι την ανάγκη να 
εισαχθούν στην νέα ΚΓΠ κατάλληλα 
μέτρα και μέσα ώστε να υποστηριχθούν οι 
αγρότες εκείνοι που θα καλλιεργούν 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες σε συστήματα 
αμειψισποράς, μειώνοντας έτσι το 
έλλειμμα της ΕΕ σε πρωτεΐνη και την 
αστάθεια των τιμών, βελτιώνοντας τις 
αγρονομικές πρακτικές, μειώνοντας τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
βελτιώνοντας την καταπολέμηση των 
νόσων και καταπολεμώντας και 
ανατρέποντας τη μειωμένη γονιμότητα 
του εδάφους·

Or. ro

Τροπολογία 193
Alfreds Rubiks

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν προσπάθειες εξακολούθησης 
της χρήσης σπόρων αγροκτήματος στις 
ευρωπαϊκές αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
δεδομένων των σημαντικών οικονομικών 
και περιβαλλοντικών οφελών και της 
συμβολής στην αγρο-βιοποικιλότητα·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν προσπάθειες εξακολούθησης 
της χρήσης σπόρων αγροκτήματος στις 
ευρωπαϊκές αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
δεδομένων των σημαντικών οικονομικών 
και περιβαλλοντικών οφελών και της 
συμβολής στην αγρο-βιοποικιλότητα· ζητεί 
υποστήριξη, προκειμένου η προσπάθεια 
αυτή να στεφθεί με επιτυχία, στην 
επιλογή ερευνητικών έργων για την 
αναπαραγωγή ποικιλιών οι οποίες 
διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους 
μακροπρόθεσμα·

Or. lv
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Τροπολογία 194
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν προσπάθειες
εξακολούθησης της χρήσης σπόρων 
αγροκτήματος στις ευρωπαϊκές αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις δεδομένων των 
σημαντικών οικονομικών και 
περιβαλλοντικών οφελών και της 
συμβολής στην αγρο-βιοποικιλότητα·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διατηρήσουν τη δυνατότητα των 
αγροτών να χρησιμοποιούν σπόρους
αγροκτήματος, όπως ορίζεται στα 
άρθρα 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2100/94 περί των κοινοτικών 
δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών·

Or. en

Τροπολογία 195
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν προσπάθειες 
εξακολούθησης της χρήσης σπόρων 
αγροκτήματος στις ευρωπαϊκές αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις δεδομένων των
σημαντικών οικονομικών και 
περιβαλλοντικών οφελών και της 
συμβολής στην αγρο-βιοποικιλότητα·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν τη χρήση σπόρων 
αγροκτήματος στις ευρωπαϊκές αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις μόνο σε περιπτώσεις στις 
οποίες οι χρησιμοποιούμενοι σπόροι δεν 
καλύπτονται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδομένων των
οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών 
και της συμβολής στην αγρο-
βιοποικιλότητα που μπορεί να έχει αυτή η 
πρακτική·

Or. en

Τροπολογία 196
Michel Dantin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν προσπάθειες εξακολούθησης 
της χρήσης σπόρων αγροκτήματος στις 
ευρωπαϊκές αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
δεδομένων των σημαντικών οικονομικών 
και περιβαλλοντικών οφελών και της 
συμβολής στην αγρο-βιοποικιλότητα·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν προσπάθειες εξακολούθησης 
της χρήσης σπόρων που παράγονται και 
υφίστανται επεξεργασία στις ευρωπαϊκές 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, δεδομένων των 
οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών 
και της συμβολής τους στην αγρο-
βιοποικιλότητα·

Or. fr

Τροπολογία 197
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν προσπάθειες εξακολούθησης 
της χρήσης σπόρων αγροκτήματος στις 
ευρωπαϊκές αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
δεδομένων των σημαντικών οικονομικών 
και περιβαλλοντικών οφελών και της 
συμβολής στην αγρο-βιοποικιλότητα·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν προσπάθειες εξακολούθησης 
της χρήσης σπόρων αγροκτήματος στις 
ευρωπαϊκές αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
δεδομένων των σημαντικών οικονομικών, 
πολιτισμικών και περιβαλλοντικών 
οφελών και της συμβολής στην αγρο-
βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 198
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. ζητεί τη δημιουργία ενός 
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αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου 
το οποίο θα στηρίζει την ανάπτυξη νέων 
φυτικών ποικιλιών στο πλαίσιο ενός 
καινοτόμου ευρωπαϊκού γεωργικού 
κλάδου·

Or. ro

Τροπολογία 199
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. ζητεί τη λήψη μέτρων για την 
ενθάρρυνση της καλλιέργειας τοπικών 
κτηνοτροφικών φυτών, όπως λιναριού, 
τριτικάλε και βίκου του εδώδιμου (Vicia 
Lathyroides) κ.λπ.·

Or. ro

Τροπολογία 200
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί ειδικά την Επιτροπή να 
προτείνει την απόσυρση των περιορισμών 
στην χρήση σπόρων αγροκτήματος όπως 
ορίζονται στο άρθρο 14, παράγραφοι 1 
και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 
περί των κοινοτικών δικαιωμάτων επί 
φυτικών ποικιλιών, στο πλαίσιο της 
επικείμενης αναθεώρησης του 
κανονισμού αυτού·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 201
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί ειδικά την Επιτροπή να 
προτείνει την απόσυρση των περιορισμών 
στην χρήση σπόρων αγροκτήματος όπως 
ορίζονται στο άρθρο 14, παράγραφοι 1 
και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 
περί των κοινοτικών δικαιωμάτων επί 
φυτικών ποικιλιών, στο πλαίσιο της 
επικείμενης αναθεώρησης του 
κανονισμού αυτού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 202
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί ειδικά την Επιτροπή να 
προτείνει την απόσυρση των περιορισμών 
στην χρήση σπόρων αγροκτήματος όπως 
ορίζονται στο άρθρο 14, παράγραφοι 1 
και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 
περί των κοινοτικών δικαιωμάτων επί 
φυτικών ποικιλιών, στο πλαίσιο της 
επικείμενης αναθεώρησης του 
κανονισμού αυτού·

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 203
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί ειδικά την Επιτροπή να προτείνει 
την απόσυρση των περιορισμών στην 
χρήση σπόρων αγροκτήματος όπως 
ορίζονται στο άρθρο 14, παράγραφοι 1 
και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 
περί των κοινοτικών δικαιωμάτων επί 
φυτικών ποικιλιών, στο πλαίσιο της 
επικείμενης αναθεώρησης του 
κανονισμού αυτού·

20. καλεί ειδικά την Επιτροπή να 
διασφαλίσει δίκαιη και ισορροπημένη 
προστασία των δικαιωμάτων φυτικής 
επιλογής στο πλαίσιο της επικείμενης 
αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2100/94 περί των κοινοτικών δικαιωμάτων 
επί φυτικών ποικιλιών·

Or. en

Τροπολογία 204
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 καλεί ειδικά την Επιτροπή να προτείνει 
την απόσυρση των περιορισμών στην 
χρήση σπόρων αγροκτήματος όπως 
ορίζονται στο άρθρο 14, παράγραφοι 1 και 
2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 περί 
των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών 
ποικιλιών, στο πλαίσιο της επικείμενης 
αναθεώρησης του κανονισμού αυτού·

20. καλεί ειδικά την Επιτροπή να 
βελτιώσει και να απλοποιήσει το 
νομοθετικό πλαίσιο των σπόρων των 
εκμεταλλεύσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 14, παράγραφοι 1 και 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 περί των 
κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών 
ποικιλιών, στο πλαίσιο της επικείμενης 
αναθεώρησης του κανονισμού αυτού·

Or. es

Τροπολογία 205
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί ειδικά την Επιτροπή να προτείνει 
την απόσυρση των περιορισμών στην 
χρήση σπόρων αγροκτήματος όπως 
ορίζονται στο άρθρο 14, παράγραφοι 1 και 
2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 περί 
των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών 
ποικιλιών, στο πλαίσιο της επικείμενης 
αναθεώρησης του κανονισμού αυτού·

20. καλεί ειδικά την Επιτροπή να υποβάλει
πρόταση ώστε να μπορούν όντως να 
υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για τη χρηματοδότηση 
της προόδου στην καλλιέργεια, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 14, παράγραφοι 1 και 
2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 περί 
των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών 
ποικιλιών, στο πλαίσιο της επικείμενης 
αναθεώρησης του κανονισμού αυτού, 
εφόσον μόνο έτσι μπορεί να διατηρηθεί η 
μικρομεσαία διάρθρωση του ευρωπαϊκού 
γεωργικού κλάδου·

Or. de

Τροπολογία 206
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
την καινοτομία του συστήματος 
εμπορικών σπόρων και των συστημάτων 
σπόρων των αγροτών και τη συνύπαρξη 
αυτών, προκειμένου να διασφαλίσει την 
ύπαρξη επαρκούς ισορροπίας μεταξύ της 
ανάγκης για καινοτομία, αφενός, και της 
διατήρησης και ενίσχυσης της 
ποικιλότητας των καλλιεργειών, 
αφετέρου, καθώς και της βελτίωσης του 
βιοπορισμού των αγροτών μικρής 
κλίμακας·

Or. en

Τροπολογία 207
Rareş-Lucian Niculescu
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. απευθύνει έκκληση, ενόψει της 
προσεχούς παγκόσμιας συνδιάσκεψης 
«Ρίο+20», για μια νέα πρωτοβουλία της 
ΕΕ για τη διατήρηση, βιώσιμη χρήση και 
ποιοτική εμπορευματοποίηση της αγρο-
βιοποικιλότητας, προκειμένου να μειωθεί 
το κόστος αγοράς σπόρων προς σπορά 
και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία από 
τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις·

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 208
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. απευθύνει έκκληση, ενόψει της 
προσεχούς παγκόσμιας συνδιάσκεψης 
«Ρίο+20», για μια νέα πρωτοβουλία της 
ΕΕ για τη διατήρηση, βιώσιμη χρήση και 
ποιοτική εμπορευματοποίηση της αγρο-
βιοποικιλότητας, προκειμένου να μειωθεί 
το κόστος αγοράς σπόρων προς σπορά 
και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία από 
τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις·

21. απευθύνει έκκληση, ενόψει της 
προσεχούς παγκόσμιας συνδιάσκεψης 
«Ρίο+20», για μια νέα πρωτοβουλία της 
ΕΕ για τη διατήρηση, βιώσιμη χρήση,
εμπορευματοποίηση και ποιότητα της 
αγρο-βιοποικιλότητας·

Or. fr

Τροπολογία 209
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. απευθύνει έκκληση, ενόψει της 
προσεχούς παγκόσμιας συνδιάσκεψης 
«Ρίο+20», για μια νέα πρωτοβουλία της 
ΕΕ για τη διατήρηση, βιώσιμη χρήση και 
ποιοτική εμπορευματοποίηση της αγρο-
βιοποικιλότητας, προκειμένου να μειωθεί 
το κόστος αγοράς σπόρων προς σπορά 
και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία από 
τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις·

21. απευθύνει έκκληση, ενόψει της 
προσεχούς παγκόσμιας συνδιάσκεψης 
«Ρίο+20», για μια νέα πρωτοβουλία της 
ΕΕ για τη διατήρηση, βιώσιμη χρήση και 
ποιοτική εμπορευματοποίηση της αγρο-
βιοποικιλότητας, προκειμένου να αυξηθεί 
η προστιθέμενη αξία από τις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 210
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. απευθύνει έκκληση, ενόψει της 
προσεχούς παγκόσμιας συνδιάσκεψης 
«Ρίο+20», για μια νέα πρωτοβουλία της 
ΕΕ για τη διατήρηση, βιώσιμη χρήση και 
ποιοτική εμπορευματοποίηση της αγρο-
βιοποικιλότητας, προκειμένου να μειωθεί 
το κόστος αγοράς σπόρων προς σπορά 
και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία από 
τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις·

21. απευθύνει έκκληση, ενόψει της 
προσεχούς παγκόσμιας συνδιάσκεψης 
«Ρίο+20», για μια νέα πρωτοβουλία της 
ΕΕ για τη διατήρηση, βιώσιμη χρήση και 
ποιοτική εμπορευματοποίηση της αγρο-
βιοποικιλότητας, προκειμένου να αυξηθεί 
η προστιθέμενη αξία από τις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις·

Or. de

Τροπολογία 211
Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) Καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα 
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πορίσματα των τριών εξωτερικών 
εκθέσεων που εκπονήθηκαν για τους 
τομείς της διάθεσης σπόρων σποράς στην 
αγορά, της υγείας των φυτών και των 
δικαιωμάτων των καλλιεργητών στην 
ΕΕ, καθώς και να προτείνει αλλαγές της 
κοινοτικής νομοθεσίας με στόχο την 
ενίσχυση της ανάπτυξης των υψηλής 
αξίας φυτικών ποικιλιών και των σπόρων 
σποράς, προκειμένου να ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις των αγροτών και τη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της γεωργίας·

Or. de

Τροπολογία 212
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο που 
έχουν η μίσθωση γης και το αυξημένο 
κόστος για την αγορά γης και την 
μίσθωσή της στους αγροτικούς τομείς 
στα κράτη μέλη της ΕΕ και να καθορίσει 
κατά πόσον η παρακολούθηση της 
πρόσβασης σε γη και νέα νομοθεσία επί 
του θέματος αυτού είναι αναγκαίες, 
προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω 
αποσύνδεση μεταξύ της τιμής της γης, 
του κόστους μίσθωσης γης και της αξίας 
της αγροτικής χρήσης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 213
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο που 
έχουν η μίσθωση γης και το αυξημένο 
κόστος για την αγορά γης και την 
μίσθωσή της στους αγροτικούς τομείς 
στα κράτη μέλη της ΕΕ και να καθορίσει 
κατά πόσον η παρακολούθηση της 
πρόσβασης σε γη και νέα νομοθεσία επί 
του θέματος αυτού είναι αναγκαίες, 
προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω 
αποσύνδεση μεταξύ της τιμής της γης, 
του κόστους μίσθωσης γης και της αξίας 
της αγροτικής χρήσης·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 214
Mairead McGuinness, James Nicholson, Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο που 
έχουν η μίσθωση γης και το αυξημένο 
κόστος για την αγορά γης και την μίσθωσή 
της στους αγροτικούς τομείς στα κράτη 
μέλη της ΕΕ και να καθορίσει κατά πόσον 
η παρακολούθηση της πρόσβασης σε γη 
και νέα νομοθεσία επί του θέματος αυτού 
είναι αναγκαίες, προκειμένου να 
αποφευχθεί περαιτέρω αποσύνδεση 
μεταξύ της τιμής της γης, του κόστους 
μίσθωσης γης και της αξίας της 
αγροτικής χρήσης·

22. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο που 
έχουν η μίσθωση γης και το αυξημένο 
κόστος για την αγορά γης και την μίσθωσή 
της στους αγροτικούς τομείς στα κράτη 
μέλη της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 215
Elisabeth Jeggle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο που 
έχουν η μίσθωση γης και το αυξημένο 
κόστος για την αγορά γης και την μίσθωσή 
της στους αγροτικούς τομείς στα κράτη 
μέλη της ΕΕ και να καθορίσει κατά πόσον 
η παρακολούθηση της πρόσβασης σε γη 
και νέα νομοθεσία επί του θέματος αυτού 
είναι αναγκαίες, προκειμένου να 
αποφευχθεί περαιτέρω αποσύνδεση μεταξύ 
της τιμής της γης, του κόστους μίσθωσης 
γης και της αξίας της αγροτικής χρήσης·

22. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο που 
έχουν η μίσθωση γης και το αυξημένο 
κόστος για την αγορά γης και την μίσθωσή 
της στους αγροτικούς τομείς στα κράτη 
μέλη της ΕΕ και να καθορίσει κατά πόσον
είναι αναγκαία η παρακολούθηση της 
πρόσβασης σε γη, προκειμένου να 
αποφευχθεί περαιτέρω αποσύνδεση μεταξύ 
της τιμής της γης, του κόστους μίσθωσης 
γης και της αξίας της αγροτικής χρήσης·

Or. de

Τροπολογία 216
Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο που 
έχουν η μίσθωση γης και το αυξημένο 
κόστος για την αγορά γης και την μίσθωσή 
της στους αγροτικούς τομείς στα κράτη 
μέλη της ΕΕ και να καθορίσει κατά πόσον 
η παρακολούθηση της πρόσβασης σε γη 
και νέα νομοθεσία επί του θέματος αυτού 
είναι αναγκαίες, προκειμένου να 
αποφευχθεί περαιτέρω αποσύνδεση μεταξύ 
της τιμής της γης, του κόστους μίσθωσης 
γης και της αξίας της αγροτικής χρήσης·

22. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο που 
έχουν η μίσθωση γης και το αυξημένο 
κόστος για την αγορά γης και την μίσθωσή 
της στους αγροτικούς τομείς στα κράτη 
μέλη της ΕΕ και να καθορίσει κατά πόσον 
η παρακολούθηση της πρόσβασης σε γη 
και νέα νομοθεσία επί του θέματος αυτού 
είναι αναγκαίες, προκειμένου να 
αποφευχθεί περαιτέρω αποσύνδεση μεταξύ 
της τιμής της γης, του κόστους μίσθωσης 
γης και της αξίας της αγροτικής χρήσης·
τονίζει ότι κάθε πρόταση γύρω από το 
ζήτημα της γης και της μίσθωσης πρέπει 
να σέβεται απόλυτα τη διαφορετική φύση 
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των καθιερωμένων και μη επιζήμιων 
συμφωνιών μίσθωσης στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 217
Alyn Smith

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει ότι τα δικαιώματα ενιαίας 
ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση, όταν 
βασίζονται σε ιστορικές αξίες ή είναι 
διαπραγματεύσιμα χωρίς γη, μπορούν να 
εξαγοραστούν σε διογκωμένες τιμές από 
επενδυτές και κερδοσκόπους για λόγους 
εισοδηματικής ροής σε αντίθεση με την 
ενεργό γεωργία· σημειώνει ότι οι 
στρεβλώσεις που προκαλούνται 
λειτουργούν ως σημαντικό κόστος των 
συντελεστών παραγωγής και εμπόδιο 
εισόδου νέων αγροτών· καλεί την 
Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες να διασφαλίσουν 
ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ 
αντιμετωπίζει επαρκώς τα προβλήματα 
αυτά, και ότι δικαιώματα ενίσχυσης 
παρέχονται σε όλους τους αγρότες για 
τους σκοπούς της ενεργού παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 218
Béla Glattfelder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει ότι η καταπολέμηση της 
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εκμετάλλευσης των χερσότοπων –
ειδικότερα οι κανόνες για την απόκτηση 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε εκτάσεις–
πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά στο 
πλαίσιο της δικαιοδοσίας των κρατών 
μελών·

Or. hu

Τροπολογία 219
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε 
διεξοδική ανάλυση του αντικτύπου που 
έχει η μίσθωση γεωργικών εκτάσεων 
αορίστου χρόνου στις μικρομεσαίες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και στη διαμόρφωση της αξίας της γης 
και των τιμών των παραγόμενων 
βασικών προϊόντων, και σε περίπτωση 
που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο εν 
λόγω αντίκτυπος είναι αρνητικός, να 
καταρτίσει και να υποβάλει ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχέδιο 
νομοθετικής πράξης για την κατάργηση 
των μισθώσεων αορίστου χρόνου και την 
εναρμόνιση των κανόνων περί μίσθωσης 
γης στα κράτη μέλη·

Or. bg

Τροπολογία 220
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23



PE473.999v01 116/121 AM\880724EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή να εργασθεί, ως 
μέρος της μεταρρυθμίσεως της ΚΓΠ και 
της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, προς 
βελτιωμένα συστήματα άρδευσης και 
αποθήκευσης νερού για τις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, να συμπεριλάβει τη 
βελτίωση τόσο της υδατοϊκανότητας των 
εδαφών όσο και της συλλογής ομβρίων 
υδάτων σε ξηρές περιοχές ως μέτρο 
μείωσης της χρήσης γλυκού νερού και 
επίσης ως προφύλαξη για το ενδεχόμενο 
μεταβολής των βροχοπτώσεων λόγω της 
κλιματικής αλλαγής·

23. καλεί την Επιτροπή να εργασθεί, στο 
πλαίσιο της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, 
προς βελτιωμένα συστήματα άρδευσης και 
αποθήκευσης νερού για τις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, να συμπεριλάβει τη 
βελτίωση τόσο της υδατοϊκανότητας των 
εδαφών όσο και της συλλογής ομβρίων 
υδάτων σε ξηρές περιοχές ως μέτρο 
μείωσης της χρήσης γλυκού νερού και 
επίσης ως προφύλαξη για το ενδεχόμενο 
μεταβολής των βροχοπτώσεων λόγω της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. fr

Τροπολογία 221
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή να εργασθεί, ως 
μέρος της μεταρρυθμίσεως της ΚΓΠ και 
της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, προς 
βελτιωμένα συστήματα άρδευσης και 
αποθήκευσης νερού για τις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, να συμπεριλάβει τη 
βελτίωση τόσο της υδατοϊκανότητας των 
εδαφών όσο και της συλλογής ομβρίων 
υδάτων σε ξηρές περιοχές ως μέτρο 
μείωσης της χρήσης γλυκού νερού και 
επίσης ως προφύλαξη για το ενδεχόμενο 
μεταβολής των βροχοπτώσεων λόγω της 
κλιματικής αλλαγής·

23. καλεί την Επιτροπή να εργασθεί, ως 
μέρος της μεταρρυθμίσεως της ΚΓΠ και 
της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, προς 
συστήματα άρδευσης και αποθήκευσης 
νερού για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
που βελτιώνουν την αποδοτικότητα της 
χρήσης του νερού και συμπεριλαμβάνουν 
τη βελτίωση τόσο της υδατοϊκανότητας 
των εδαφών όσο και της συλλογής 
ομβρίων υδάτων σε ξηρές περιοχές ως 
μέτρο μείωσης της χρήσης γλυκού νερού 
και επίσης ως προφύλαξη για το 
ενδεχόμενο μεταβολής των βροχοπτώσεων 
λόγω της κλιματικής αλλαγής·

Or. es
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Τροπολογία 222
Alfreds Rubiks

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή να εργασθεί, ως 
μέρος της μεταρρυθμίσεως της ΚΓΠ και 
της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, προς 
βελτιωμένα συστήματα άρδευσης και 
αποθήκευσης νερού για τις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, να συμπεριλάβει τη 
βελτίωση τόσο της υδατοϊκανότητας των 
εδαφών όσο και της συλλογής ομβρίων 
υδάτων σε ξηρές περιοχές ως μέτρο 
μείωσης της χρήσης γλυκού νερού και 
επίσης ως προφύλαξη για το ενδεχόμενο 
μεταβολής των βροχοπτώσεων λόγω της 
κλιματικής αλλαγής·

23. καλεί την Επιτροπή να εργασθεί, ως 
μέρος της μεταρρυθμίσεως της ΚΓΠ και 
της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, προς 
βελτιωμένα συστήματα άρδευσης και 
αποστράγγισης και αποθήκευσης νερού 
για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, να 
συμπεριλάβει τη βελτίωση της 
υδατοϊκανότητας των εδαφών, της 
συλλογής ομβρίων υδάτων σε ξηρές 
περιοχές και της αποστράγγισης νερού σε 
υγρές περιοχές ως μέτρο μείωσης της
χρήσης γλυκού νερού και επίσης ως 
προφύλαξη για το ενδεχόμενο μεταβολής 
των βροχοπτώσεων λόγω της κλιματικής 
αλλαγής·

Or. lv

Τροπολογία 223
Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 – σημείο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α) καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί 
λύσεις για το πρόβλημα της αποχέτευσης,
λαμβάνοντας υπόψη και τους παράγοντες 
των ισχυρών βροχοπτώσεων, του 
χαμηλού υψομέτρου και της 
συσσώρευσης υδάτων·

Or. de
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Τροπολογία 224
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. εφιστά, στο πλαίσιο αυτό, την 
προσοχή της Επιτροπής στον θετικό 
αντίκτυπο της γεωργίας ακριβείας στη 
χρήση του ύδατος (μέσω 
παρακολούθησης των εδαφικών
συνθηκών και μετεωρολογικών 
προβλέψεων με βάση το σύστημα GPS) 
και ζητεί οι επενδύσεις σε αυτές και σε 
άλλες καινοτόμες λύσεις οι οποίες 
μειώνουν τη χρήση πρώτων υλών, όπως 
νερού, λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, να 
καλύπτονται από οικολογικές επιλογές 
της μελλοντικής ΚΓΠ·

Or. en

Τροπολογία 225
Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
έκθεση σχετικά με την επίδραση που έχει 
στην οικονομική επιβάρυνση των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων η 
χρησιμοποίηση γης λόγω μέτρων 
υποδομής, της κατασκευής κατοικιών και 
της αντισταθμιστικής χρήσης γης·

Or. de
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Τροπολογία 226
Elisabeth Jeggle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη 
υποστήριξη στην εκπαίδευση των αγροτών 
στην διαχείριση υδάτων και την άρδευση, 
συμπεριλαμβανομένων πρακτικών 
εργαλείων για την αποθήκευση των 
υδάτων, και μέτρων για να αποφευχθούν οι 
απώλειες θρεπτικών ή η αλάτωση, καθώς 
και για βελτιωμένο καθεστώς τιμολόγησης 
και διαχείρισης των υδάτων σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να 
μειωθεί το άμεσο κόστος μακροπρόθεσμα·

25. απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη 
υποστήριξη στην εκπαίδευση των αγροτών 
στην αποδοτική διαχείριση υδάτων και την 
άρδευση, συμπεριλαμβανομένων 
πρακτικών εργαλείων για την αποθήκευση 
των υδάτων, και μέτρων για να 
αποφευχθούν οι απώλειες θρεπτικών ή η 
αλάτωση, καθώς και για βελτιωμένο 
καθεστώς τιμολόγησης και διαχείρισης των 
υδάτων σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, προκειμένου να μειωθεί το άμεσο 
κόστος μακροπρόθεσμα·

Or. de

Τροπολογία 227
Alfreds Rubiks

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη 
υποστήριξη στην εκπαίδευση των αγροτών 
στην διαχείριση υδάτων και την άρδευση, 
συμπεριλαμβανομένων πρακτικών 
εργαλείων για την αποθήκευση των 
υδάτων, και μέτρων για να αποφευχθούν οι 
απώλειες θρεπτικών ή η αλάτωση, καθώς 
και για βελτιωμένο καθεστώς τιμολόγησης 
και διαχείρισης των υδάτων σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να 
μειωθεί το άμεσο κόστος μακροπρόθεσμα·

25. απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη 
υποστήριξη στην εκπαίδευση των αγροτών 
στην διαχείριση υδάτων, την 
αποστράγγιση και την άρδευση, 
συμπεριλαμβανομένων πρακτικών 
εργαλείων για την αποθήκευση των 
υδάτων, και μέτρων για να αποφευχθούν οι 
απώλειες θρεπτικών ή η αλάτωση και η 
βαλτοποίηση, καθώς και για βελτιωμένο 
καθεστώς τιμολόγησης και διαχείρισης των 
υδάτων σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, προκειμένου να μειωθεί το άμεσο 
κόστος μακροπρόθεσμα·

Or. lv
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Τροπολογία 228
Giovanni La Via

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη 
υποστήριξη στην εκπαίδευση των αγροτών 
στην διαχείριση υδάτων και την άρδευση, 
συμπεριλαμβανομένων πρακτικών 
εργαλείων για την αποθήκευση των 
υδάτων, και μέτρων για να αποφευχθούν οι 
απώλειες θρεπτικών ή η αλάτωση, καθώς 
και για βελτιωμένο καθεστώς τιμολόγησης 
και διαχείρισης των υδάτων σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να 
μειωθεί το άμεσο κόστος μακροπρόθεσμα·

25. απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη 
υποστήριξη στην εκπαίδευση των αγροτών 
στην διαχείριση υδάτων και την άρδευση, 
συμπεριλαμβανομένων πρακτικών 
εργαλείων για την αποθήκευση των 
υδάτων, και μέτρων για να αποφευχθούν οι 
απώλειες θρεπτικών ή η αλάτωση, καθώς 
και για βελτιωμένο καθεστώς τιμολόγησης 
και διαχείρισης των υδάτων σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να
αποφεύγονται οι σπατάλες νερού και να
μειωθεί το άμεσο κόστος μακροπρόθεσμα·

Or. it

Τροπολογία 229
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη 
υποστήριξη στην εκπαίδευση των αγροτών 
στην διαχείριση υδάτων και την άρδευση, 
συμπεριλαμβανομένων πρακτικών 
εργαλείων για την αποθήκευση των 
υδάτων, και μέτρων για να αποφευχθούν οι
απώλειες θρεπτικών ή η αλάτωση, καθώς 
και για βελτιωμένο καθεστώς τιμολόγησης 
και διαχείρισης των υδάτων σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να 
μειωθεί το άμεσο κόστος μακροπρόθεσμα·

25. απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη 
υποστήριξη στην εκπαίδευση των αγροτών 
στην διαχείριση υδάτων και την άρδευση, 
συμπεριλαμβανομένων πρακτικών 
εργαλείων για την αποθήκευση των 
υδάτων, και μέτρων για να αποφευχθούν οι 
απώλειες θρεπτικών ή η αλάτωση, καθώς 
και για βελτιωμένο καθεστώς τιμολόγησης 
και διαχείρισης των υδάτων σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να 
μειωθεί το άμεσο κόστος 
μακροπρόθεσμα· θα πρέπει επίσης να 
δοθούν κίνητρα για τον έλεγχο των 
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σωληνώσεων, προκειμένου οι διαρροές 
νερού να μην επηρεάζουν υπερβολικά το 
κόστος εργασίας και την ποιότητα του 
προϊόντος·

Or. it


