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Τροπολογία 1
Ska Keller, Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α (νέα) λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
40% των παγκόσμιων αερίων 
θερμοκηπίου εκλύονται στον τομέα της 
γεωργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
γεωργία είναι η κύρια πηγή του μεθανίου 
και του οξειδίου του αζώτου και ότι 
αμφότερα τα εν λόγω αέρια διαθέτουν 
πολύ μεγαλύτερο δυναμικό θέρμανσης 
από το διοξείδιο του άνθρακα· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η αλλαγή 
του κλίματος επηρεάζει κυρίως τους 
φτωχούς ανθρώπους στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και επιφέρει 
ελάττωση των ευκαιριών ανάπτυξης 
γεωργικής δραστηριότητας·

Or. en

Τροπολογία 2
Ska Keller, Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α β (νέα) λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελευθέρωση του εμπορίου στον τομέα της 
γεωργίας άνοιξε τις πύλες των 
αναπτυσσόμενων χωρών σε φθηνές 
εισαγωγές από την Ευρώπη, την Ασία και 
τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας 
με αυτόν τον τρόπο αβάσταχτες συνθήκες 
ανταγωνισμού για τα τρόφιμα τοπικής 
παραγωγής· λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
ότι αυτές οι μαζικές εισαγωγές φθηνών 
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προϊόντων οδηγούν σε σημαντική 
επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης 
των εγχώριων γεωργών και εργαζόμενων 
στον τομέα της γεωργίας· 

Or. en

Τροπολογία 3
Ska Keller, Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α γ (νέα) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κάτοικοι της υπαίθρου στις 
αναπτυσσόμενες χώρες αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό κυμαινόμενο μεταξύ 70% και 
80% των υποσιτιζόμενων ανθρώπων·
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η 
εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και 
πείνας εξαρτάται από τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των γεωργών και 
των εργαζομένων στον τομέα της 
γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 4
Ska Keller, Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α δ (νέα) λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έκθεση του ειδικού εισηγητή των 
Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στη 
σίτιση "Αγροοικολογία και δικαίωμα στη 
σίτιση" καταδεικνύει ότι η αγροοικολογία 



AM\862211EL.doc 5/33 PE462.581v01-00

EL

μπορεί να διπλασιάσει την παραγωγή 
τροφίμων σε ολόκληρες περιφέρειες εντός 
δέκα ετών, μετριάζοντας ταυτόχρονα την 
αλλαγή του κλίματος και ανακουφίζοντας 
τη φτώχεια στις αγροτικές περιοχές·
αναγνωρίζει ότι η μακροπρόθεσμη 
παραγωγικότητα και επισιτιστική 
ασφάλεια και ιδίως η ανθεκτικότητα των 
γεωργικών συστημάτων στις κλιματικές 
διαταραχές, εξαρτώνται από τη δέουσα 
φροντίδα των φυσικών πόρων και 
ειδικότερα του εδάφους, της χρήσης των 
υδάτων και της βιοποικιλότητας, 

Or. en

Τροπολογία 5
Ska Keller, Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α ε (νέα) λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας 
στην Ευρώπη είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με τη χρήση περισσότερων εδαφών, 
ζωοτροφών κλπ. από τις αναπτυσσόμενες 
χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80% 
περίπου της ευρωπαϊκής ζήτησης για 
καλλιέργειες πρωτεϊνούχων ζωοτροφών 
καλύπτεται από τις εισαγωγές και 
αντιστοιχεί σε 20 εκατομμύρια εκτάρια 
εκμεταλλεύσιμων εδαφών εκτός της 
Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αδασμολόγητες εισαγωγές πρωτεϊνούχων 
και ελαιούχων σπόρων στην Ευρώπη 
έχουν συμβάλει στην αποψίλωση των 
δασών, στον εκτοπισμό κοινοτήτων, στην 
απώλεια της βιοποικιλότητας και στην 
αύξηση της επισιτιστικής ανασφάλειας 
στη Νότια Αμερική, 

Or. en
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Τροπολογία 6
Charles Goerens

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει τη διάχυτη ανησυχία για τις 
μειούμενες αλλά σωρευτικές αρνητικές 
συνέπειες της ΚΓΠ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· σημειώνει 
ωστόσο ότι, δυστυχώς, η ανακοίνωση 
της Επιτροπής για την ΚΓΠ στην 
προοπτική του 2020 δεν αναφέρεται 
καθόλου στις συνέπειες αυτές· ζητεί να 
περιληφθεί ως ένας από τους βασικούς 
στόχους στη νέα ΚΓΠ η αρχή της 
αποφυγής επιβλαβούς επίδρασης στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

1. ζητεί από τον FAO αφενός να 
αποφανθεί σχετικά με τον αντίκτυπο 
της ΚΓΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες 
και αφετέρου να αξιολογήσει το 
σύνολο των παραγόντων που, 
επιπλέον, επιβαρύνουν τη γεωργική 
και επισιτιστική κατάσταση των 
αναπτυσσόμενων χωρών·    

Or. fr

Τροπολογία 7
Filip Kaczmarek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει τη διάχυτη ανησυχία για τις 
μειούμενες αλλά σωρευτικές αρνητικές 
συνέπειες της ΚΓΠ στις αναπτυσσόμενες 
χώρες· σημειώνει ωστόσο ότι, δυστυχώς, 
η ανακοίνωση της Επιτροπής για την 
ΚΓΠ στην προοπτική του 2020 δεν 
αναφέρεται καθόλου στις συνέπειες 
αυτές· ζητεί να περιληφθεί ως ένας από 
τους βασικούς στόχους στη νέα ΚΓΠ η 
αρχή της αποφυγής επιβλαβούς επίδρασης 
στις αναπτυσσόμενες χώρες·

1. σημειώνει τον αναπόφευκτο αντίκτυπο 
των γεωργικών πολιτικών της ΕΕ στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο και την επιρροή 
τους στο επίπεδο των εγχώριων και των 
παγκόσμιων τιμών των γεωργικών 
προϊόντων· ζητεί ως εκ τούτου να ληφθεί 
πλήρως υπόψη ως ένας από τους βασικούς 
στόχους στη νέα ΚΓΠ η αρχή της 
αποφυγής επιβλαβούς επίδρασης στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 8
Ricardo Cortés Lastra and Miguel Angel Martínez Martínez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

 1. σημειώνει τη διάχυτη ανησυχία για τις 
μειούμενες αλλά σωρευτικές
αρνητικές συνέπειες της ΚΓΠ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· σημειώνει 
ωστόσο ότι, δυστυχώς, η ανακοίνωση 
της Επιτροπής για την ΚΓΠ στην 
προοπτική του 2020 δεν αναφέρεται 
καθόλου στις συνέπειες αυτές· ζητεί 
να περιληφθεί ως ένας από τους 
βασικούς στόχους στη νέα ΚΓΠ η 
αρχή της αποφυγής επιβλαβούς 
επίδρασης στις αναπτυσσόμενες χώρες·

1. σημειώνει την πρόοδο που επιτεύχθηκε 
στη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, 
ελαττώνοντας τις αρνητικές συνέπειές της 
στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί να 
περιληφθεί στη νέα ΚΓΠ η αρχή της 
αποφυγής επιβλαβούς επίδρασης στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με το 
στόχο της συνοχής της αναπτυξιακής 
πολιτικής που περιλαμβάνει η Συνθήκη 
της Λισαβόνας· 

Or. en

Τροπολογία 9
Åsa Westlund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει τη διάχυτη ανησυχία για τις 
μειούμενες αλλά σωρευτικές αρνητικές 
συνέπειες της ΚΓΠ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· σημειώνει 
ωστόσο ότι, δυστυχώς, η ανακοίνωση 
της Επιτροπής για την ΚΓΠ στην 
προοπτική του 2020 δεν αναφέρεται 
καθόλου στις συνέπειες αυτές· ζητεί να 
περιληφθεί ως ένας από τους βασικούς 
στόχους στη νέα ΚΓΠ η αρχή της 
αποφυγής επιβλαβούς επίδρασης στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

1. υπογραμμίζει το άρθρο 3, 
παράγραφος 5 ΣΛΕΕ, στο οποίο 
ορίζεται ότι η ΕΕ συμβάλλει στο 
ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και στην 
εξάλειψη της φτώχειας· σημειώνει τη 
διάχυτη ανησυχία για τις μειούμενες 
αλλά σωρευτικές αρνητικές συνέπειες 
της ΚΓΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες· 
σημειώνει ωστόσο ότι, δυστυχώς, η 
ανακοίνωση της Επιτροπής για την 
ΚΓΠ στην προοπτική του 2020 δεν 
αναφέρεται καθόλου στις συνέπειες 
αυτές· ζητεί να περιληφθεί ως ένας από 
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τους βασικούς στόχους στη νέα ΚΓΠ η 
αρχή της αποφυγής επιβλαβούς 
επίδρασης στις αναπτυσσόμενες χώρες·
καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει τη 
συνοχή μεταξύ της ΚΓΠ και της 
εμπορικής και αναπτυξιακής 
πολιτικής της και να σεβαστεί στο 
ακέραιο τον αρχή της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής· 

Or. en

Τροπολογία 10

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει τη διάχυτη ανησυχία για τις
μειούμενες αλλά σωρευτικές 
αρνητικές συνέπειες της ΚΓΠ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· σημειώνει 
ωστόσο ότι, δυστυχώς, η ανακοίνωση 
της Επιτροπής για την ΚΓΠ στην 
προοπτική του 2020 δεν αναφέρεται 
καθόλου στις συνέπειες αυτές· ζητεί να
περιληφθεί ως ένας από τους 
βασικούς στόχους στη νέα ΚΓΠ η 
αρχή της αποφυγής επιβλαβούς 
επίδρασης στις αναπτυσσόμενες χώρες·

1. σημειώνει την ανησυχία για τις 
συνέπειες της ΚΓΠ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· σημειώνει 
ωστόσο ότι, δυστυχώς, η ανακοίνωση 
της Επιτροπής για την ΚΓΠ στην 
προοπτική του 2020 δεν αναφέρεται 
καθόλου στις συνέπειες αυτές· ζητεί να
ληφθεί υπόψη στη νέα ΚΓΠ η αρχή 
της αποφυγής επιβλαβούς επίδρασης 
στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. de

Τροπολογία 11
Kρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει τη διάχυτη ανησυχία για τις
μειούμενες αλλά σωρευτικές αρνητικές 
συνέπειες της ΚΓΠ στις αναπτυσσόμενες 
χώρες· σημειώνει ωστόσο ότι, δυστυχώς, η 
ανακοίνωση της Επιτροπής για την ΚΓΠ 
στην προοπτική του 2020 δεν αναφέρεται 
καθόλου στις συνέπειες αυτές· ζητεί να 
περιληφθεί ως ένας από τους βασικούς 
στόχους στη νέα ΚΓΠ η αρχή της 
αποφυγής επιβλαβούς επίδρασης στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

1. σημειώνει τη διάχυτη ανησυχία για τις 
σωρευτικές άμεσες και έμμεσες αρνητικές 
συνέπειες της ΚΓΠ στις αναπτυσσόμενες 
χώρες· σημειώνει ωστόσο ότι, δυστυχώς, η 
ανακοίνωση της Επιτροπής για την ΚΓΠ 
στην προοπτική του 2020 δεν αναφέρεται 
καθόλου στις συνέπειες αυτές, με 
αποτέλεσμα να μην τηρούνται οι νομικές 
υποχρεώσεις της ΕΕ όσον αφορά τη 
συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και η 
δέσμευσή της για επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας· ζητεί 
να περιληφθεί ως ένας από τους βασικούς 
στόχους στη νέα ΚΓΠ η αρχή της 
αποφυγής επιβλαβούς επίδρασης στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και να 
δημιουργηθούν κατάλληλοι μηχανισμοί 
που να εξασφαλίζουν την τήρησή της·

Or. en

Τροπολογία 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει τη διάχυτη ανησυχία για τις
μειούμενες αλλά σωρευτικές αρνητικές 
συνέπειες της ΚΓΠ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· σημειώνει 
ωστόσο ότι, δυστυχώς, η ανακοίνωση 
της Επιτροπής για την ΚΓΠ στην 
προοπτική του 2020 δεν αναφέρεται 
καθόλου στις συνέπειες αυτές· ζητεί να 
περιληφθεί ως ένας από τους βασικούς 
στόχους στη νέα ΚΓΠ η αρχή της 
αποφυγής επιβλαβούς επίδρασης στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

1. σημειώνει τη διάχυτη ανησυχία για τις 
σωρευτικές αρνητικές συνέπειες της ΚΓΠ 
στις αναπτυσσόμενες χώρες· σημειώνει
ωστόσο ότι, δυστυχώς, η ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την ΚΓΠ στην προοπτική 
του 2020 δεν αναφέρεται καθόλου στις 
συνέπειες αυτές· ζητεί από την Επιτροπή
να ξεκινήσει διεξοδική αξιολόγηση της 
ΚΓΠ και του αντίκτυπού της στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και ζητεί να
περιληφθεί ως ένας από τους βασικούς 
στόχους στη νέα ΚΓΠ η αρχή της 
αποφυγής επιβλαβούς επίδρασης στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· παροτρύνει, 
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γενικότερα, την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ότι οι νομοθετικές προτάσεις της ΚΓΠ θα 
ανταποκρίνονται στο στόχο της συνοχής
της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως 
υπαγορεύεται στο άρθρο 208 της 
Συνθήκης της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α (νέα) ζητεί να εξασφαλίσει η ΕΕ τη 
συνοχή μεταξύ της ΚΓΠ και της 
εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής 
της· ειδικότερα, υπογραμμίζει την ανάγκη 
να ενσωματωθούν ρήτρες ασφαλείας στις 
εμπορικές συμφωνίες και το δικαίωμα 
των αναπτυσσόμενων χωρών να 
προστατεύουν τις γεωργικές αγορές τους·

Or. en

Τροπολογία 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β (νέα) υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές 
επιδοτήσεις στις εξαγωγές παρεμπόδισαν 
σοβαρά τη γεωργική ανάπτυξη των 
φτωχών χωρών, προκαλώντας αθέμιτο 
ανταγωνισμό με την τοπική γεωργία τους, 
ιδίως στην περίπτωση της απουσίας 
ουσιαστικής προστασίας των εισαγωγών 
στη χώρα ή περιφέρεια εισαγωγής (π.χ. 
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τελωνειακοί φραγμοί, ποσοστώσεις 
εισαγωγής, επιδοτήσεις για τους τοπικούς 
παραγωγούς κλπ.)· σημειώνει επίσης ότι 
οι επιδοτήσεις των γεωργικών εξαγωγών 
της ΕΕ συνέβαλαν σε μαζικές εισαγωγές 
και, ως εκ τούτου, αύξησαν την εξάρτηση 
πλήθος αναπτυσσόμενων χωρών από τις 
εισαγωγές, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την  
επισιτιστική αυτάρκεια αυτών των 
χωρών και την ικανότητα αυτών των 
πληθυσμών να καλύπτουν τις 
επισιτιστικές ανάγκες τους με δικά τους 
τρόφιμα·    

Or. en

Τροπολογία 15
Filip Kaczmarek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να καταργηθούν στη μετά το 
2013 ΚΓΠ όλες οι επιδοτήσεις στην 
εξαγωγή και να αποσυνδεθούν οι άμεσες 
πληρωμές από την παραγωγή, ώστε να 
δημιουργηθεί ένα πεδίο ισότιμου 
ανταγωνισμού μεταξύ των αγροτικών 
προϊόντων της ΕΕ και εκείνων των 
αναπτυσσόμενων χωρών· καλεί την 
Επιτροπή να χρηματοδοτήσει 
μεταβατικούς μηχανισμούς για τις 
φυτικές παραγωγές που θα επηρεασθούν 
από την αποσύνδεση αυτή, στοχεύοντας 
στην προώθηση των βιολογικών 
προϊόντων και των βιώσιμων 
καλλιεργητικών μεθόδων·

2. υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ και 
των τρίτων χωρών μελών του ΟΟΣΑ -
στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του 
Γύρου της Ντόχα - να καταργήσουν όλες
τις επιδοτήσεις στην εξαγωγή έως το 2013
και να αποσυνδέσουν τις άμεσες 
πληρωμές από την παραγωγή, ώστε να 
δημιουργηθεί ένα πεδίο ισότιμου 
ανταγωνισμού μεταξύ των αγροτικών 
προϊόντων της ΕΕ και εκείνων των 
αναπτυσσόμενων χωρών· [διαγράφεται]

Or. en
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Τροπολογία 16
Franziska Keller,Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να καταργηθούν στη μετά το 
2013 ΚΓΠ όλες οι επιδοτήσεις στην 
εξαγωγή και να αποσυνδεθούν οι 
άμεσες πληρωμές από την παραγωγή, 
ώστε να δημιουργηθεί ένα πεδίο 
ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των 
αγροτικών προϊόντων της ΕΕ και 
εκείνων των αναπτυσσόμενων χωρών· 
καλεί την Επιτροπή να 
χρηματοδοτήσει μεταβατικούς 
μηχανισμούς για τις φυτικές 
παραγωγές που θα επηρεασθούν από 
την αποσύνδεση αυτή, στοχεύοντας 
στην προώθηση των βιολογικών 
προϊόντων και των βιώσιμων 
καλλιεργητικών μεθόδων·

2. ζητεί να καταργηθούν στη μετά το 2013 
ΚΓΠ όλες οι επιδοτήσεις στην εξαγωγή·
τονίζει, ωστόσο, ότι η απαγόρευση των 
επιδοτήσεων στις εξαγωγές δεν επηρεάζει 
τις οικονομικές στρεβλώσεις που 
απορρέουν από άλλες άμεσες ή έμμεσες 
επιδοτήσεις, που επιτρέπουν στο 
γεωργικό τομέα της ΕΕ να εξάγει βασικά 
γεωργικά αγαθά σε τιμές χαμηλότερες 
από το μέσο κόστος παραγωγής τους· 
καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τα αιτήματα 
των αναπτυσσόμενων χωρών για 
προστασία της παραγωγής τροφίμων 
τους και του πληθυσμού τους από τις 
δυνητικά καταστροφικές επιπτώσεις των 
φθηνών εισαγωγών·

Or. en

Τροπολογία 17
Horst Schnellhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να καταργηθούν στη μετά το 
2013 ΚΓΠ όλες οι επιδοτήσεις στην 
εξαγωγή και να αποσυνδεθούν οι 
άμεσες πληρωμές από την παραγωγή, 
ώστε να δημιουργηθεί ένα πεδίο 
ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των 
αγροτικών προϊόντων της ΕΕ και 
εκείνων των αναπτυσσόμενων χωρών·
καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει 

2. αναγνωρίζει ότι στη μετά το 2013 
ΚΓΠ όλες οι επιδοτήσεις στην εξαγωγή
θα περιοριστούν περαιτέρω - όμως 
υπό τον όρο ότι οι ενισχύσεις στις 
εξαγωγές άλλων εμπορικών εταίρων 
(και ειδικότερα των ΗΠΑ, του 
Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας 
Ζηλανδίας) θα διαμορφωθούν επίσης 
με τρόπο συμβατό με τους κανόνες 
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μεταβατικούς μηχανισμούς για τις 
φυτικές παραγωγές που θα 
επηρεασθούν από την αποσύνδεση 
αυτή, στοχεύοντας στην προώθηση των 
βιολογικών προϊόντων και των 
βιώσιμων καλλιεργητικών μεθόδων·

του ΠΟΕ - και ότι οι άμεσες πληρωμές
θα αποσυνδεθούν από την παραγωγή, 
ώστε να εξασφαλιστεί η προσαρμογή 
του πεδίου ανταγωνισμού μεταξύ των 
αγροτικών προϊόντων των 
αναπτυσσόμενων χωρών και εκείνων 
της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
χρηματοδοτήσει μεταβατικούς 
μηχανισμούς για τις φυτικές παραγωγές 
που θα επηρεασθούν από την 
αποσύνδεση αυτή, στοχεύοντας στην 
προώθηση των βιολογικών προϊόντων 
και των βιώσιμων καλλιεργητικών 
μεθόδων·

Or. de

Τροπολογία 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να καταργηθούν στη μετά το 
2013 ΚΓΠ όλες οι επιδοτήσεις στην 
εξαγωγή και να αποσυνδεθούν οι 
άμεσες πληρωμές από την παραγωγή, 
ώστε να δημιουργηθεί ένα πεδίο 
ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των 
αγροτικών προϊόντων της ΕΕ και 
εκείνων των αναπτυσσόμενων χωρών· 
καλεί την Επιτροπή να
χρηματοδοτήσει μεταβατικούς 
μηχανισμούς για τις φυτικές 
παραγωγές που θα επηρεασθούν από 
την αποσύνδεση αυτή, στοχεύοντας 
στην προώθηση των βιολογικών 
προϊόντων και των βιώσιμων 
καλλιεργητικών μεθόδων·

2. ζητεί να καταργηθούν στη μετά το 
2013 ΚΓΠ όλες οι επιδοτήσεις στην 
εξαγωγή και να αποσυνδεθούν οι άμεσες 
πληρωμές από την παραγωγή και ζητεί 
από την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή 
αυτές τις αλλαγές με κατάλληλες 
μεταβατικές περιόδους, ούτως ώστε να 
αποφευχθούν ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές αγροτικές 
περιοχές, και να προωθήσει τα βιολογικά 
προϊόντα και τις βιώσιμες καλλιεργητικές 
μεθόδους·

Or. en
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Τροπολογία 19
Corina Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να καταργηθούν στη μετά το 2013 
ΚΓΠ όλες οι επιδοτήσεις στην εξαγωγή και 
να αποσυνδεθούν οι άμεσες πληρωμές από 
την παραγωγή, ώστε να δημιουργηθεί ένα 
πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των 
αγροτικών προϊόντων της ΕΕ και εκείνων 
των αναπτυσσόμενων χωρών· καλεί την 
Επιτροπή να χρηματοδοτήσει 
μεταβατικούς μηχανισμούς για τα 
προϊόντα που θα επηρεασθούν από την 
αποσύνδεση αυτή, στοχεύοντας στην 
προώθηση των βιολογικών προϊόντων και 
των βιώσιμων καλλιεργητικών μεθόδων·

2. ζητεί να καταργηθούν στη μετά το 2013 
ΚΓΠ όλες οι επιδοτήσεις στην εξαγωγή και 
να αποσυνδεθούν οι άμεσες πληρωμές από 
την παραγωγή, ώστε να δημιουργηθεί ένα 
πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των 
αγροτικών προϊόντων της ΕΕ και εκείνων 
των αναπτυσσόμενων χωρών, ούτως ώστε 
να τονωθεί το εμπόριο και η ανάπτυξη·
καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει 
μεταβατικούς μηχανισμούς για τα 
προϊόντα που θα επηρεασθούν από την 
αποσύνδεση αυτή, στοχεύοντας στην 
προώθηση των βιολογικών προϊόντων και 
των βιώσιμων καλλιεργητικών μεθόδων·

Or. en

Τροπολογία 20
Gabriele Zimmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να καταργηθούν στη μετά το 2013 
ΚΓΠ όλες οι επιδοτήσεις στην εξαγωγή και 
να αποσυνδεθούν οι άμεσες πληρωμές από 
την παραγωγή, ώστε να δημιουργηθεί ένα 
πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των 
αγροτικών προϊόντων της ΕΕ και εκείνων 
των αναπτυσσόμενων χωρών· καλεί την 
Επιτροπή να χρηματοδοτήσει 
μεταβατικούς μηχανισμούς για τις φυτικές 
παραγωγές που θα επηρεασθούν από την 
αποσύνδεση αυτή, στοχεύοντας στην 
προώθηση των βιολογικών προϊόντων και 
των βιώσιμων καλλιεργητικών μεθόδων·

2. ζητεί να καταργηθούν στη μετά το 2013 
ΚΓΠ όλες οι επιδοτήσεις στην εξαγωγή και 
να αποσυνδεθούν οι άμεσες πληρωμές από 
την παραγωγή, ώστε να δημιουργηθεί ένα 
πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των 
αγροτικών προϊόντων της ΕΕ και εκείνων 
των αναπτυσσόμενων χωρών· καλεί την 
Επιτροπή να χρηματοδοτήσει 
μεταβατικούς μηχανισμούς για τις φυτικές 
παραγωγές που θα επηρεασθούν από την 
αποσύνδεση αυτή, στοχεύοντας στην 
προώθηση των βιολογικών προϊόντων και 
των βιώσιμων καλλιεργητικών μεθόδων, 
που εξαρτώνται από μικρές ποσότητες 
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εξωτερικών χημικών πρόσθετων ουσιών 
(low external inputs) και λαμβάνουν 
υπόψη τους τα τοπικά φυσικά δεδομένα 
στις καλλιεργητικές μεθόδους· ζητεί, 
επιπλέον, να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στον τομέα της έρευνας με 
αντικείμενο τις αγροοικολογικές 
καλλιεργητικές μεθόδους και να 
διατεθούν δημόσιες υπηρεσίες για τους 
μικροκαλλιεργητές, ούτως ώστε να 
καταστεί δυνατή η μετάβαση στη 
βιώσιμη βιολογική παραγωγή·

Or. de

Τροπολογία 21
Horst Schnellhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α (νέα). τονίζει ότι χρειάζεται 
μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ ΚΓΠ και 
εμπορικής και αναπτυξιακής 
πολιτικής, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί αποτελεσματική 
αναπτυξιακή συνεργασία· διαπιστώνει 
επιπλέον, ότι, από την πλευρά της ΕΕ, 
χρειάζεται καλύτερος συντονισμός με 
τους μη κρατικούς οργανισμούς, τον 
FAO, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους 
διεθνείς φορείς· 

Or. de

Τροπολογία 22
Horst Schnellhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β (νέα). φρονεί ότι η ΚΓΠ παίζει 
σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 
αναπτυξιακή πολιτική και ιδίως στον 
τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας·
επισημαίνει ότι η ΚΓΠ μπορεί να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση της 
αυξημένης παγκόσμιας ζήτησης για 
τρόφιμα·

Or. de

Τροπολογία 23
Corina Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι παράγοντες όπως η 
φτώχεια, η υγεία, η πολιτική 
σταθερότητα, οι υποδομές και οι φυσικές 
καταστροφές επηρεάζουν την 
επισιτιστική ασφάλεια στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 24
Franziska Keller,Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α (νέα) συνιστά, σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα της Διεθνούς 
Αξιολόγησης της Γεωργικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας για την Ανάπτυξη, να 
αναπτύξει η ΕΕ μία νέα επισιτιστική και 
γεωργική πολιτική που να υποστηρίζει τη 
βιολογική γεωργία και άλλες 
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αγροοικολογικές πρακτικές· 
συγκεκριμένα, καλεί επίσης την Επιτροπή 
να προβεί σε μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, 
συνδέοντας τις άμεσες πληρωμές με τις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 25
Franziska Keller,Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β (νέα) υπενθυμίζει ότι οι περισσότερες 
αναπτυσσόμενες χώρες είναι σήμερα 
καθαροί εισαγωγείς τροφίμων· τονίζει ότι 
η ΚΓΠ συμβάλλει σε αυτή την εξέλιξη με 
τη μορφή άμεσα και έμμεσα 
επιδοτούμενων εξαγωγών σε ευάλωτες 
αγορές στις αναπτυσσόμενες χώρες·
υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στη σίτιση 
συνεπάγεται να παρασχεθεί στις 
αναπτυσσόμενες χώρες περιθώριο 
ανάπτυξης πολιτικών, ούτως ώστε να 
ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράγουν 
με βιώσιμο τρόπο προϊόντα τόσο για τη 
δική τους σίτιση όσο και για τη σίτιση 
των περιφερειών τους·  εν προκειμένω, 
τονίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες 
πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν 
τα αναγκαία εργαλεία, 
συμπεριλαμβανομένων μεταβλητών 
τελωνειακών δασμών και ποσοστώσεων 
εισαγωγής (δύο εργαλείων ιδιαίτερα 
προσιτών για τις φτωχότερες χώρες), για 
την προστασία της γεωργικής τους 
ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 26
Charles Goerens

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. με στόχο την άμβλυνση των 
σωρευτικών αρνητικών συνεπειών 
της ΚΓΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες,
καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την 
εμπορική και την αναπτυξιακή 
πολιτική της για την προώθηση των 
βιώσιμων καλλιεργητικών μεθόδων και 
της επισιτιστικής κυριαρχίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· πιστεύει ότι 
έχουν κεφαλαιώδη σημασία η
διαφύλαξη της επισιτιστικής ασφάλειας 
των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και 
εκείνων των αναπτυσσόμενων χωρών 
που είναι καθαροί εισαγωγείς 
τροφίμων, η εξάλειψη των φαινομένων 
διαρπαγής της γης, η εξασφάλιση των 
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των 
μικροκαλλιεργητών και των ιθαγενών 
καλλιεργητών, καθώς και η κατάργηση 
των μονοπωλίων σπόρων και της 
εξάρτησης από ειδικευμένα 
παρασιτοκτόνα·

3. καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την 
εμπορική και την αναπτυξιακή 
πολιτική της για να συμβάλει στην
προώθηση των βιώσιμων 
καλλιεργητικών μεθόδων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· για να 
συμβάλει στη διαφύλαξη της 
επισιτιστικής ασφάλειας των λιγότερο 
αναπτυγμένων χωρών και εκείνων των 
αναπτυσσόμενων χωρών που είναι 
καθαροί εισαγωγείς τροφίμων, στην
εξάλειψη των φαινομένων διαρπαγής 
της γης, στην εξασφάλιση των 
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των 
μικροκαλλιεργητών και των ιθαγενών 
καλλιεργητών, καθώς και στην
κατάργηση των μονοπωλίων σπόρων 
και της εξάρτησης από ειδικευμένα 
παρασιτοκτόνα, σύμφωνα με την αρχή 
της εταιρικής σχέσης που ορίζεται 
στη Συμφωνία του Κοτονού·

Or. en

Τροπολογία 27
Ricardo Cortés Lastra,Miguel Angel Martínez Martínez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. με στόχο την άμβλυνση των 
σωρευτικών αρνητικών συνεπειών 
της ΚΓΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες,
καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την 

3. καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την 
εμπορική και την αναπτυξιακή 
πολιτική της για την προώθηση των 
βιώσιμων καλλιεργητικών μεθόδων και 
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εμπορική και την αναπτυξιακή 
πολιτική της για την προώθηση των 
βιώσιμων καλλιεργητικών μεθόδων και 
της επισιτιστικής κυριαρχίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· πιστεύει ότι 
έχουν κεφαλαιώδη σημασία η 
διαφύλαξη της επισιτιστικής ασφάλειας 
των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και 
εκείνων των αναπτυσσόμενων χωρών 
που είναι καθαροί εισαγωγείς 
τροφίμων, η εξάλειψη των φαινομένων 
διαρπαγής της γης, η εξασφάλιση των 
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των 
μικροκαλλιεργητών και των ιθαγενών 
καλλιεργητών, καθώς και η κατάργηση 
των μονοπωλίων σπόρων και της 
εξάρτησης από ειδικευμένα 
παρασιτοκτόνα·

της επισιτιστικής ασφάλειας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· πιστεύει ότι 
έχουν κεφαλαιώδη σημασία η παροχή 
στις χώρες αυτές δυνατοτήτων 
διαφοροποίησης της παραγωγής 
τροφίμων, η διαφύλαξη της 
επισιτιστικής ασφάλειας των λιγότερο 
αναπτυγμένων χωρών και εκείνων των 
αναπτυσσόμενων χωρών που είναι 
καθαροί εισαγωγείς τροφίμων, η 
εξάλειψη των φαινομένων διαρπαγής 
της γης, η εξασφάλιση των 
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των 
μικροκαλλιεργητών και των ιθαγενών 
καλλιεργητών, καθώς και η κατάργηση 
των μονοπωλίων σπόρων και της 
εξάρτησης από ειδικευμένα 
παρασιτοκτόνα·

Or. en

Τροπολογία 28
Filip Kaczmarek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. με στόχο την άμβλυνση των 
σωρευτικών αρνητικών συνεπειών της 
ΚΓΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες, καλεί 
την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την εμπορική 
και την αναπτυξιακή πολιτική της για την 
προώθηση των βιώσιμων καλλιεργητικών 
μεθόδων και της επισιτιστικής κυριαρχίας
στις αναπτυσσόμενες χώρες· πιστεύει ότι 
έχουν κεφαλαιώδη σημασία η διαφύλαξη 
της επισιτιστικής ασφάλειας των λιγότερο 
αναπτυγμένων χωρών και εκείνων των 
αναπτυσσόμενων χωρών που είναι 
καθαροί εισαγωγείς τροφίμων, η 
εξάλειψη των φαινομένων διαρπαγής της 
γης, η εξασφάλιση των ιδιοκτησιακών 

3.  σημειώνει ότι τα τρόφιμα δεν είναι 
απλώς εμπορεύματα, αλλά ότι η 
πρόσβαση σε αυτά αποτελεί 
θεμελιώδη προϋπόθεση της ύπαρξης 
του ανθρώπου· καλεί την ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει την εμπορική και την 
αναπτυξιακή πολιτική της για την 
προώθηση των βιώσιμων 
καλλιεργητικών μεθόδων και της 
επισιτιστικής ασφάλειας στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και στις
αναπτυσσόμενες χώρες σ' ένα πλαίσιο 
αυξανόμενης ζήτησης και 
αυξανόμενων τιμών τροφίμων·
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δικαιωμάτων των μικροκαλλιεργητών και 
των ιθαγενών καλλιεργητών, καθώς και η 
κατάργηση των μονοπωλίων σπόρων και 
της εξάρτησης από ειδικευμένα 
παρασιτοκτόνα·

Or. en

Τροπολογία 29
Gabriele Zimmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. με στόχο την άμβλυνση των σωρευτικών 
αρνητικών συνεπειών της ΚΓΠ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, καλεί την ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει την εμπορική και την 
αναπτυξιακή πολιτική της για την 
προώθηση των βιώσιμων καλλιεργητικών 
μεθόδων και της επισιτιστικής κυριαρχίας 
στις αναπτυσσόμενες χώρες· πιστεύει ότι 
έχουν κεφαλαιώδη σημασία η διαφύλαξη
της επισιτιστικής ασφάλειας των λιγότερο 
αναπτυγμένων χωρών και εκείνων των 
αναπτυσσόμενων χωρών που είναι καθαροί 
εισαγωγείς τροφίμων, η εξάλειψη των 
φαινομένων διαρπαγής της γης, η 
εξασφάλιση των ιδιοκτησιακών 
δικαιωμάτων των μικροκαλλιεργητών και 
των ιθαγενών καλλιεργητών, καθώς και η 
κατάργηση των μονοπωλίων σπόρων και 
της εξάρτησης από ειδικευμένα
παρασιτοκτόνα·

3. με στόχο την εξάλειψη των σωρευτικών 
αρνητικών συνεπειών της ΚΓΠ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, καλεί την ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει την εμπορική και την 
αναπτυξιακή πολιτική της για την 
προώθηση των βιώσιμων καλλιεργητικών 
μεθόδων, που βασίζονται σε μικρές 
ποσότητες εξωτερικών χημικών 
πρόσθετων ουσιών (low external inputs),
και της επισιτιστικής κυριαρχίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· πιστεύει ότι έχουν 
κεφαλαιώδη σημασία η διαφύλαξη του 
ανθρώπινου δικαιώματος στη σίτιση των 
λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και 
εκείνων των αναπτυσσόμενων χωρών που 
είναι καθαροί εισαγωγείς τροφίμων, η 
εξάλειψη των φαινομένων διαρπαγής της 
γης, η εξασφάλιση των εθιμικών και
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των 
μικροκαλλιεργητών και των ιθαγενών 
καλλιεργητών, καθώς και η κατάργηση 
των μονοπωλίων σπόρων και της 
εξάρτησης από παρασιτοκτόνα·

Or. de
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Τροπολογία 30
Horst Schnellhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. με στόχο την άμβλυνση των 
σωρευτικών αρνητικών συνεπειών 
της ΚΓΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες,
καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την 
εμπορική και την αναπτυξιακή 
πολιτική της για την προώθηση των 
βιώσιμων καλλιεργητικών μεθόδων και 
της επισιτιστικής κυριαρχίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· πιστεύει ότι 
έχουν κεφαλαιώδη σημασία η
διαφύλαξη της επισιτιστικής 
ασφάλειας των λιγότερο αναπτυγμένων 
χωρών και εκείνων των 
αναπτυσσόμενων χωρών που είναι 
καθαροί εισαγωγείς τροφίμων, η
εξάλειψη των φαινομένων διαρπαγής 
της γης, η εξασφάλιση των 
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των 
μικροκαλλιεργητών και των ιθαγενών 
καλλιεργητών, καθώς και η κατάργηση
των μονοπωλίων σπόρων και της 
εξάρτησης από ειδικευμένα 
παρασιτοκτόνα·

3. καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την 
εμπορική και την αναπτυξιακή 
πολιτική της για την προώθηση των 
βιώσιμων καλλιεργητικών μεθόδων και 
της επισιτιστικής κυριαρχίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· πιστεύει ότι 
έχουν κεφαλαιώδη σημασία η
προαγωγή της επισιτιστικής ασφάλειας
των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και 
εκείνων των αναπτυσσόμενων χωρών 
που είναι καθαροί εισαγωγείς 
τροφίμων και οι ενέργειες που 
συμβάλλουν στην εξάλειψη των 
φαινομένων διαρπαγής της γης, στην
εξασφάλιση των ιδιοκτησιακών 
δικαιωμάτων των μικροκαλλιεργητών 
και των ιθαγενών καλλιεργητών καθώς 
και στην αποτροπή των μονοπωλίων 
σπόρων και της εξάρτησης από 
ειδικευμένα παρασιτοκτόνα·

Or. de

Τροπολογία 31
Kρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. με στόχο την άμβλυνση των σωρευτικών 
αρνητικών συνεπειών της ΚΓΠ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, καλεί την ΕΕ να 

3. με στόχο την άμβλυνση των σωρευτικών 
αρνητικών συνεπειών της ΚΓΠ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, καλεί την ΕΕ να 
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χρησιμοποιήσει την εμπορική και την 
αναπτυξιακή πολιτική της για την 
προώθηση των βιώσιμων καλλιεργητικών 
μεθόδων και της επισιτιστικής κυριαρχίας 
στις αναπτυσσόμενες χώρες· πιστεύει ότι 
έχουν κεφαλαιώδη σημασία η διαφύλαξη
της επισιτιστικής ασφάλειας των λιγότερο 
αναπτυγμένων χωρών και εκείνων των 
αναπτυσσόμενων χωρών που είναι καθαροί 
εισαγωγείς τροφίμων, η εξάλειψη των 
φαινομένων διαρπαγής της γης, η 
εξασφάλιση των ιδιοκτησιακών 
δικαιωμάτων των μικροκαλλιεργητών και
των ιθαγενών καλλιεργητών, καθώς και η 
κατάργηση των μονοπωλίων σπόρων και 
της εξάρτησης από ειδικευμένα 
παρασιτοκτόνα·

χρησιμοποιήσει την εμπορική και την 
αναπτυξιακή πολιτική της για την 
προώθηση των βιώσιμων καλλιεργητικών 
μεθόδων και της επισιτιστικής κυριαρχίας 
στις αναπτυσσόμενες χώρες· πιστεύει ότι 
έχουν κεφαλαιώδη σημασία η διασφάλιση
της επισιτιστικής ασφάλειας των λιγότερο 
αναπτυγμένων χωρών και των 
αναπτυσσόμενων χωρών που είναι καθαροί 
εισαγωγείς τροφίμων, η εξάλειψη των 
φαινομένων διαρπαγής της γης, η μη 
υπονόμευση και η εξασφάλιση των 
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των 
μικροκαλλιεργητών, των γυναικών 
γεωργών, των ιθαγενών καλλιεργητών και 
των κοινοτήτων, καθώς και η κατάργηση 
των μονοπωλίων σπόρων και της 
εξάρτησης από ειδικευμένα 
παρασιτοκτόνα·

Or. en

Τροπολογία 32
Filip Kaczmarek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι τα τρόφιμα δεν είναι απλώς 
εμπορεύματα, αλλά ότι η πρόσβαση σε 
αυτά αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο 
δικαίωμα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 33
Kρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι τα τρόφιμα δεν είναι απλώς 
εμπορεύματα, αλλά ότι η πρόσβαση σε
αυτά αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο 
δικαίωμα·

4. τονίζει ότι τα τρόφιμα δεν είναι απλώς 
εμπορεύματα, αλλά ότι η πρόσβαση σε
υγιεινά, θρεπτικά και επαρκή τρόφιμα
αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο 
δικαίωμα· ζητεί να ενσωματωθούν στη 
μετά το 2013 ΚΓΠ η επισιτιστική 
κυριαρχία για τις αναπτυσσόμενες χώρες 
και η πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα ως 
περαιτέρω βασικοί στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 34
Franziska Keller,Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι τα τρόφιμα δεν είναι απλώς 
εμπορεύματα, αλλά ότι η πρόσβαση σε 
αυτά αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο 
δικαίωμα·

4. τονίζει ότι τα τρόφιμα δεν είναι απλώς 
εμπορεύματα, αλλά ότι η πρόσβαση σε 
αυτά αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο 
δικαίωμα· υπογραμμίζει εν προκειμένω 
ότι η ευθύνη της Ευρώπης όσον αφορά 
την επίτευξη παγκόσμιας επισιτιστικής 
ασφάλειας είναι κατά πρώτο λόγο ζήτημα 
παροχής δυνατοτήτων και υποστήριξης 
στις αναπτυσσόμενες χώρες για να 
αυξήσουν και να διαφοροποιήσουν την 
παραγωγή τους, ούτως ώστε να εγγυάται 
σε μεγαλύτερο βαθμό επισιτιστική 
ασφάλεια και να καλύπτει τις ανάγκες 
στις τοπικές αγορές τους και λιγότερο 
ζήτημα αύξησης των γεωργικών 
εξαγωγών της προς τις αναπτυσσόμενες 
χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 35
Gabriele Zimmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι τα τρόφιμα δεν είναι απλώς 
εμπορεύματα, αλλά ότι η πρόσβαση σε 
αυτά αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο 
δικαίωμα·

4. τονίζει ότι τα τρόφιμα δεν είναι απλώς 
εμπορεύματα, αλλά ότι η πρόσβαση σε 
αυτά αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο 
δικαίωμα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
Επιτροπή να υποβάλλει τις συμφωνίες 
της ΕΕ με τρίτες χώρες που αφορούν την 
οικονομία, το ελεύθερο εμπόριο και τις 
επενδύσεις σε αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα 
(Human Rights Impact Assessment), 
ούτως ώστε να μην αντιβαίνουν στις 
αξίες της ΕΕ στον τομέα των εξωτερικών 
πολιτικών·  

Or. de

Τροπολογία 36
Franziska Keller,Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α (νέα) εκφράζει ανησυχία για το 
γεγονός ότι η ΕΕ, μέσω της προαγωγής 
της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής 
σχέσης (ΣΟΕΣ) και άλλων διμερών 
συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, 
προσπαθεί να επιβάλει ένα πρόγραμμα 
δράσης ελευθέρωσης του τομέα των 
τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες 
και να ανοίξει τις αγορές γεωργικών 
προϊόντων· υπενθυμίζει ότι, ενώ οι μη 
προστατευόμενες εισαγωγές ζωοτροφών 
ζωικής προέλευσης είχαν ως αποτέλεσμα 
υψηλή εξάρτηση της ΕΕ από τον τομέα 
των ζωοτροφών από ζωικές πρωτεΐνες, η 
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ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη 
επιτεύχθηκε, αντίθετα, μέσω της 
προστασίας των γεωργικών αγορών· για 
το λόγο αυτό, παροτρύνει την ΕΕ να 
απόσχει από τον εξαναγκασμό των 
αναπτυσσόμενων χωρών να ανοίξουν τις 
γεωργικές αγορές τους·

Or. en

Τροπολογία 37
Franziska Keller,Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β (νέα) σημειώνει με ανησυχία ότι η 
εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενες 
ζωοτροφές, και ιδίως τη σόγια, έχει 
συμβάλει στην αυξανόμενη ζήτηση 
εδαφών στο εξωτερικό, επιφέροντας 
αποψίλωση των δασών, εκτοπισμό των 
κοινοτήτων και εξάπλωση της γενετικά 
τροποποιημένης σόγιας στη Νότιο 
Αμερική· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να αναγάγει τη μείωση της 
εξάρτησης από  εισαγόμενες 
πρωτεϊνούχες ζωοτροφές, π.χ. μέσω της 
ανάπτυξης και επέκτασης των βιώσιμων 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ, σε 
μία από τις κύριες προτεραιότητές της· 

Or. en

Τροπολογία 38
Filip Kaczmarek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της διεθνούς 
κερδοσκοπίας επί των τιμών των 
αγροτικών προϊόντων, η νέα ΚΓΠ θα 
πρέπει να θεσπίζει κατάλληλους 
μηχανισμούς και κανόνες που θα διέπουν 
τις συναλλαγές στις αγορές παραγώγων 
βασικών αγροτικών αγαθών και θα 
βελτιώνουν τη διαφάνεια· πιστεύει επίσης 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να παραδειγματίσει με 
τη στάση της, θεσπίζοντας μέσα στα όριά 
της τοπικές αγορές δημοπρασίας 
αγροτικών προϊόντων και τοπικά 
συστήματα διανομής, που θα ενισχύσουν 
τη διαπραγματευτική θέση των 
μικροπαραγωγών στην αλυσίδα 
εφοδιασμού·

5. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 39
Gabriele Zimmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της διεθνούς 
κερδοσκοπίας επί των τιμών των 
αγροτικών προϊόντων, η νέα ΚΓΠ θα 
πρέπει να θεσπίζει κατάλληλους 
μηχανισμούς και κανόνες που θα διέπουν 
τις συναλλαγές στις αγορές παραγώγων 
βασικών αγροτικών αγαθών και θα 
βελτιώνουν τη διαφάνεια· πιστεύει επίσης 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να παραδειγματίσει με 
τη στάση της, θεσπίζοντας μέσα στα όριά 
της τοπικές αγορές δημοπρασίας 
αγροτικών προϊόντων και τοπικά 

5. πιστεύει ότι, η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει 
την επίτευξη των νομικά δεσμευτικών 
της στόχων και αρχών, και προπαντός 
του στόχου της εξάλειψης της 
παγκόσμιας πείνας και φτώχειας και ότι, 
ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της διεθνούς 
κερδοσκοπίας επί των τιμών των 
αγροτικών προϊόντων, η νέα ΚΓΠ θα 
πρέπει να θεσπίζει κατάλληλους 
μηχανισμούς και κανόνες που θα διέπουν 
τις συναλλαγές στις αγορές παραγώγων 
βασικών αγροτικών αγαθών και θα 
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συστήματα διανομής, που θα ενισχύσουν 
τη διαπραγματευτική θέση των 
μικροπαραγωγών στην αλυσίδα 
εφοδιασμού·

βελτιώνουν τη διαφάνεια· ζητεί, με βάση 
το παράδειγμα των ΗΠΑ, να θεσπίζονται 
περιορισμοί θέσεων στους 
χρηματοπιστωτικούς τίτλους και στις 
γεωργικές πρώτες ύλες και να 
υποβάλλονται σε ουσιαστικό έλεγχο· 
επιμένει ότι πρέπει να δημιουργηθούν 
κεντρικοί ρυθμιστικοί φορείς, ούτως 
ώστε να περιοριστούν οι αποκαλούμενες 
εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές στο 
γεωργικό τομέα και να εξασφαλιστεί με 
αυτόν τον τρόπο η αναγκαία διαφάνεια· 
πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
παραδειγματίσει με τη στάση της, 
θεσπίζοντας μέσα στα όριά της τοπικές 
αγορές δημοπρασίας αγροτικών προϊόντων 
και τοπικά συστήματα διανομής, που θα 
ενισχύσουν τη διαπραγματευτική θέση των 
μικροπαραγωγών στην αλυσίδα 
εφοδιασμού·

Or. de

Τροπολογία 40
Franziska Keller,Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της διεθνούς 
κερδοσκοπίας επί των τιμών των 
αγροτικών προϊόντων, η νέα ΚΓΠ θα 
πρέπει να θεσπίζει κατάλληλους 
μηχανισμούς και κανόνες που θα 
διέπουν τις συναλλαγές στις αγορές 
παραγώγων βασικών αγροτικών 
αγαθών και θα βελτιώνουν τη 
διαφάνεια· πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να παραδειγματίσει με τη στάση 
της, θεσπίζοντας μέσα στα όριά της 
τοπικές αγορές δημοπρασίας
αγροτικών προϊόντων και τοπικά 
συστήματα διανομής, που θα 

5. επισημαίνει ότι οι διακυμάνσεις των 
τιμών των βασικών γεωργικών 
προϊόντων πλήττουν πιο σκληρά τις 
φτωχές χώρες· πιστεύει ότι, στο 
πλαίσιο της καταπολέμησης της 
διεθνούς κερδοσκοπίας επί των τιμών 
των αγροτικών προϊόντων, η νέα ΚΓΠ 
θα πρέπει να θεσπίζει κατάλληλους 
μηχανισμούς και κανόνες που θα 
διέπουν τις συναλλαγές στις αγορές 
παραγώγων βασικών αγροτικών 
αγαθών και θα βελτιώνουν τη 
διαφάνεια· πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να παραδειγματίσει με τη στάση 
της, θεσπίζοντας μέσα στα όριά της 
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ενισχύσουν τη διαπραγματευτική θέση 
των μικροπαραγωγών στην αλυσίδα 
εφοδιασμού·

τοπικές αγορές αγροτικών προϊόντων 
και τοπικά συστήματα διανομής, που 
θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική 
θέση των μικροπαραγωγών στην 
αλυσίδα εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 41
Horst Schnellhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της διεθνούς 
κερδοσκοπίας επί των τιμών των 
αγροτικών προϊόντων, η νέα ΚΓΠ θα 
πρέπει να θεσπίζει κατάλληλους 
μηχανισμούς και κανόνες που θα 
διέπουν τις συναλλαγές στις αγορές 
παραγώγων βασικών αγροτικών 
αγαθών και θα βελτιώνουν τη 
διαφάνεια· πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ 
θα πρέπει να παραδειγματίσει με τη 
στάση της, θεσπίζοντας μέσα στα 
όριά της τοπικές αγορές δημοπρασίας 
αγροτικών προϊόντων και τοπικά 
συστήματα διανομής, που θα 
ενισχύσουν τη διαπραγματευτική θέση 
των μικροπαραγωγών στην αλυσίδα 
εφοδιασμού·

5. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της διεθνούς 
κερδοσκοπίας επί των τιμών των 
αγροτικών προϊόντων, η νέα ΚΓΠ θα 
πρέπει να θεσπίζει κατάλληλους 
μηχανισμούς και κανόνες που θα 
διέπουν τις συναλλαγές στις αγορές 
παραγώγων βασικών αγροτικών 
αγαθών και θα βελτιώνουν τη 
διαφάνεια· τάσσεται υπέρ ενός 
παγκόσμιου συστήματος αναφοράς 
για τα γεωργικά αποθέματα·  
επισημαίνει ότι πρέπει να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο δημιουργίας αποθεμάτων 
σημαντικών γεωργικών πρώτων 
υλών·

Or. de

Τροπολογία 42
Kρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της διεθνούς 
κερδοσκοπίας επί των τιμών των 
αγροτικών προϊόντων, η νέα ΚΓΠ θα 
πρέπει να θεσπίζει κατάλληλους 
μηχανισμούς και κανόνες που θα διέπουν 
τις συναλλαγές στις αγορές παραγώγων 
βασικών αγροτικών αγαθών και θα 
βελτιώνουν τη διαφάνεια· πιστεύει επίσης 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να παραδειγματίσει με 
τη στάση της, θεσπίζοντας μέσα στα όριά 
της τοπικές αγορές δημοπρασίας 
αγροτικών προϊόντων και τοπικά 
συστήματα διανομής, που θα ενισχύσουν 
τη διαπραγματευτική θέση των 
μικροπαραγωγών στην αλυσίδα 
εφοδιασμού·

5. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της διεθνούς 
κερδοσκοπίας επί των τιμών των 
αγροτικών προϊόντων, η νέα ΚΓΠ θα 
πρέπει να θεσπίζει κατάλληλους 
μηχανισμούς και κανόνες που θα διέπουν 
τις συναλλαγές στις αγορές παραγώγων 
βασικών αγροτικών αγαθών και θα 
βελτιώνουν τη διαφάνεια· πιστεύει επίσης 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να παραδειγματίσει με 
τη στάση της, θεσπίζοντας μέσα στα όριά 
της τοπικές αγορές δημοπρασίας 
αγροτικών προϊόντων και τοπικά 
συστήματα διανομής, που θα ενισχύσουν 
τη διαπραγματευτική θέση των 
μικροπαραγωγών στην παγκόσμια αλυσίδα 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 43
Charles Goerens

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της διεθνούς 
κερδοσκοπίας επί των τιμών των 
αγροτικών προϊόντων, η νέα ΚΓΠ θα 
πρέπει να θεσπίζει κατάλληλους 
μηχανισμούς και κανόνες που θα 
διέπουν τις συναλλαγές στις αγορές 
παραγώγων βασικών αγροτικών 
αγαθών και θα βελτιώνουν τη 
διαφάνεια· πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να παραδειγματίσει με τη στάση 
της, θεσπίζοντας μέσα στα όριά της 
τοπικές αγορές δημοπρασίας 
αγροτικών προϊόντων και τοπικά 
συστήματα διανομής, που θα 
ενισχύσουν τη διαπραγματευτική θέση 

5. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της διεθνούς 
κερδοσκοπίας επί των τιμών των 
αγροτικών προϊόντων, η νέα ΚΓΠ θα 
πρέπει να θεσπίζει κατάλληλους 
μηχανισμούς και κανόνες στις αγορές 
παραγώγων βασικών αγροτικών 
αγαθών και θα βελτιώνουν τη 
διαφάνεια· πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να παραδειγματίσει με τη στάση 
της, θεσπίζοντας μέσα στα όριά της 
τοπικές αγορές δημοπρασίας 
αγροτικών προϊόντων και τοπικά 
συστήματα διανομής, που θα 
ενισχύσουν τη διαπραγματευτική θέση 
των μικροπαραγωγών στην αλυσίδα 
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των μικροπαραγωγών στην αλυσίδα 
εφοδιασμού·

εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 44
Åsa Westlund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α (νέα) αναγνωρίζει ότι επείγει να 
διασφαλιστεί η παγκόσμια επισιτιστική 
ασφάλεια, μέσω της αύξησης των 
επενδύσεων στη γεωργία στις περιοχές 
του πλανήτη, στις οποίες επικρατεί 
επισιτιστική ανασφάλεια· υπογραμμίζει εν 
προκειμένω ότι η γεωργική ανάπτυξη 
πρέπει να βασίζεται στο δικαίωμα στη 
σίτιση και στο δικαίωμα στην παραγωγή 
τροφίμων και ότι η ΕΕ πρέπει να 
αναγνωρίσει και να προασπίσει την 
ανάγκη επίτευξης επισιτιστικής 
ασφάλειας στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 45
Filip Kaczmarek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

      6. ζητεί τη ριζική τροποποίηση του 
διαπραγματευτικού κειμένου της 
συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, μετά τη 
μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων 

6. ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει 
λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων 
σχετικά με όλες τις εν εξελίξει εμπορικές 
διαπραγματεύσεις, και ειδικότερα με τη 
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που εκπόνησε η Επιτροπή και η οποία 
προειδοποιεί για το ενδεχόμενο 
μεγάλης αύξησης των παράνομων 
υλοτομήσεων και των παράνομων 
βιομηχανικών καλλιεργειών, εις βάρος 
των τοπικών αγροτικών πληθυσμών 
και του περιβάλλοντος, αλλά και για το 
ενδεχόμενο απώλειας εκατομμυρίων 
αγροτικών θέσεων εργασίας στην 
Ευρώπη, σε βάρος της 
αποτελεσματικότητας της ΚΓΠ.

συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Mercosur, η 
οποία δεν πρέπει να επηρεάσει αρνητικά 
τις αναπτυσσόμενες χώρες και να 
παρεμποδίσει την αποτελεσματικότητα 
της ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020·  

Or. en

Τροπολογία 46
Horst Schnellhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6.  ζητεί τη ριζική τροποποίηση του 
διαπραγματευτικού κειμένου της 
συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, μετά τη 
μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων 
που εκπόνησε η Επιτροπή και η οποία 
προειδοποιεί για το ενδεχόμενο 
μεγάλης αύξησης των παράνομων 
υλοτομήσεων και των παράνομων 
βιομηχανικών καλλιεργειών, εις βάρος 
των τοπικών αγροτικών πληθυσμών 
και του περιβάλλοντος, αλλά και για το 
ενδεχόμενο απώλειας εκατομμυρίων 
αγροτικών θέσεων εργασίας στην 
Ευρώπη, σε βάρος της 
αποτελεσματικότητας της ΚΓΠ.

6. ζητεί επανεξέταση του 
διαπραγματευτικού κειμένου της 
συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, μετά τη 
μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων 
που εκπόνησε η Επιτροπή και η οποία 
προειδοποιεί για το ενδεχόμενο 
μεγάλης αύξησης των παράνομων 
υλοτομήσεων και των παράνομων 
βιομηχανικών καλλιεργειών, εις βάρος 
των τοπικών αγροτικών πληθυσμών 
και του περιβάλλοντος, αλλά και για το 
ενδεχόμενο απώλειας εκατομμυρίων 
αγροτικών θέσεων εργασίας στην 
Ευρώπη, σε βάρος της 
αποτελεσματικότητας της ΚΓΠ. 

Or. de
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Τροπολογία 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί τη ριζική τροποποίηση του 
διαπραγματευτικού κειμένου της 
συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, μετά τη 
μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων 
που εκπόνησε η Επιτροπή και η οποία 
προειδοποιεί για το ενδεχόμενο 
μεγάλης αύξησης των παράνομων 
υλοτομήσεων και των παράνομων 
βιομηχανικών καλλιεργειών, εις βάρος 
των τοπικών αγροτικών πληθυσμών 
και του περιβάλλοντος, αλλά και για 
το ενδεχόμενο απώλειας 
εκατομμυρίων αγροτικών θέσεων 
εργασίας στην Ευρώπη, σε βάρος της 
αποτελεσματικότητας της ΚΓΠ.

6. ζητεί ένα καλά σταθμισμένο 
διαπραγματευτικό κείμενο της 
συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, μετά τη 
μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων 
που εκπόνησε η Επιτροπή· ζητεί 
εφικτές εναλλακτικές δυνατότητες, 
ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη των 
χωρών του Mercosur και να 
περιοριστεί ο αντίκτυπος στους 
Ευρωπαίους παραγωγούς.

Or. en

Τροπολογία 48
Gay Mitchell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 (νέο) αναγνωρίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις 
της ΚΓΠ μείωσαν σημαντικά τις 
επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγής 
της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες με 
την κατάργηση των επιστροφών στις 
εξαγωγές· ζητεί από την ΕΕ να 
αναγνωρίσει τη σημασία της στήριξης 
στους γεωργικούς τομείς στις 
αναπτυσσόμενες χώρες εξασφαλίζοντας 
συγκεκριμένα ότι θα δοθεί προτεραιότητα 
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στη γεωργία στις χώρες αυτές καθώς και 
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ 
για την υπερπόντια αναπτυξιακή βοήθεια·

Or. en

Τροπολογία 49
Filip Kaczmarek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 (νέο) καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
εξασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ της ΚΓΠ 
και των αναπτυξιακών και εμπορικών 
πολιτικών της, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες και ανησυχίες των γεωργών στα 
κράτη μέλη της ΕΕ και των 
αναπτυσσόμενων χωρών, τηρώντας 
ταυτόχρονα την αρχή της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής·

Or. en


