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Τροπολογία 1
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει αυστηρά 
τη διαπραγματευτική εντολή της στον 
ΠΟΕ, η οποία θέτει την ήδη 
ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ ως 
όριο δράσης της, με την προϋπόθεση ότι 
ισοδύναμες παραχωρήσεις θα υπάρξουν 
και από τους εμπορικούς εταίρους· 
υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την 
κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων 
με την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα 
υπάρχουν παράλληλες ενέργειες από τους 
εμπορικούς εταίρους της σχετικά με τις 
εξαγωγικές επιδοτήσεις, καθώς και όλα 
τα εξαγωγικά μέτρα ισοδύναμου 
αποτελέσματος·

1. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει αυστηρά 
τη διαπραγματευτική εντολή της στον 
ΠΟΕ, η οποία θέτει την ήδη 
ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ ως 
όριο δράσης της, με την προϋπόθεση ότι 
ισοδύναμες παραχωρήσεις θα υπάρξουν 
και από τους εμπορικούς εταίρους· 
υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την 
κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων 
και καλεί την ΕΕ να προχωρήσει σε 
υλοποίηση αυτής της δέσμευσης 
ανεξαρτήτως του εάν υπάρχει παράλληλη 
κίνηση από τους εμπορικούς εταίρους της·

Or. en

Τροπολογία 2
Christofer Fjellner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει αυστηρά 
τη διαπραγματευτική εντολή της στον 
ΠΟΕ, η οποία θέτει την ήδη 
ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ ως 
όριο δράσης της, με την προϋπόθεση ότι 
ισοδύναμες παραχωρήσεις θα υπάρξουν 
και από τους εμπορικούς εταίρους· 
υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την 
κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων 

1. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει αυστηρά 
τη διαπραγματευτική εντολή της στον 
ΠΟΕ, η οποία θέτει την ήδη 
ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ ως 
όριο δράσης της, με την προϋπόθεση ότι 
ισοδύναμες παραχωρήσεις θα υπάρξουν 
και από τους εμπορικούς εταίρους·
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με την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα 
υπάρχουν παράλληλες ενέργειες από τους 
εμπορικούς εταίρους της σχετικά με τις 
εξαγωγικές επιδοτήσεις, καθώς και όλα 
τα εξαγωγικά μέτρα ισοδύναμου 
αποτελέσματος·

Or. sv

Τροπολογία 3
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. επαναλαμβάνει τη δυνάμει σημασία 
που έχει η γεωργία για την άμβλυνση της 
φτώχειας και την επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας στις 
αναπτυσσόμενες και τις ολιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες· τονίζει ότι αυτό το 
δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως 
μόνον εάν συνάδει με τις αρχές στήριξης 
της κυριαρχίας και της ασφάλειας στον 
τομέα του επισιτισμού, συμμόρφωσης 
προς τα ανωτάτου επιπέδου πρότυπα 
στους τομείς του περιβάλλοντος, της 
υγείας και της ασφαλείας, την προστασία 
και ανάπτυξη της βιώσιμης εγχώριας 
γεωργίας προς το συμφέρον των μικρών 
αγροτών και παραγωγών· παροτρύνει 
κατά συνέπεια την Επιτροπή να προβεί σε 
εκ θεμελίων ανασκόπηση της γεωργικής 
πολιτικής της με ειδική εστίαση στις 
επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή και την 
ασύμμετρη κατανομή των γεωργικών 
επιδοτήσεων εντός της ΕΕ που ευνοούν 
τις μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις· 

Or. en
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Τροπολογία 4
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις για 
την υπαγωγή του εμπορίου αγροτικών 
προϊόντων σε καθεστώς ελεύθερης
αγοράς στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού 
Προγράμματος της Ντόχα (ΑΠΝ) του 
ΠΟΕ έχουν αποτύχει και συνιστούν έναν 
από τους κύριους λόγους για την 
παρατεινόμενη τελμάτωση του ΑΠΝ· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση 
στα μέλη του ΠΟΕ όσον αφορά τον τρόπο 
οργάνωσης νέου πλαισίου για τη 
διαπραγμάτευση του εμπορίου στον 
τομέα της γεωργίας και τους όρους προς 
κατάργηση αυτού του κεφαλαίου από το 
ΑΠΝ·

Or. en

Τροπολογία 5
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι η μεταρρύθμιση της 
ΚΓΠ το 2003 και ο έλεγχος υγείας της 
ΚΓΠ το 2008 απέδειξαν τη σοβαρότητα 
των δεσμεύσεων της ΕΕ για 
μεταρρύθμιση προλαμβάνοντας τα πιθανά 
αποτελέσματα του Γύρου της Ντόχα, ενώ 
ισοδύναμες παραχωρήσεις αναμένονται 
ακόμα από τους εμπορικούς εταίρους της 
ΕΕ·

2. υπενθυμίζει ότι για τη μεταρρύθμιση της 
ΚΓΠ το 2003 και τον 'έλεγχο υγείας' της 
ΚΓΠ το 2008 έχει προβληθεί ως ευρεία 
αιτιολόγηση το να προλάβει κανείς τα 
πιθανά αποτελέσματα του Γύρου της 
Ντόχα, το οποίο υπό το φως της 
αποτυχίας αυτού του Γύρου της Ντόχα 
δεν μπορεί να γίνεται πλέον δεκτό ως 
αιτιολόγηση και πρέπει να διορθωθεί 
σύμφωνα με τις ανάγκες ενός μέλλοντος 
βιώσιμης γεωργίας εντός της ΕΕ·
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Τροπολογία 6
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. χαιρετίζει τη συμφωνία για το εμπόριο 
μπανάνας, η οποία διευθετεί διαφορές 
είκοσι ετών με τον ΠΟΕ και αποτελεί 
σημαντικό βήμα προς την εδραίωση ενός 
βάσει κανόνων πολυμερούς συστήματος 
εμπορικών συναλλαγών· σημειώνει ότι η 
συμφωνία για το εμπόριο μπανάνας 
αποτελεί καταλυτική συμβολή στην 
επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τα 
τροπικά προϊόντα και προτιμήσεις στις 
διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ· θεωρεί ότι 
αυτή η συμφωνία εδραιώνει περαιτέρω 
τη θέση της ΕΕ αναφορικά με την 
γεωργία στο Γύρο της Ντόχα. καλεί την 
ΕΕ να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική 
πρόοδο για να προωθήσει τις 
διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 7
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. χαιρετίζει τη συμφωνία για το εμπόριο 
μπανάνας, η οποία διευθετεί διαφορές 
είκοσι ετών με τον ΠΟΕ και αποτελεί 
σημαντικό βήμα προς την εδραίωση ενός 
βάσει κανόνων πολυμερούς συστήματος 
εμπορικών συναλλαγών· σημειώνει ότι η 
συμφωνία για το εμπόριο μπανάνας 

διαγράφεται
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αποτελεί καταλυτική συμβολή στην 
επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τα 
τροπικά προϊόντα και προτιμήσεις στις 
διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ· θεωρεί ότι 
αυτή η συμφωνία εδραιώνει περαιτέρω 
τη θέση της ΕΕ αναφορικά με την 
γεωργία στο Γύρο της Ντόχα. καλεί την 
ΕΕ να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική 
πρόοδο για να προωθήσει τις 
διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ.

Or. en

Τροπολογία 8
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. χαιρετίζει τη συμφωνία για το εμπόριο 
μπανάνας, η οποία διευθετεί διαφορές 
είκοσι ετών με τον ΠΟΕ και αποτελεί 
σημαντικό βήμα προς την εδραίωση ενός 
βάσει κανόνων πολυμερούς συστήματος 
εμπορικών συναλλαγών· σημειώνει ότι η 
συμφωνία για το εμπόριο μπανάνας 
αποτελεί καταλυτική συμβολή στην 
επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τα 
τροπικά προϊόντα και προτιμήσεις στις 
διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ· θεωρεί ότι 
αυτή η συμφωνία εδραιώνει περαιτέρω 
τη θέση της ΕΕ αναφορικά με την 
γεωργία στο Γύρο της Ντόχα. καλεί την 
ΕΕ να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική 
πρόοδο για να προωθήσει τις 
διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ.

3. σημειώνει τη συμφωνία για το εμπόριο 
μπανάνας, η οποία διευθετεί διαφορές 
είκοσι ετών εντός του ΠΟΕ· εκφράζει τη 
λύπη του διότι αυτή η συμφωνία θέτει τον 
ήδη υπό υπονόμευση γεωργικό τομέα της 
ΕΕ σε μειονεκτική θέση, ιδιαιτέρως όσον 
αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές· 
ζητεί να υπάρξει αντιστάθμιση ανάλογη 
προς τη δέσμευση των παραγωγών της 
ΕΕ να παρέχουν προϊόντα ποιότητας που 
συμμορφώνονται προς αυστηρά 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

Or. fr
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Τροπολογία 9
Gianluca Susta

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. χαιρετίζει τη συμφωνία για το εμπόριο 
μπανάνας, η οποία διευθετεί διαφορές 
είκοσι ετών με τον ΠΟΕ και αποτελεί 
σημαντικό βήμα προς την εδραίωση ενός 
βάσει κανόνων πολυμερούς συστήματος 
εμπορικών συναλλαγών· σημειώνει ότι η 
συμφωνία για το εμπόριο μπανάνας 
αποτελεί καταλυτική συμβολή στην 
επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τα 
τροπικά προϊόντα και προτιμήσεις στις 
διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ· θεωρεί ότι 
αυτή η συμφωνία εδραιώνει περαιτέρω 
τη θέση της ΕΕ αναφορικά με την 
γεωργία στο Γύρο της Ντόχα. καλεί την 
ΕΕ να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική 
πρόοδο για να προωθήσει τις 
διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ.

3. σημειώνει τη συμφωνία για το εμπόριο 
μπανάνας και χαιρετίζει τη λήξη μιας από 
τις πλέον τεχνικά πολυσύνθετες, πολιτικά 
ευαίσθητες και σημαντικές εμπορικές 
διαφορές που τέθηκε ποτέ ενώπιον του 
ΠΟΕ· η συμφωνία που επετεύχθη 
αποτελεί βήμα προς την εδραίωση ενός 
βάσει κανόνων πολυμερούς συστήματος 
εμπορικών συναλλαγών έστω και εάν δεν 
συμβιβάζει πλήρως τα θεμιτά 
συμφέροντα των μερών·

Or. it

Τροπολογία 10
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. χαιρετίζει τη συμφωνία για το εμπόριο 
μπανάνας, η οποία διευθετεί διαφορές 
είκοσι ετών με τον ΠΟΕ και αποτελεί 
σημαντικό βήμα προς την εδραίωση ενός 
βάσει κανόνων πολυμερούς συστήματος 
εμπορικών συναλλαγών· σημειώνει ότι η 
συμφωνία για το εμπόριο μπανάνας 
αποτελεί καταλυτική συμβολή στην 
επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τα 

3. χαιρετίζει το ότι η συμφωνία για το 
εμπόριο μπανάνας διευθετεί διαφορές 
είκοσι ετών με τον ΠΟΕ και αποτελεί 
σημαντικό βήμα προς την εδραίωση ενός 
βάσει κανόνων πολυμερούς συστήματος 
εμπορικών συναλλαγών και ταυτοχρόνως 
θα μπορούσε να αποτελέσει καταλυτική 
συμβολή στην επίλυση θεμάτων που 
σχετίζονται με τα τροπικά προϊόντα και τις
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τροπικά προϊόντα και προτιμήσεις στις 
διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ· θεωρεί ότι 
αυτή η συμφωνία εδραιώνει περαιτέρω 
τη θέση της ΕΕ αναφορικά με την 
γεωργία στο Γύρο της Ντόχα. καλεί την 
ΕΕ να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική 
πρόοδο για να προωθήσει τις 
διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ.

προτιμήσεις στις διαπραγματεύσεις του 
ΠΟΕ· πιστεύει ότι τα συμφέροντα των 
παραγωγών της Κοινότητας και των 
παραγωγών των κρατών ΑΚΕ πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, συγκεκριμένα κατά 
τις επικείμενες εμπορικές
διαπραγματεύσεις, ώστε ο τομέας αυτός, 
από τον οποίον προκύπτουν πολλές θέσεις 
εργασίας, να μην υπονομεύεται·

Or. es

Τροπολογία 11
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. χαιρετίζει τη συμφωνία για το εμπόριο 
μπανάνας, η οποία διευθετεί διαφορές 
είκοσι ετών με τον ΠΟΕ και αποτελεί 
σημαντικό βήμα προς την εδραίωση ενός 
βάσει κανόνων πολυμερούς συστήματος 
εμπορικών συναλλαγών· σημειώνει ότι η 
συμφωνία για το εμπόριο μπανάνας 
αποτελεί καταλυτική συμβολή στην 
επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τα 
τροπικά προϊόντα και προτιμήσεις στις 
διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ· θεωρεί ότι 
αυτή η συμφωνία εδραιώνει περαιτέρω 
τη θέση της ΕΕ αναφορικά με την 
γεωργία στο Γύρο της Ντόχα. καλεί την 
ΕΕ να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική 
πρόοδο για να προωθήσει τις 
διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ.

3. χαιρετίζει τη συμφωνία για το εμπόριο 
μπανάνας, η οποία διευθετεί διαφορές 
είκοσι ετών με τον ΠΟΕ και αποτελεί 
σημαντικό βήμα προς την εδραίωση ενός 
βάσει κανόνων πολυμερούς συστήματος 
εμπορικών συναλλαγών· σημειώνει ότι η 
συμφωνία για το εμπόριο μπανάνας 
αποτελεί καταλυτική συμβολή στην 
επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τα 
τροπικά προϊόντα και προτιμήσεις στις 
διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ· πιστεύει ότι 
τα συμφέροντα των παραγωγών της 
Κοινότητας και των παραγωγών των 
κρατών ΑΚΕ πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη, συγκεκριμένα κατά τις 
επικείμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις, 
ώστε ο τομέας αυτός, από τον οποίον 
προκύπτουν πολλές θέσεις εργασίας, να 
μην υπονομεύεται·

Or. fr
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Τροπολογία 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. χαιρετίζει τη συμφωνία για το εμπόριο 
μπανάνας, η οποία διευθετεί διαφορές 
είκοσι ετών με τον ΠΟΕ και αποτελεί 
σημαντικό βήμα προς την εδραίωση ενός 
βάσει κανόνων πολυμερούς συστήματος 
εμπορικών συναλλαγών· σημειώνει ότι η 
συμφωνία για το εμπόριο μπανάνας 
αποτελεί καταλυτική συμβολή στην 
επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τα 
τροπικά προϊόντα και προτιμήσεις στις 
διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ· θεωρεί ότι 
αυτή η συμφωνία εδραιώνει περαιτέρω 
τη θέση της ΕΕ αναφορικά με την 
γεωργία στο Γύρο της Ντόχα. καλεί την 
ΕΕ να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική 
πρόοδο για να προωθήσει τις 
διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ.

3. χαιρετίζει τη συμφωνία για το εμπόριο 
μπανάνας, η οποία διευθετεί διαφορές 
είκοσι ετών με τον ΠΟΕ και αποτελεί 
σημαντικό βήμα προς την εδραίωση ενός 
βάσει κανόνων πολυμερούς συστήματος 
εμπορικών συναλλαγών· σημειώνει ότι η 
συμφωνία για το εμπόριο μπανάνας 
αποτελεί καταλυτική συμβολή στην 
επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τα 
τροπικά προϊόντα και προτιμήσεις στις 
διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ· πιστεύει ότι 
τα συμφέροντα των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
σε παρόμοιες διαπραγματεύσεις στο 
μέλλον· 

Or. en

Τροπολογία 13
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. δίδει προσοχή στις πρωτοβουλίες του 
τομέα της ζάχαρης, ο οποίος έχει αυξήσει 
την ανταγωνιστικότητά του ενώ 
βελτιώνει το από περιβαλλοντικής 
πλευράς βιώσιμό του και συμβάλλει στην 
αναπτυξιακή θεματολογία της ΕΕ με τις 
προτιμήσεις που δίδονται στα κράτη 
ΑΚΕ και τις ολιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες  
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Or. en

Τροπολογία 14
Laima Liucija Andrikienė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. σημειώνει ότι όλες οι συμφωνίες 
διεθνούς εμπορίου ισχύουν για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειας της 
ΕΕ. τονίζει ότι η εύθραυστη οικονομία 
που χαρακτηρίζει αυτές τις περιοχές 
βασίζεται στον γεωργικό τομέα και η 
παραγωγή τους είναι πανομοιότυπη με 
εκείνη των εταίρων της Λατινικής 
Αμερικής και συνεπώς τίθεται εν κινδύνω 
από χαμηλότερους εξωτερικούς δασμούς· 
υπενθυμίζει ότι το άρθρο 349 της 
Συνθήκης της Λισσαβώνας επιτρέπει την 
προσαρμογή των κοινοτικών πολιτικών 
στις γεωγραφικές και οικονομικές 
πραγματικότητες αυτών των περιοχών· 
καλεί συνεπώς την Επιτροπή να λάβει 
τους ειδικούς περιορισμούς των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών υπόψη στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων που διεξάγει, 
ώστε η ανάπτυξή τους να μην 
υπονομεύεται·

Or. en

Τροπολογία 15
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)



PE452.784v01-00 12/25 AM\839149EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. σημειώνει ότι οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της επικράτειας της ΕΕ και ότι όλες οι 
συμφωνίες διεθνούς εμπορίου ισχύουν για 
τις εν λόγω περιοχές· τονίζει ότι η 
εύθραυστη οικονομία που χαρακτηρίζει 
αυτές τις περιοχές βασίζεται κυρίως στον 
γεωργικό τομέα και η παραγωγή τους 
καλύπτει τους ιδίους κλάδους με εκείνη 
των εταίρων ιδίως της Λατινικής 
Αμερικής και συνεπώς τίθεται εν κινδύνω 
από χαμηλότερους εξωτερικούς δασμούς 
υπενθυμίζει ότι το άρθρο 349 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει την 
προσαρμογή των κοινοτικών πολιτικών 
στις γεωγραφικές και οικονομικές 
πραγματικότητες αυτών των περιοχών· 
καλεί συνεπώς την Επιτροπή να λάβει 
τους ειδικούς περιορισμούς των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών υπόψη στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων που διεξάγει, 
ώστε η ανάπτυξή τους να μην πληγεί·

Or. fr

Τροπολογία 16
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. επισημαίνει ότι οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της επικράτειας της ΕΕ και πρέπει να 
εφαρμόζουν πλήρως τις συμφωνίες 
εμπορίου· τονίζει τη σημασία που έχει για 
τις οικονομίες τους ο γεωργικός τομέας, ο 
οποίος ανταγωνίζεται παρόμοιες 
παραγωγές από τους παραγωγούς της 
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Λατινικής Αμερικής που ωφελούνται από 
τη μείωση των τελωνειακών δασμών· 
υπενθυμίζει ότι το άρθρο 349 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει την 
προσαρμογή των κοινοτικών πολιτικών 
στις γεωγραφικές και οικονομικές 
πραγματικότητες αυτών των περιοχών· 
καλεί την Επιτροπή να λάβει τα ειδικά 
συμφέροντα των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών υπόψη στις διαπραγματεύσεις 
που διεξάγει, ώστε η ανάπτυξή τους να 
μην πληγεί·

Or. es

Τροπολογία 17
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει υπέρ του 
ευρωπαϊκού τομέα ζάχαρης και να θέσει 
τέρμα στις συστηματικές παραχωρήσεις 
σχετικά με τη ζάχαρη στις διμερείς και 
πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 18
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
επιδιώκει, ως μια από τις κυριότερες 
προτεραιότητές της, πιο αποτελεσματική 

4. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει προς 
όφελος της διασφάλισης των 
συμφερόντων των καταναλωτών μέσω 
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προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
(ΓΕ) στον ΠΟΕ επεκτείνοντας το 
υψηλότερο εν ισχύι επίπεδο προστασίας 
για τα κρασιά και τα αλκοολούχα ποτά 
(Άρθρο 23 της συμφωνίας για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον 
τομέα του εμπορίου-TRIPS) σε όλες τις 
γεωγραφικές ενδείξεις και καθιερώνοντας 
ένα σύστημα γνωστοποίησης και 
καταγραφής των γεωγραφικών ενδείξεων·

της παροχής αξιόπιστων και σχετικών με 
το προϊόν πληροφοριών να επιδιώκει πιο 
αποτελεσματική προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) στον ΠΟΕ 
επεκτείνοντας το υψηλότερο εν ισχύι 
επίπεδο προστασίας για τα κρασιά και τα 
αλκοολούχα ποτά (Άρθρο 23 της 
συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου-
TRIPS) σε όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις 
και καθιερώνοντας ένα σύστημα 
γνωστοποίησης και καταγραφής των 
γεωγραφικών ενδείξεων·

Or. en

Τροπολογία 19
Gianluca Susta

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει 
ισχυρή στάση σχετικά με την ένταξη των 
ΓΕ εντός του πλαισίου της εμπορικής 
συμφωνίας για την καταπολέμηση της 
παραποίησης και των διμερών εμπορικών 
διαπραγματεύσεων.

5. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει 
ακόμη ισχυρότερη στάση σχετικά με την 
ένταξη των ΓΕ εντός του πλαισίου της 
εμπορικής συμφωνίας για την 
καταπολέμηση της παραποίησης και των 
διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Or. it

Τροπολογία 20
Cristiana Muscardini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οι διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες μπορούν να βοηθήσουν στην 
ολοκλήρωση των πολυμερών διεργασιών 

6. πιστεύει ότι οι διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες μπορούν να βοηθήσουν στην 
ολοκλήρωση των πολυμερών διεργασιών 
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καθιστώντας δυνατή την επίτευξη 
προόδου σε συγκεκριμένα ζητήματα 
όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι 
κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί κανόνες·
υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
συνεκτικής προσέγγισης αυτών των 
θεμάτων στις διάφορες διμερείς 
συμφωνίες .

μέσω του σεβασμού των ίσων συνθηκών 
εργασίας, των κοινών κανόνων επί 
θεμάτων περιβάλλοντος και προτύπων 
ασφάλειας των τροφίμων που ισχύουν 
ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
συμβάλουν στο να αποφεύγεται η 
προώθηση αποκλειστικά προγραμμάτων 
βιώσιμης ανάπτυξης  
παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να 
λαμβάνει πλήρως υπόψη τα αμυντικά και 
τα επιθετικά γεωργικά συμφέροντα στο 
πλαίσιο των πολυμερών και διμερών 
διαπραγματεύσεων, διασφαλίζοντας 
πλήρη διάδραση μεταξύ ενός συστήματος 
δασμών προστασίας και κατάλληλης 
στήριξης της εγχώριας αγοράς ικανή να 
μειώνει τη μετατόπιση των παραγωγών 
και να εξασφαλίζει ότι η παραγωγή 
συνδέεται με τις απαιτήσεις και τη δομή 
του εδάφους προέλευσης· 

Or. it

Τροπολογία 21
Robert Sturdy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οι διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες μπορούν να βοηθήσουν στην 
ολοκλήρωση των πολυμερών διεργασιών 
καθιστώντας δυνατή την επίτευξη
προόδου σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως 
οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι κοινωνικοί 
και περιβαλλοντικοί κανόνες· 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας συνεκτικής 
προσέγγισης αυτών των θεμάτων στις 
διάφορες διμερείς συμφωνίες .

6. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει ουσιαστικά 
επιθετικά συμφέροντα στη γεωργία, 
συγκεκριμένα όσον αφορά τα υψηλής 
ποιότητας μεταποιημένα προϊόντα· 
πιστεύει ότι οι διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες με μείζονες εμπορικούς 
εταίρους μπορούν να προωθούν επιτυχώς 
τα συμφέροντα εξαγωγών του τομέα των 
γεωργικών ειδών διατροφής παρέχοντας 
ουσιαστικά οικονομικά οφέλη· πέραν 
τούτου οι διμερείς συμφωνίες μπορούν να 
συμπληρώνουν τις πολυμερείς διεργασίες 
βοηθώντας την ΕΕ στην επίτευξη 
σημαντικής και απαραίτητης προόδου σε 
συγκεκριμένα ζητήματα όπως οι 
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γεωγραφικές ενδείξεις και οι κοινωνικοί 
και περιβαλλοντικοί κανόνες· 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας συνεκτικής 
προσέγγισης αυτών των θεμάτων στις 
διάφορες διμερείς συμφωνίες .

Or. en

Τροπολογία 22
Gianluca Susta

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οι διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες μπορούν να βοηθήσουν στην 
ολοκλήρωση των πολυμερών διεργασιών 
καθιστώντας δυνατή την επίτευξη προόδου 
σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως οι 
γεωγραφικές ενδείξεις και οι κοινωνικοί 
και περιβαλλοντικοί κανόνες· 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας συνεκτικής 
προσέγγισης αυτών των θεμάτων στις 
διάφορες διμερείς συμφωνίες .

6.  πιστεύει ότι η περάτωση πολυμερών 
διαπραγματεύσεων συνιστά 
προτεραιότητα με την οποία πρέπει να 
ασχοληθεί η ΕΕ· πιστεύει ότι οι διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες μπορούν να 
βοηθήσουν στην ολοκλήρωση των 
πολυμερών διεργασιών καθιστώντας 
δυνατή την επίτευξη προόδου σε 
συγκεκριμένα ζητήματα όπως οι 
γεωγραφικές ενδείξεις και οι κοινωνικοί 
και περιβαλλοντικοί κανόνες· 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας συνεκτικής 
προσέγγισης αυτών των θεμάτων στις 
διάφορες διμερείς συμφωνίες .

Or. it

Τροπολογία 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. υποστηρίζει την επανάληψη των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τη 
συμφωνία σύνδεσης ΕΕ–Mercosur –
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δεδομένου ότι μία συμφωνία αυτού του 
είδους, η οποία είναι υψίστης σημασίας 
και αφορά 700 εκατομμύρια ανθρώπους, 
εάν επιτυγχάνετο ταχέως, θα αποτελούσε 
παγκοσμίως την πλέον φιλόδοξη 
συμφωνία μεταξύ δύο περιφερειών – και 
συνεπώς τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να μετέχει εκ του 
σύνεγγυς σε όλα τα στάδια των 
διαπραγματεύσεων· έχει επίγνωση του ότι 
τα θέματα γεωργίας πιθανώς θα είναι ένα 
από τα ευαίσθητα ζητήματα στις 
διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι στο τέλος η 
έκβαση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
ισορροπία για αμφότερα τα μέρη, έχοντας 
μεριμνήσει ώστε στις διαπραγματεύσεις 
να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
προκλήσεις περιβαλλοντικού και 
κοινωνικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 24
Robert Sturdy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι στις διαπραγματεύσεις του 
ΠΟΕ και σε άλλες διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες η Επιτροπή πρέπει να 
επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι τα 
εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα πληρούν 
στους τομείς της ασφάλειας των
τροφίμων, των συνθηκών διαβίωσης των
ζώων και της προστασίας του 
περιβάλλοντος τις ίδιες προϋποθέσεις και 
πρότυπα της ΕΕ που επιβάλλονται στα 
γεωργικά προϊόντα τα οποία παράγονται 
εντός της Ένωσης·

7. τονίζει ότι όλα τα προϊόντα που 
τυγχάνουν εμπορίας εντός της ΕΕ,
εγχώρια ή εισαγόμενα, πρέπει να 
συνεχίσουν να τηρούν τις ίδιες αυστηρές 
απαιτήσεις ασφαλείας των τροφίμων· για 
την ευζωία των ζώων και τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα καλεί την 
Επιτροπή να πράξει ό,τι μπορεί για να 
προωθήσει από κοινού αντίληψη με τρίτα 
κράτη οσάκις πρότυπα υπερβαίνουν τις 
διεθνείς συστάσεις καθώς και να 
περιλάβει διατάξεις για έγκριση και 
επιβολή διεθνών προτύπων στις διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει·

Or. en
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Τροπολογία 25
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι στις διαπραγματεύσεις του 
ΠΟΕ και σε άλλες διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες η Επιτροπή πρέπει να επιδιώκει 
να εξασφαλίσει ότι τα εισαγόμενα
γεωργικά προϊόντα πληρούν στους τομείς 
της ασφάλειας των τροφίμων, των 
συνθηκών διαβίωσης των ζώων και της 
προστασίας του περιβάλλοντος τις ίδιες 
προϋποθέσεις και πρότυπα της ΕΕ που 
επιβάλλονται στα γεωργικά προϊόντα τα 
οποία παράγονται εντός της Ένωσης·

7. τονίζει ότι στις διαπραγματεύσεις του 
ΠΟΕ και σε άλλες διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες η Επιτροπή πρέπει να επιδιώκει 
να εξασφαλίσει ότι τα μόνα γεωργικά 
προϊόντα που μπορεί να εισαχθούν είναι 
εκείνα που πληρούν στους τομείς της 
ασφάλειας των τροφίμων, των συνθηκών 
διαβίωσης των ζώων και της προστασίας 
του περιβάλλοντος τις ίδιες προϋποθέσεις 
και πρότυπα της ΕΕ που επιβάλλονται στα 
γεωργικά προϊόντα τα οποία παράγονται 
εντός της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι στις διαπραγματεύσεις του 
ΠΟΕ και σε άλλες διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες η Επιτροπή πρέπει να επιδιώκει 
να εξασφαλίσει ότι τα εισαγόμενα 
γεωργικά προϊόντα πληρούν στους τομείς 
της ασφάλειας των τροφίμων, των 
συνθηκών διαβίωσης των ζώων και της 
προστασίας του περιβάλλοντος τις ίδιες 
προϋποθέσεις και πρότυπα της ΕΕ που 
επιβάλλονται στα γεωργικά προϊόντα τα 
οποία παράγονται εντός της Ένωσης·

7. τονίζει ότι στις διαπραγματεύσεις του 
ΠΟΕ και σε άλλες διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες η Επιτροπή πρέπει να επιδιώκει 
να εξασφαλίσει ότι τα εισαγόμενα 
γεωργικά προϊόντα πληρούν στους τομείς 
της ασφάλειας των τροφίμων, των 
προδιαγραφών των συνθηκών διαβίωσης 
των ζώων και της προστασίας του 
περιβάλλοντος τις ίδιες προϋποθέσεις και 
πρότυπα της ΕΕ που επιβάλλονται στα 
γεωργικά προϊόντα τα οποία παράγονται 
εντός της Ένωσης· 
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Τροπολογία 27
Christofer Fjellner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι στις διαπραγματεύσεις του 
ΠΟΕ και σε άλλες διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες η Επιτροπή πρέπει να επιδιώκει 
να εξασφαλίσει ότι τα εισαγόμενα 
γεωργικά προϊόντα πληρούν στους τομείς 
της ασφάλειας των τροφίμων, των 
συνθηκών διαβίωσης των ζώων και της 
προστασίας του περιβάλλοντος τις ίδιες 
προϋποθέσεις και πρότυπα της ΕΕ που 
επιβάλλονται στα γεωργικά προϊόντα τα 
οποία παράγονται εντός της Ένωσης·

7. τονίζει ότι στις διαπραγματεύσεις του 
ΠΟΕ και σε άλλες διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες η Επιτροπή πρέπει να επιδιώκει 
να εξασφαλίσει ότι τα εισαγόμενα 
γεωργικά προϊόντα πληρούν στον τομέα 
της ασφάλειας των τροφίμων τις ίδιες 
προϋποθέσεις και πρότυπα της ΕΕ που 
επιβάλλονται στα γεωργικά προϊόντα τα 
οποία παράγονται εντός της Ένωσης·

Or. sv

Τροπολογία 28
Robert Sturdy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ στις 
προσπάθειες που συνεχίζουν να 
καταβάλλουν προς βελτίωση των 
προτύπων τους στον κοινωνικό και τον 
περιβαλλοντικό τομέα, ώστε να 
αποφευχθεί μείωση της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στην σε 
παγκόσμια κλίμακα γεωργική παραγωγή 
και να επιτευχθούν στους εν λόγω τομείς 
συνεπή και περιεκτικά πρότυπα·
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Τροπολογία 29
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει τη σημασία αυστηρής εφαρμογής 
των προτιμησιακών κανόνων καταγωγής· 
ζητεί την επανεξέταση όλων των 
εμπορικών προτιμήσεων τις οποίες παρέχει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αναδυόμενες 
οικονομίες όπως είναι η Κίνα, η Ινδία και η 
Βραζιλία.

8. τονίζει τη σημασία αυστηρής εφαρμογής 
των προτιμησιακών κανόνων καταγωγής 
για να υπάρχουν εχέγγυα ανάπτυξης της 
εγχώριας οικονομίας στις 
αναπτυσσόμενες και τις ολιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και να αποφεύγεται η
εκμετάλλευση των προτιμησιακών 
κανόνων καταγωγής από εταιρείες με 
έδρα στην αλλοδαπή· ζητεί την 
επανεξέταση όλων των εμπορικών 
προτιμήσεων τις οποίες παρέχει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση σε αναδυόμενες 
οικονομίες όπως είναι η Κίνα, η Ινδία και η 
Βραζιλία. εμμένει με έμφαση στο ότι 
οιαδήποτε επανεξέταση ως ανωτέρω δεν 
πρέπει να πλήξει τα τμήματα της 
κοινωνίας στις αντίστοιχες χώρες τα 
οποία εξακολουθούν να ζουν στη φτώχεια 
και/ή με πολύ χαμηλά εισοδήματα·

Or. en

Τροπολογία 30
Gianluca Susta

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει τη σημασία αυστηρής εφαρμογής 
των προτιμησιακών κανόνων καταγωγής· 
ζητεί την επανεξέταση όλων των 
εμπορικών προτιμήσεων τις οποίες παρέχει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αναδυόμενες 

8. τονίζει τη σημασία αυστηρής εφαρμογής 
των προτιμησιακών κανόνων καταγωγής· 
ζητεί την επανεξέταση όλων των 
εμπορικών προτιμήσεων τις οποίες παρέχει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αναδυόμενα 
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οικονομίες όπως είναι η Κίνα, η Ινδία και η 
Βραζιλία.

κράτη τα οποία είναι μέλη της Ομάδας 
G20·

Or. it

Τροπολογία 31
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επαναβεβαιώνει τη σημασία του 
εμπορίου γεωργικών προϊόντων για την 
οικονομική ανάπτυξη και άμβλυνση της 
φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες· 
καλεί την ΕΕ να βοηθήσει τις χώρες ΑΚΕ 
να προσαρμοστούν στον αυξανόμενο 
ανταγωνισμό από τις χώρες της Λατινικής 
Αμερικής (εμπορικές συναλλαγές Νότου-
Νότου).

9. επαναβεβαιώνει τις αρνητικές 
συνέπειες από την υπαγωγή του εμπορίου 
γεωργικών προϊόντων σε καθεστώς 
ελεύθερης αγοράς για την οικονομική 
ανάπτυξη και άμβλυνση της φτώχειας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες εφόσον δεν έχουν 
θεσπισθεί βασικοί, παγκοσμίου εμβέλειας 
κανόνες που να περιορίζουν τη δύναμη 
των διανομέων τροφίμων, την 
κερδοσκοπία στις αγορές των γεωργικών 
βασικών προϊόντων και το φαινόμενο 
'διαρπαγής της γης'· καλεί την ΕΕ να 
βοηθήσει τις χώρες ΑΚΕ να σχεδιάσουν σε 
εγχώρια κλίμακα βιώσιμες γεωργικές 
πολιτικές και να προσαρμοστούν στον 
αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις χώρες 
της Λατινικής Αμερικής (εμπορικές 
συναλλαγές Νότου-Νότου).

Or. en

Τροπολογία 32
Gianluca Susta

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επαναβεβαιώνει τη σημασία του 
εμπορίου γεωργικών προϊόντων για την 

9. επαναβεβαιώνει τη σημασία του 
εμπορίου γεωργικών προϊόντων για την 
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οικονομική ανάπτυξη και άμβλυνση της 
φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες· 
καλεί την ΕΕ να βοηθήσει τις χώρες ΑΚΕ 
να προσαρμοστούν στον αυξανόμενο 
ανταγωνισμό από τις χώρες της Λατινικής 
Αμερικής (εμπορικές συναλλαγές Νότου-
Νότου).

οικονομική ανάπτυξη και άμβλυνση της 
φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες· 
καλεί την ΕΕ να βοηθήσει τις χώρες ΑΚΕ 
να προσαρμοστούν στον αυξανόμενο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό· 

Or. it

Τροπολογία 33
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. θεωρεί απαράδεκτο το να προβεί η 
Επιτροπή σε επανάληψη των 
διαπραγματεύσεων με τη Mercosur χωρίς 
να δημοσιοποιήσει εκ των προτέρων 
λεπτομερή αποτίμηση του αντικτύπου και 
χωρίς να διεξαγάγει πραγματική πολιτική 
συζήτηση με το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο· 

Or. fr

Τροπολογία 34
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 β. ζητεί να εκπονηθεί αποτίμηση του 
αντικτύπου που έχουν αυτές οι 
διαπραγματεύσεις στους διάφορους 
τομείς της γεωργίας και τις περιφέρειες 
της ΕΕ, η οποία και να συζητηθεί πριν 
από οιαδήποτε ανταλλαγή προσφορών σε 
επίπεδο δασμών ανάμεσα στην Ένωση 
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και τη Mercosur· 

Or. fr

Τροπολογία 35
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 γ. επισημαίνει ότι, έχοντας κατά νου το 
τί διακυβεύεται στον γεωργικό τομέα στις 
διαπραγματεύσεις με τη Mercosur, 
χρειάζεται να γίνει η απαραίτητη σύνδεση 
με τον Γύρο της Ντόχα· καλεί συνεπώς 
την Επιτροπή να ολοκληρώσει 
ενδεχομένως αυτές τις διαπραγματεύσεις 
μόνον μετά το πέρας του Γύρου του ΠΟΕ, 
όπως το καθιστά σαφές και η εντολή που 
έχει· 

Or. fr

Τροπολογία 36
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει την ανάγκη η πολιτική 
των εμπορικών συναλλαγών να 
διαδραματίσει ρόλο στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων 
επισιτιστικής ασφάλειας· απαιτεί ενίσχυση 
της παρακολούθησης και του συντονισμού 
των περιοριστικών μέτρων εξαγωγών για 
την πρόληψη της όξυνσης τυχόν 
μελλοντικής επισιτιστικής κρίσης.

10. υπογραμμίζει την ανάγκη η πολιτική 
των εμπορικών συναλλαγών να 
διαδραματίσει ρόλο στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων 
επισιτιστικής ασφάλειας και επισιτιστικής 
κυριαρχίας· απαιτεί ενίσχυση της 
παρακολούθησης των συνεπειών από τα 
προγράμματα γεωργικών καυσίμων στην 
επισιτιστική ασφάλεια και την 
επισιτιστική κυριαρχία·
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Τροπολογία 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει την ανάγκη η πολιτική 
των εμπορικών συναλλαγών να 
διαδραματίσει ρόλο στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων 
επισιτιστικής ασφάλειας· απαιτεί ενίσχυση 
της παρακολούθησης και του συντονισμού 
των περιοριστικών μέτρων εξαγωγών για 
την πρόληψη της όξυνσης τυχόν 
μελλοντικής επισιτιστικής κρίσης.

10. υπογραμμίζει την ανάγκη η πολιτική 
των εμπορικών συναλλαγών να 
διαδραματίσει ρόλο στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας 
του εφοδιασμού σε τρόφιμα· απαιτεί 
ενίσχυση της παρακολούθησης και του 
συντονισμού των περιοριστικών μέτρων 
εξαγωγών για την πρόληψη της όξυνσης 
τυχόν μελλοντικής επισιτιστικής κρίσης.

Or. en

Τροπολογία 38
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10 α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διαδραματίζει ρόλο η εμπορική πολιτική 
στην ενεργό αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που σχετίζονται με την 
αλλαγή του κλίματος οι οποίες 
προέρχονται από την σε μεγάλη κλίμακα 
βιομηχανική κτηνοτροφία και τις φυτείες 
καλλιεργειών προς εξαγωγή· καλεί την 
Επιτροπή να περιλάβει αυτή τη διάσταση 
εκπομπής αερίων του φαινομένου του 
θερμοκηπίου μέσω της θέσπισης 
καθεστώτος ελεύθερης αγοράς για τα 
γεωργικά προϊόντα σε όλες τις 
αποτιμήσεις του αντικτύπου επί της 
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βιωσιμότητας στις οποίες προβαίνει·

Or. en

Τροπολογία 39
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10 α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
προοπτική παραχωρήσεων στον τομέα 
των σιτηρών στις διαπραγματεύσεις με 
την Ουκρανία, έχοντας κατά νου ότι η 
ουκρανική παραγωγή είναι πολύ 
ανταγωνιστική και ότι η Ουκρανία είναι 
ήδη ο κύριος χρήστης των ποσοστώσεων 
σιτηρών μειωμένου δασμού (σίτος και 
κριθή) οι οποίες έχουν ανοιχθεί για τρίτα 
κράτη· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να 
προβεί σε μετριασμό της προσφοράς της 
στον εν λόγω τομέα·

Or. fr


