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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Είναι σημαντικό να αποκατασταθεί 
υπέρ των παραγωγών ο συσχετισμός 
δυνάμεων εντός της αλυσίδας παραγωγής 
τροφίμων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή, στη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(2) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή σε όλα τα στάδια –κατάρτιση, 
εφαρμογή, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση– τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η συμμετοχή των 
πολιτών θα πρέπει να διατηρηθεί σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Πρέπει να συνεκτιμηθούν οι στόχοι 
που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για την μελλοντική κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) σε θέματα βιώσιμης 
διαχείρισης των φυσικών πόρων, 
επισιτιστικής ασφάλειας, γεωργικής 
δραστηριότητας στο σύνολο των 
ευρωπαϊκών εδαφών, ισόρροπης 
περιφερειακής ανάπτυξης, 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
γεωργίας και απλούστευσης της ΚΓΠ.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους 
γεωργούς να απλουστευθούν οι 
διοικητικοί κανόνες για την εφαρμογή της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, χωρίς αυτή 
η απλούστευση να αντανακλάται σε 
υπερβολική τυποποίηση των κριτηρίων, 
τα οποία ενδέχεται να μην λαμβάνουν 
υπόψη τα ειδικά τοπικά και περιφερειακά 
χαρακτηριστικά.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Απαιτείται ενωσιακή χρηματοδότηση 
για να ενθαρρυνθούν οι εγκεκριμένες 
οργανώσεις επιχειρήσεων να καταρτίσουν 

(30) Απαιτείται ενωσιακή χρηματοδότηση 
για να ενθαρρυνθούν οι εγκεκριμένες 
οργανώσεις επιχειρήσεων να καταρτίσουν 
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προγράμματα εργασίας με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του 
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να προβλέπει ότι η ενωσιακή 
στήριξη κατανέμεται σύμφωνα με την 
προτεραιότητα των δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των εν λόγω 
προγραμμάτων εργασίας. Ωστόσο, οι 
σχετικές δραστηριότητες θα πρέπει να 
περιορίζονται στις πιο χρήσιμες και θα 
πρέπει να προβλεφθεί συγχρηματοδότηση 
για τη βελτίωση της ποιότητας των 
προγραμμάτων αυτών.

προγράμματα εργασίας με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του 
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, 
ιδίως στις περιφέρειες των χωρών του 
Νότου της ΕΕ που ειδικεύονται στην 
παραγωγή ελαιολάδου. Στο πλαίσιο αυτό, 
ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει ότι η ενωσιακή στήριξη 
κατανέμεται σύμφωνα με την 
προτεραιότητα των δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των εν λόγω 
προγραμμάτων εργασίας. Ωστόσο, οι 
σχετικές δραστηριότητες θα πρέπει να 
περιορίζονται στις πιο χρήσιμες και θα 
πρέπει να προβλεφθεί συγχρηματοδότηση 
για τη βελτίωση της ποιότητας των 
προγραμμάτων αυτών.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Στις περιφέρειες στις οποίες υστερεί η 
οργάνωση της παραγωγής στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να 
επιτρέπεται η χορήγηση πρόσθετης εθνικής 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Στην 
περίπτωση των κρατών μελών που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση 
από πλευράς δομών, θα πρέπει να υπάρχει 
η δυνατότητα κάλυψης των συνεισφορών 
αυτών από την Ένωση.

(37) Στις περιφέρειες στις οποίες υστερεί η 
οργάνωση της παραγωγής στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, και ιδίως στις ορεινές 
και τις νησιωτικές περιοχές ή ακόμα και 
στις περιφέρειες των κρατών του Νότου 
της ΕΕ, οι οποίες επηρεάζονται 
ιδιαιτέρως από απρόβλεπτες κλιματικές 
συνθήκες όπως η ξηρασία, θα πρέπει να 
επιτρέπεται η χορήγηση πρόσθετης εθνικής 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς  Στην 
περίπτωση των κρατών μελών που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση 
από πλευράς δομών και πλήττονται από 
τις επιπτώσεις της τρέχουσας 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, θα 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης 
των συνεισφορών αυτών από την Ένωση.

Τροπολογία 7
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Λαμβανομένου υπόψη του 
συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες, θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα να προσδιορίζεται ο τόπος 
καλλιέργειας ή εκτροφής, με βάση 
προσέγγιση κατά περίπτωση στο 
κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, με 
ταυτόχρονη συνεκτίμηση των 
ιδιαιτεροτήτων ορισμένων τομέων, ιδίως 
όσον αφορά τα μεταποιημένα γεωργικά 
προϊόντα.

(54) Λαμβανομένου υπόψη του 
συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες, θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα να προσδιορίζεται ο τόπος 
καλλιέργειας ή εκτροφής, με βάση 
προσέγγιση κατά περίπτωση στο 
κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που 
μια εσφαλμένη ή ατελής πληροφορία 
μπορεί να έχει για το οικονομικό-
παραγωγικό δίκτυο της εν λόγω περιοχής,
με ταυτόχρονη συνεκτίμηση των 
ιδιαιτεροτήτων ορισμένων τομέων σε 
περιφερειακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά 
τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160, εφόσον είναι αναγκαίο για την 
επίτευξη διαφάνειας της αγοράς, για τον 
καθορισμό όρων υπό τους οποίους μπορεί 
να αποφασίσει να χορηγήσει ενίσχυση 
στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 16, 
λαμβάνοντας υπόψη τη μέση 
καταγραφόμενη τιμή στην Ένωση και τις 
τιμές αναφοράς για τα σχετικά προϊόντα ή 
την ανάγκη αντιμετώπισης ιδιαίτερα 
δυσχερούς κατάστασης της αγοράς ή 
οικονομικών εξελίξεων στον τομέα σε ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160, εφόσον είναι αναγκαίο για την 
επίτευξη διαφάνειας της αγοράς, για τον 
καθορισμό όρων υπό τους οποίους μπορεί 
να αποφασίσει να χορηγήσει ενίσχυση 
στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 16, 
λαμβάνοντας υπόψη τη μέση 
καταγραφόμενη τιμή στην Ένωση και τις 
τιμές αναφοράς για τα σχετικά προϊόντα ή 
την ανάγκη αντιμετώπισης ιδιαίτερα 
δυσχερούς και περιοριστικής κατάστασης 
της αγοράς, ή οικονομικών εξελίξεων και 
καταστάσεων στον τομέα, οι οποίες 
επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την 
παραγωγή και την εμπορία σε περιφέρειες 
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της ΕΕ, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) 50% στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές,

(α) 60% στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές,

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) 40% στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές,

(β) 50% σε άλλες περιοχές πλην των 
λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών,

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των 
οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 108 για να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων που αφορούν την απόσυρση από 
την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 όσον αφορά τα μέτρα που 
αφορούν τους τομείς των ζώντων φυτών, 
του βοείου, του χοιρείου και του 
αιγοπροβείου κρέατος, των αυγών και του 
κρέατος πουλερικών:

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των 
οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 108 για να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων που αφορούν την απόσυρση από 
την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 όσον αφορά τα μέτρα που 
αφορούν όλους τους τομείς που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, τους τομείς των ζώντων 
φυτών, του βοείου, του χοιρείου και του 
αιγοπροβείου κρέατος, των αυγών και του 
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κρέατος πουλερικών:
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