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Τροπολογία 1
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
δεδομένου του ανωτάτου ορίου που 
επιβλήθηκε από το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 
για τον τομέα 2, είναι πιθανόν σημαντικές 
κατηγορίες της κοινής γεωργικής πολιτικής 
(ΚΓΠ) να υποστούν στην πράξη περικοπές 
το 2016, συμπεριλαμβανομένων των 
άμεσων ενισχύσεων και των μέτρων για 
την αγορά·

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
δεδομένου του ανωτάτου ορίου που 
επιβλήθηκε από το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 
για τον τομέα 2, είναι πιθανόν σημαντικές 
κατηγορίες της κοινής γεωργικής πολιτικής 
(ΚΓΠ) να υποστούν στην πράξη περικοπές 
το 2016, συμπεριλαμβανομένων των 
άμεσων ενισχύσεων και των μέτρων για 
την αγορά, παρά το γεγονός της αύξησης 
των συνολικών πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων και πληρωμών κατά 2,4% 
και 1,6% αντιστοίχως··

Or. pl

Τροπολογία 2
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. παρατηρεί ότι η εν λόγω μείωση του 
προϋπολογισμού αντανακλά μια νέα ΚΓΠ 
προσανατολισμένη προς την αγορά και 
βασισμένη στην πλήρη απελευθέρωση 
της αγοράς, γεγονός που θα έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή γεωργία·

Or. pt

Τροπολογία 3
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές 
που έγιναν στον προϋπολογισμό για την 
παρέμβαση στις γεωργικές αγορές σε 
σύγκριση με το 2015· διαφωνεί με την 
Επιτροπή για τον περιορισμό στο 2015 
μόνον των έκτακτων μέτρων σε σχέση με 
το ρωσικό εμπάργκο στις εισαγωγές από 
την ΕΕ για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, 
δεδομένης της εκπεφρασμένης πρόθεσης 
της Ρωσίας να παρατείνει την απαγόρευση 
στις εισαγωγές έως τις αρχές του 2016· 
ανησυχεί για το γεγονός ότι συνεπεία 
τούτου θα χρειασθούν και άλλες 
παρεμβάσεις στην αγορά το 2016, για να 
στηριχθούν οι αγρότες της ΕΕ που 
επλήγησαν από το εμπάργκο·

7. εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές 
που έγιναν στον προϋπολογισμό για την 
παρέμβαση στις γεωργικές αγορές σε 
σύγκριση με το 2015· διαφωνεί με την 
Επιτροπή για τον περιορισμό στο 2015 
μόνον των έκτακτων μέτρων σε σχέση με 
το ρωσικό εμπάργκο στις εισαγωγές από 
την ΕΕ για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, 
δεδομένης της εκπεφρασμένης πρόθεσης 
της Ρωσίας να παρατείνει την απαγόρευση 
στις εισαγωγές έως τις αρχές του 2016· 
ανησυχεί για το γεγονός ότι συνεπεία 
τούτου θα χρειασθούν και άλλες 
παρεμβάσεις στην αγορά το 2016, για να 
στηριχθούν οι αγρότες της ΕΕ που 
επλήγησαν από το εμπάργκο και 
συγκεκριμένα στις χώρες που συνορεύουν 
με τη Ρωσία·

Or. pl

Τροπολογία 4
Tibor Szanyi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές 
που έγιναν στον προϋπολογισμό για την 
παρέμβαση στις γεωργικές αγορές σε 
σύγκριση με το 2015· διαφωνεί με την 
Επιτροπή για τον περιορισμό στο 2015 
μόνον των έκτακτων μέτρων σε σχέση με 
το ρωσικό εμπάργκο στις εισαγωγές από 
την ΕΕ για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, 
δεδομένης της εκπεφρασμένης πρόθεσης 
της Ρωσίας να παρατείνει την απαγόρευση 
στις εισαγωγές έως τις αρχές του 2016· 
ανησυχεί για το γεγονός ότι συνεπεία 
τούτου θα χρειασθούν και άλλες 

7. εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές 
που έγιναν στον προϋπολογισμό για την 
παρέμβαση στις γεωργικές αγορές σε 
σύγκριση με το 2015· διαφωνεί με την 
Επιτροπή για τον περιορισμό στο 2015 
μόνον των έκτακτων μέτρων σε σχέση με 
το ρωσικό εμπάργκο στις εισαγωγές από 
την ΕΕ για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, 
δεδομένης της εκπεφρασμένης πρόθεσης 
της Ρωσίας να παρατείνει την απαγόρευση 
στις εισαγωγές έως τις αρχές του 2016· 
ζητεί μετ`επιτάσεως να 
πραγματοποιηθούν περαιτέρω
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παρεμβάσεις στην αγορά το 2016, για να 
στηριχθούν οι αγρότες της ΕΕ που 
επλήγησαν από το εμπάργκο·

παρεμβάσεις στην αγορά το 2016, για να 
στηριχθούν οι αγρότες της ΕΕ και ο 
διατροφικός τομέας που επλήγησαν από 
το εμπάργκο·

Or. en

Τροπολογία 5
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές 
που έγιναν στον προϋπολογισμό για την 
παρέμβαση στις γεωργικές αγορές σε 
σύγκριση με το 2015· διαφωνεί με την 
Επιτροπή για τον περιορισμό στο 2015 
μόνον των έκτακτων μέτρων σε σχέση με 
το ρωσικό εμπάργκο στις εισαγωγές από 
την ΕΕ για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, 
δεδομένης της εκπεφρασμένης πρόθεσης 
της Ρωσίας να παρατείνει την απαγόρευση 
στις εισαγωγές έως τις αρχές του 2016· 
ανησυχεί για το γεγονός ότι συνεπεία 
τούτου θα χρειασθούν και άλλες 
παρεμβάσεις στην αγορά το 2016, για να 
στηριχθούν οι αγρότες της ΕΕ που 
επλήγησαν από το εμπάργκο·

7. εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές 
που έγιναν στον προϋπολογισμό για την 
παρέμβαση στις γεωργικές αγορές σε 
σύγκριση με το 2015· διαφωνεί με την 
Επιτροπή για τον περιορισμό στο 2015 
μόνον των έκτακτων μέτρων σε σχέση με 
το ρωσικό εμπάργκο στις εισαγωγές από 
την ΕΕ για ορισμένα γεωργικά προϊόντα 
και συντάσσεται με την άποψη ότι τα 
έκτακτα μέτρα πρέπει να επεκταθούν σε 
χώρες που επηρεάζονται εμμέσως από το 
ρωσικό εμπάργκο, δεδομένης της 
εκπεφρασμένης πρόθεσης της Ρωσίας να 
παρατείνει την απαγόρευση στις εισαγωγές 
έως τις αρχές του 2016· ανησυχεί για το 
γεγονός ότι συνεπεία τούτου θα 
χρειασθούν και άλλες παρεμβάσεις στην 
αγορά το 2016, για να στηριχθούν οι 
αγρότες της ΕΕ που επλήγησαν από το 
εμπάργκο·

Or. ro

Τροπολογία 6
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές 
που έγιναν στον προϋπολογισμό για την 
παρέμβαση στις γεωργικές αγορές σε 
σύγκριση με το 2015· διαφωνεί με την 
Επιτροπή για τον περιορισμό στο 2015 
μόνον των έκτακτων μέτρων σε σχέση με 
το ρωσικό εμπάργκο στις εισαγωγές από 
την ΕΕ για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, 
δεδομένης της εκπεφρασμένης πρόθεσης 
της Ρωσίας να παρατείνει την 
απαγόρευση στις εισαγωγές έως τις αρχές 
του 2016· ανησυχεί για το γεγονός ότι 
συνεπεία τούτου θα χρειασθούν και άλλες 
παρεμβάσεις στην αγορά το 2016, για να 
στηριχθούν οι αγρότες της ΕΕ που 
επλήγησαν από το εμπάργκο·

7. εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές 
που έγιναν στον προϋπολογισμό για την 
παρέμβαση στις γεωργικές αγορές σε 
σύγκριση με το 2015· δεδομένου ότι η 
Ρωσία έχει επιβεβαιώσει την παράταση 
της απαγόρευσης των εισαγωγών μέχρι 
τον Αύγουστο του 2016, ζητεί από την 
Επιτροπή να εφαρμόσει όλα τα αναγκαία 
μέτρα, όπως είναι η χρήση των 
διαθεσίμων περιθωρίων, για να 
στηριχθούν οι αγρότες της ΕΕ σε όλους 
τους γεωργικούς τομείς που επλήγησαν 
από το εμπάργκο·

Or. en

Τροπολογία 7
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές 
που έγιναν στον προϋπολογισμό για την 
παρέμβαση στις γεωργικές αγορές σε 
σύγκριση με το 2015· διαφωνεί με την 
Επιτροπή για τον περιορισμό στο 2015 
μόνον των έκτακτων μέτρων σε σχέση με 
το ρωσικό εμπάργκο στις εισαγωγές από 
την ΕΕ για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, 
δεδομένης της εκπεφρασμένης πρόθεσης 
της Ρωσίας να παρατείνει την 
απαγόρευση στις εισαγωγές έως τις αρχές 
του 2016· ανησυχεί για το γεγονός ότι 
συνεπεία τούτου θα χρειασθούν και άλλες 
παρεμβάσεις στην αγορά το 2016, για να 
στηριχθούν οι αγρότες της ΕΕ που 
επλήγησαν από το εμπάργκο·

7. εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές 
που έγιναν στον προϋπολογισμό για την 
παρέμβαση στις γεωργικές αγορές σε 
σύγκριση με το 2015· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την απόφαση της 
Επιτροπής με την οποία παρατείνεται η 
εφαρμογή των μέτρων στήριξης για τους 
πληγέντες από το ρωσικό εμπάργκο 
παραγωγούς οπωροκηπευτικών, με ισχύ 
από 1ης Αυγούστου 2015· ζητεί δε να 
συνεχιστεί η εφαρμογή των εν λόγω 
μέτρων για όσο διάστημα διαρκέσει η 
απαγόρευση εισαγωγών και να διευρυνθεί 
το πεδίο εφαρμογής τους προκειμένου να 
καλύψει όλους τους 
γεωργοκτηνοτροφικούς τομείς που 
πλήττονται· επισημαίνει ότι ο 
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γαλακτοκομικός τομέας απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή διότι το ρωσικό εμπάργκο 
επιτείνει την αβεβαιότητα των 
παραγωγών διότι συμβάλλει στην 
επιδείνωση της πτώσης των τιμών που 
παρατηρείται από τότε που 
καταργήθηκαν οι ποσοστώσεις·

Or. es

Τροπολογία 8
Miguel Viegas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. εκφράζει την έκπληξή του για τις 
σημαντικές περικοπές στις ενισχύσεις 
προς τις οργανώσεις παραγωγών, από 
541,5 εκατομμύρια ευρώ σε 387 
εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που έρχεται 
σε απόλυτη αντίθεση με τη λογική που 
διέπει τη νέα ΚΓΠ, η οποία συνίσταται 
ακριβώς στην ενίσχυση αυτών ακριβώς 
των οργανώσεων παραγωγών·

Or. pt

Τροπολογία 9
Petri Sarvamaa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να 
δημιουργηθεί ειδικό κονδύλι του 
προϋπολογισμού για την στήριξη των 
γαλακτοπαραγωγών που πλήττονται από 
τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του 
ρωσικού εμπάργκο στην αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 10
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επιμένει στην ανάγκη να παρασχεθούν 
κεφάλαια για να αντισταθμισθούν οι 
οικονομικές απώλειες των αγροτών λόγω 
της κρίσης στην αγορά και της 
υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής κρίσης 
όπως το βακτήριο Xylella fastidiosa, και 
επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα περιθώρια 
στον τομέα 2 προς τον σκοπό αυτό·

8. επιμένει στην ανάγκη να παρασχεθούν 
κεφάλαια για να αντισταθμισθούν οι 
οικονομικές απώλειες των αγροτών λόγω 
της κρίσης στην αγορά και της 
υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής κρίσης 
όπως το βακτήριο Xylella fastidiosa, και 
επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα περιθώρια 
στον τομέα 2 προς τον σκοπό αυτό· ζητεί 
ενίσχυση των πόρων που απαιτούνται για 
την παρέμβαση στην αγορά γάλακτος, 
προκειμένου να αποτραπεί η προβλεπτή 
κατάρρευση των τιμών λόγω της 
κατάργησης των ποσοστώσεων 
γάλακτος·

Or. pt

Τροπολογία 11
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επιμένει στην ανάγκη να παρασχεθούν 
κεφάλαια για να αντισταθμισθούν οι 
οικονομικές απώλειες των αγροτών λόγω 
της κρίσης στην αγορά και της 
υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής κρίσης 
όπως το βακτήριο Xylella fastidiosa, και 
επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα περιθώρια 
στον τομέα 2 προς τον σκοπό αυτό·

8. επιμένει στην ανάγκη να παρασχεθούν 
κεφάλαια για να αντισταθμισθούν οι 
οικονομικές απώλειες των αγροτών λόγω 
της κρίσης στην αγορά και της 
υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής κρίσης 
όπως το βακτήριο Xylella fastidiosa, και 
επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα περιθώρια 
στον τομέα 2 προς τον σκοπό αυτό· 
επιμένει ότι η αποζημίωση για την 
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εξάλειψη του βακτηρίου πρέπει επίσης να 
καλύπτει την αποκατάσταση των 
αγροοικοσυστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του εδάφους, 
καθώς και την εξασφάλιση σταθερής 
βιολογικής ποικιλότητας και, ιδίως, την 
εξασφάλιση γενετικής ποικιλότητας του 
μητρικού υλικού, το οποίο στην ιδανική 
περίπτωση χαρακτηρίζεται από αντοχή ή 
ανοχή όσον αφορά την ασθένεια· θεωρεί 
εξάλλου ότι ένας από τους στόχους 
οποιασδήποτε ενίσχυσης θα πρέπει να 
είναι η εξασφάλιση ισορροπημένων 
αγροοικοσυστημάτων και εκτάσεων με 
βιολογική ποικιλότητα, που θα έχουν 
μεγαλύτερη αντοχή σε μελλοντικές 
προσβολές·

Or. en

Τροπολογία 12
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επιμένει στην ανάγκη να παρασχεθούν 
κεφάλαια για να αντισταθμισθούν οι 
οικονομικές απώλειες των αγροτών λόγω 
της κρίσης στην αγορά και της 
υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής κρίσης 
όπως το βακτήριο Xylella fastidiosa, και 
επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα περιθώρια 
στον τομέα 2 προς τον σκοπό αυτό·

8. επιμένει στην ανάγκη να παρασχεθούν
κεφάλαια για να αντισταθμισθούν οι 
οικονομικές απώλειες των αγροτών λόγω 
της κρίσης στην αγορά και της 
υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής κρίσης 
όπως το βακτήριο Xylella fastidiosa, και 
επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα περιθώρια 
στον τομέα 2 προς τον σκοπό αυτό· ζητεί 
από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
καταπολέμηση των φαινομένων 
παρακμής των αγορών αυτών·

Or. en
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Τροπολογία 13
Nicola Caputo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ζητεί να διατεθούν περισσότεροι πόροι 
στον τομέα ελαιοκαλλιέργειας-
ελαιοπαραγωγής για την αποζημίωση των 
αγροτών που έχουν υποστεί ζημιές από το 
βακτήριο Xylella fastidiosa, για την 
ενίσχυση των μέτρων πρόληψης, για την 
ανάσχεση της εξάπλωσης του φονικού 
βακτηρίου στην Ευρώπη καθώς και για 
την αναδιάρθρωση του τομέα και την 
ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας 
σχετικά με το παθογόνο αυτό και τον 
φορέα του·

Or. it

Τροπολογία 14
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. παρατηρεί εν γένει ότι απαιτούνται 
επενδύσεις προκειμένου να καταστούν τα 
αγροοικοσυστήματά μας ανθεκτικά στην 
κλιματική αλλαγή και στην εμφάνιση και 
την εξάπλωση χωροκατακτητικών ειδών, 
ιδίως μέσω βιολογικά διαφοροποιημένης 
καλλιέργειας εκτάσεων και με ζώντα και 
υγιή εδάφη που περιέχουν και θηρευτές 
και ωφέλιμα είδη, ούτως ώστε να 
ρυθμίζεται με φυσικό τρόπο ο αριθμός 
των πληθυσμών των επιβλαβών 
οργανισμών·

Or. en



AM\1069322EL.doc 11/28 PE565.016v01-00

EL

Τροπολογία 15
Jan Huitema, Marit Paulsen, Fredrick Federley

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει τη λύπη του για την πρόταση 
περικοπής 2 εκατομμυρίων ευρώ από το 
πρόγραμμα για τη διανομή γάλακτος στα 
σχολεία από 77 εκατομμύρια ευρώ το 
2015 σε 75 εκατομμύρια ευρώ στο σχέδιο 
προϋπολογισμού για το 2016· υπενθυμίζει 
το αίτημα του Κοινοβουλίου για αύξηση 
20 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για το 
πρόγραμμα αυτό· επιδοκιμάζει την μικρή 
αύξηση στο πρόγραμμα προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία σε 
150 εκατομμύρια ευρώ· τονίζει ότι 
αμφότερα τα προγράμματα έχουν 
αποδειχθεί χρήσιμα και αποτελεσματικά 
στα κράτη μέλη και υπογραμμίζει την 
σημασία τους δεδομένης της κρίσης και 
των επιπέδων κακής διατροφής των 
παιδιών στην Ένωση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 16
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει τη λύπη του για την πρόταση 
περικοπής 2 εκατομμυρίων ευρώ από το 
πρόγραμμα για τη διανομή γάλακτος στα 
σχολεία από 77 εκατομμύρια ευρώ το 2015 
σε 75 εκατομμύρια ευρώ στο σχέδιο 
προϋπολογισμού για το 2016· υπενθυμίζει 
το αίτημα του Κοινοβουλίου για αύξηση 
20 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για το 

9. εκφράζει τη λύπη του για την πρόταση 
περικοπής 2 εκατομμυρίων ευρώ από το 
πρόγραμμα για τη διανομή γάλακτος στα 
σχολεία από 77 εκατομμύρια ευρώ το 2015 
σε 75 εκατομμύρια ευρώ στο σχέδιο 
προϋπολογισμού για το 2016· υπενθυμίζει 
το αίτημα του Κοινοβουλίου για αύξηση 
20 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για το 
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πρόγραμμα αυτό· επιδοκιμάζει την μικρή 
αύξηση στο πρόγραμμα προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία σε 150 
εκατομμύρια ευρώ· τονίζει ότι αμφότερα 
τα προγράμματα έχουν αποδειχθεί χρήσιμα 
και αποτελεσματικά στα κράτη μέλη και 
υπογραμμίζει την σημασία τους δεδομένης 
της κρίσης και των επιπέδων κακής 
διατροφής των παιδιών στην Ένωση·

πρόγραμμα αυτό· επιδοκιμάζει την μικρή 
αύξηση στο πρόγραμμα προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία σε 150 
εκατομμύρια ευρώ· τονίζει ότι αμφότερα 
τα προγράμματα έχουν αποδειχθεί χρήσιμα 
και αποτελεσματικά στα κράτη μέλη, ιδίως 
διότι διδάσκουν υγιείς συνήθειες 
διατροφής στα παιδιά και υπογραμμίζει 
την σημασία τους δεδομένης της κρίσης 
και των επιπέδων κακής διατροφής των 
παιδιών στην Ένωση·

Or. pl

Τροπολογία 17
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει τη λύπη του για την πρόταση 
περικοπής 2 εκατομμυρίων ευρώ από το 
πρόγραμμα για τη διανομή γάλακτος στα 
σχολεία από 77 εκατομμύρια ευρώ το 2015 
σε 75 εκατομμύρια ευρώ στο σχέδιο 
προϋπολογισμού για το 2016· υπενθυμίζει 
το αίτημα του Κοινοβουλίου για αύξηση 
20 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για το 
πρόγραμμα αυτό· επιδοκιμάζει την μικρή 
αύξηση στο πρόγραμμα προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία σε 150 
εκατομμύρια ευρώ· τονίζει ότι αμφότερα 
τα προγράμματα έχουν αποδειχθεί χρήσιμα 
και αποτελεσματικά στα κράτη μέλη και 
υπογραμμίζει την σημασία τους δεδομένης 
της κρίσης και των επιπέδων κακής 
διατροφής των παιδιών στην Ένωση·

9. εκφράζει τη λύπη του για την πρόταση 
περικοπής 2 εκατομμυρίων ευρώ από το 
πρόγραμμα για τη διανομή γάλακτος στα 
σχολεία από 77 εκατομμύρια ευρώ το 2015 
σε 75 εκατομμύρια ευρώ στο σχέδιο 
προϋπολογισμού για το 2016· υπενθυμίζει 
το αίτημα του Κοινοβουλίου για αύξηση 
20 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για το 
πρόγραμμα αυτό· εκτιμά ότι η μικρή - 6 
εκατομμύρια ευρώ-αύξηση στο 
πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία σε 150 εκατομμύρια 
ευρώ· είναι καταφανώς ανεπαρκής·
τονίζει ότι αμφότερα τα προγράμματα 
έχουν αποδειχθεί χρήσιμα και 
αποτελεσματικά στα κράτη μέλη και 
υπογραμμίζει την σημασία τους δεδομένης 
της κρίσης και των επιπέδων κακής 
διατροφής των παιδιών στην Ένωση·

Or. pt
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Τροπολογία 18
Jean-Paul Denanot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει τη λύπη του για την πρόταση 
περικοπής 2 εκατομμυρίων ευρώ από το 
πρόγραμμα για τη διανομή γάλακτος στα 
σχολεία από 77 εκατομμύρια ευρώ το 2015 
σε 75 εκατομμύρια ευρώ στο σχέδιο 
προϋπολογισμού για το 2016· υπενθυμίζει 
το αίτημα του Κοινοβουλίου για αύξηση 
20 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για το 
πρόγραμμα αυτό· επιδοκιμάζει την μικρή 
αύξηση στο πρόγραμμα προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία σε 150 
εκατομμύρια ευρώ· τονίζει ότι αμφότερα 
τα προγράμματα έχουν αποδειχθεί χρήσιμα 
και αποτελεσματικά στα κράτη μέλη και 
υπογραμμίζει την σημασία τους δεδομένης 
της κρίσης και των επιπέδων κακής 
διατροφής των παιδιών στην Ένωση·

9. εκφράζει τη λύπη του για την περικοπή 
2 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα 
για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία από 
77 εκατομμύρια ευρώ το 2015 σε 75 
εκατομμύρια ευρώ στο σχέδιο 
προϋπολογισμού για το 2016, πρόταση 
που υπέβαλε η Επιτροπή και υποστήριξε 
το Συμβούλιο· υπενθυμίζει το αίτημα του 
Κοινοβουλίου για αύξηση 20 
εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για το 
πρόγραμμα αυτό· επιδοκιμάζει την μικρή 
αύξηση στο πρόγραμμα προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία σε 150 
εκατομμύρια ευρώ, την οποία πρότεινε η 
Επιτροπή και υποστήριξε το Συμβούλιο·
τονίζει ότι αμφότερα τα προγράμματα 
έχουν αποδειχθεί χρήσιμα στα κράτη μέλη 
και υπογραμμίζει την σημασία τους 
δεδομένης της κρίσης και των επιπέδων 
κακής διατροφής των παιδιών στην 
Ένωση· καλεί το Συμβούλιο να λάβει 
υπόψη του τις προτάσεις του 
Κοινοβουλίου με τις οποίες ζητεί 
απλούστευση της γραφειοκρατίας για τα 
κράτη μέλη προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα και των δύο 
προγραμμάτων· 

Or. en

Τροπολογία 19
Marc Tarabella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει τη λύπη του για την πρόταση 9. εκφράζει τη λύπη του για την πρόταση 
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περικοπής 2 εκατομμυρίων ευρώ από το 
πρόγραμμα για τη διανομή γάλακτος στα 
σχολεία από 77 εκατομμύρια ευρώ το 2015 
σε 75 εκατομμύρια ευρώ στο σχέδιο 
προϋπολογισμού για το 2016· υπενθυμίζει 
το αίτημα του Κοινοβουλίου για αύξηση 
20 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για το
πρόγραμμα αυτό· επιδοκιμάζει την μικρή 
αύξηση στο πρόγραμμα προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία σε 150 
εκατομμύρια ευρώ· τονίζει ότι αμφότερα 
τα προγράμματα έχουν αποδειχθεί χρήσιμα 
και αποτελεσματικά στα κράτη μέλη και 
υπογραμμίζει την σημασία τους δεδομένης 
της κρίσης και των επιπέδων κακής 
διατροφής των παιδιών στην Ένωση·

περικοπής 2 εκατομμυρίων ευρώ από το 
πρόγραμμα για τη διανομή γάλακτος στα 
σχολεία από 77 εκατομμύρια ευρώ το 2015 
σε 75 εκατομμύρια ευρώ στο σχέδιο 
προϋπολογισμού για το 2016· υπενθυμίζει 
το αίτημα του Κοινοβουλίου για αύξηση 
20 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο ούτως 
ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο
πρόγραμμα αυτό να αποκτήσει 
προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ 
το χρόνο· επιδοκιμάζει την μικρή αύξηση 
στο πρόγραμμα προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία σε 150 
εκατομμύρια ευρώ ετησίως· τονίζει ότι 
αμφότερα τα προγράμματα έχουν 
αποδειχθεί χρήσιμα και αποτελεσματικά 
στα κράτη μέλη, αφού επωφελούνται κάθε 
χρόνο από αυτά 30 εκατομμύρια παιδιά 
περίπου και υπογραμμίζει την σημασία 
τους στις σημερινές συνθήκες χαμηλής 
κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και 
γάλακτος από τα παιδιά και αύξησης της 
παιδικής παχυσαρκίας·

Or. fr

Τροπολογία 20
Jean-Paul Denanot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. εκφράζει τη λύπη του για τις 
προτεινόμενες από το Συμβούλιο 
περικοπές 13,8 εκατομμυρίων ευρώ από 
τα επιχειρησιακά ταμεία για τις 
οργανώσεις παραγωγών 
οπωροκηπευτικών, δεδομένης της 
σημασίας αυτών για την αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων αλλά και 
δεδομένων των σημερινών προβλημάτων 
του κλάδου·

Or. en
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Τροπολογία 21
Peter Jahr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. ζητεί τη μετάθεση των 
προγραμμάτων διανομής γάλακτος και 
φρούτων στα σχολεία στον δεύτερο 
πυλώνα της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής, για να είναι δυνατή η 
συγκεκριμένη διαμόρφωσή τους επί 
τόπου με βάση τις ανά περιφέρεια 
ιδιαιτερότητες και ανάγκες και να βρουν 
έτσι μεγαλύτερη αποδοχή και να γίνουν 
φιλικότερα στον χρήστη·

Or. de

Τροπολογία 22
Hannu Takkula, Nils Torvalds

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. επιμένει ότι τυχόν έσοδα που 
συσσωρεύονται στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ και προέρχονται από την 
συμπληρωματική εισφορά ή τυχόν άλλα 
έσοδα για ειδικό προορισμό από την 
γεωργία το 2014/2015 παραμένουν στον 
τομέα 2·

10. επιμένει ότι τυχόν έσοδα που 
συσσωρεύονται στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ και προέρχονται από την 
συμπληρωματική εισφορά ή τυχόν άλλα 
έσοδα για ειδικό προορισμό από την 
γεωργία το 2014/2015 παραμένουν στον 
τομέα 2· συντάσσεται με την άποψη ότι 
τα τέλη που επεβλήθησαν το 2015 για 
υπέρβαση των ποσοστώσεων πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους για 
μέτρα στήριξης της αγοράς και άλλες 
μορφές ενίσχυσης του γαλακτοκομικού 
τομέα· 

Or. fi
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Τροπολογία 23
Peter Jahr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. επιμένει ότι τυχόν έσοδα που 
συσσωρεύονται στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ και προέρχονται από την 
συμπληρωματική εισφορά ή τυχόν άλλα 
έσοδα για ειδικό προορισμό από την 
γεωργία το 2014/2015 παραμένουν στον 
τομέα 2·

10. επιμένει ότι τυχόν έσοδα που 
συσσωρεύονται στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ και προέρχονται από την 
συμπληρωματική εισφορά ή τυχόν άλλα 
έσοδα για ειδικό προορισμό από την 
γεωργία το 2014/2015 πρέπει να 
παραμένουν στον τομέα 2·

Or. de

Τροπολογία 24
James Nicholson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. επιμένει ότι τυχόν έσοδα που 
συσσωρεύονται στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ και προέρχονται από την 
συμπληρωματική εισφορά ή τυχόν άλλα 
έσοδα για ειδικό προορισμό από την 
γεωργία το 2014/2015 παραμένουν στον 
τομέα 2·

10. επιμένει ότι τυχόν έσοδα που 
συσσωρεύονται στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ και προέρχονται από πρόστιμα σχετικά 
με την συμπληρωματική εισφορά πρέπει 
να δεσμευτούν για επενδύσεις στον 
γαλακτοκομικό τομέα· επιμένει επίσης ότι
άλλα έσοδα για ειδικό προορισμό από την 
γεωργία το 2014/2015 πρέπει να 
παραμείνουν στον τομέα 2· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόταση της 
Επιτροπής να δεσμεύσει τα εν λόγω 
έσοδα για το ΕΓΤΕ·

Or. en

Τροπολογία 25
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. επιμένει ότι τυχόν έσοδα που 
συσσωρεύονται στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ και προέρχονται από την 
συμπληρωματική εισφορά ή τυχόν άλλα 
έσοδα για ειδικό προορισμό από την 
γεωργία το 2014/2015 παραμένουν στον 
τομέα 2·

10. επιμένει ότι τυχόν έσοδα που 
συσσωρεύονται στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ και προέρχονται από πρόστιμα σχετικά
με την συμπληρωματική εισφορά και από
άλλα έσοδα για ειδικό προορισμό από την 
γεωργία το 2014/2015 παραμένουν στον 
τομέα 2· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την πρόταση της Επιτροπής να 
δεσμεύσει τα εν λόγω έσοδα για το ΕΓΤΕ·

Or. en

Τροπολογία 26
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν ότι οι πόροι που θα
εγγραφούν στο αποθεματικό για κρίσεις 
στον γεωργικό τομέα, στον προϋπολογισμό 
του 2016, και δεν θα δαπανηθούν, θα 
παραμείνουν στο σύνολό τους στον τομέα 
2 για το επόμενο έτος προϋπολογισμού για 
άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν ότι οποιοιδήποτε πόροι 
εγγραφούν στο αποθεματικό για κρίσεις 
στον γεωργικό τομέα, στον προϋπολογισμό 
του 2016 και δεν δαπανηθούν, θα 
παραμείνουν στο σύνολό τους στον τομέα 
2 για το επόμενο έτος προϋπολογισμού για 
άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013·

Or. pl

Τροπολογία 27
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν ότι οι πόροι που θα 
εγγραφούν στο αποθεματικό για κρίσεις 
στον γεωργικό τομέα, στον προϋπολογισμό 
του 2016, και δεν θα δαπανηθούν, θα 
παραμείνουν στο σύνολό τους στον τομέα 
2 για το επόμενο έτος προϋπολογισμού για 
άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν ότι οι πόροι που θα 
εγγραφούν στο αποθεματικό για κρίσεις 
στον γεωργικό τομέα, στον προϋπολογισμό 
του 2016, και δεν θα δαπανηθούν, θα 
παραμείνουν στο σύνολό τους στον τομέα 
2 για το επόμενο έτος προϋπολογισμού για 
άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013· επαναλαμβάνει ότι οι πόροι 
που θα χρησιμοποιηθούν για την 
αντιστάθμιση του αντικτύπου του 
ρωσικού εμπάργκο δεν πρέπει να 
αφαιρεθούν από τα αποθεματικά ταμεία 
για τις κρίσεις του γεωργικού τομέα·

Or. pt

Τροπολογία 28
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. εκφράζει τη λύπη του για την 
απόφαση του Συμβουλίου να απορρίψει
την έκκληση για εξάμηνη παράταση της 
χρηματοδότησης των εθνικών 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, 
όπως είχαν ζητήσει 11 κράτη μέλη, της 
περιόδου 2007-2013·

Or. ro

Τροπολογία 29
Peter Jahr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
γεωργία τα τελευταία χρόνια ήταν 
επανειλημμένως εκτεθειμένη σε κρίσεις· 
καλεί επομένως την Επιτροπή να 
επανεξετάσει το σύστημα της 
χρηματοδότησης λόγω κρίσεων και να 
δημιουργήσει ένα νέο μέσο το θα καθιστά 
δυνατή τη γρήγορη πολιτική παρέμβαση 
σε περίπτωση κρίσεως, χωρίς να 
επιβαρύνονται οι ετήσιες άμεσες 
πληρωμές· 

Or. de

Τροπολογία 30
Miguel Viegas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ελέγξουν έγκαιρα την μεγάλη αστάθεια 
των τιμών των γεωργικών προϊόντων, η 
οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 
εισοδήματα των γεωργών, και να 
αντιδράσουν άμεσα και αποτελεσματικά 
όταν χρειάζεται·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ελέγξουν έγκαιρα την μεγάλη αστάθεια 
των τιμών των γεωργικών προϊόντων, με 
ειδική έμφαση στον γαλακτοκομικό 
τομέα, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στα εισοδήματα των γεωργών, και να 
αντιδράσουν άμεσα και αποτελεσματικά 
όταν χρειάζεται·

Or. pt

Τροπολογία 31
Nicola Caputo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
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να ελέγξουν έγκαιρα την μεγάλη αστάθεια 
των τιμών των γεωργικών προϊόντων, η 
οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 
εισοδήματα των γεωργών, και να 
αντιδράσουν άμεσα και αποτελεσματικά
όταν χρειάζεται·

να ελέγξουν έγκαιρα την μεγάλη αστάθεια 
των τιμών των γεωργικών προϊόντων, η 
οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 
εισοδήματα των γεωργών, και να 
αντιδράσουν άμεσα και αποτελεσματικά, 
αν χρειαστεί, δίνοντας στους γεωργούς τη 
δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την 
αστάθεια των τιμών·

Or. it

Τροπολογία 32
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ελέγξουν έγκαιρα την μεγάλη αστάθεια 
των τιμών των γεωργικών προϊόντων, η 
οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 
εισοδήματα των γεωργών, και να 
αντιδράσουν άμεσα και αποτελεσματικά 
όταν χρειάζεται·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ελέγξουν έγκαιρα την μεγάλη αστάθεια 
των τιμών των γεωργικών προϊόντων, η 
οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 
εισοδήματα των γεωργών, και να 
αντιδράσουν άμεσα και αποτελεσματικά 
όταν χρειάζεται· παρατηρεί ότι ο εν λόγω 
έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται σε 
όλους τους τομείς παραγωγής, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές και 
μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

Or. pt

Τροπολογία 33
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ελέγξουν έγκαιρα την μεγάλη αστάθεια 
των τιμών των γεωργικών προϊόντων, η 
οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ελέγξουν έγκαιρα την αστάθεια των 
τιμών των γεωργικών προϊόντων, η οποία 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήματα 
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εισοδήματα των γεωργών, και να 
αντιδράσουν άμεσα και αποτελεσματικά 
όταν χρειάζεται·

των γεωργών, και να αντιδράσουν άμεσα 
και αποτελεσματικά όταν χρειάζεται·

Or. en

Τροπολογία 34
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. καταγράφει τις συνέπειες της 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και συντάσσεται με την άποψη ότι είναι 
απαραίτητη η εφαρμογή 
προπαρασκευαστικών μέτρων 
προκειμένου να αποφευχθούν 
οποιεσδήποτε ανισορροπίες στην αγορά 
μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων 
ζαχάρεως το Σεπτέμβριο του 2017·

Or. ro

Τροπολογία 35
Marijana Petir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να προβεί στη 
κινητοποίηση του αποθεματικού ταμείου 
για τη κρίση του γεωργικού τομέα 
προκειμένου να εφαρμοστούν έκτακτα 
μέτρα στήριξης του γαλακτοκομικού 
τομέα· εκτιμά ότι στόχος παρόμοιων 
μέτρων πρέπει να είναι η στήριξη των 
μικρών και μεσαίων γαλακτοκομικών 
επιχειρήσεων που έχουν δεχθεί το 
μεγαλύτερο πλήγμα από τότε που 
καταργήθηκαν οι ποσοστώσεις το 2015· 
εκτιμά ότι οι δαπάνες πρέπει να 
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διοχετευθούν στην τεχνολογική βελτίωση 
των διαδικασιών παραγωγής και στη 
δημιουργία κινήτρων για την παραγωγή 
προϊόντων προστιθέμενης αξίας· 

Or. hr

Τροπολογία 36
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. επιδοκιμάζει το επίπεδο των πόρων που 
διατίθενται για την στήριξη της 
μελισσοκομίας, εφόσον το Κοινοβούλιο 
αντιμετώπισε πάντοτε την μελισσοκομία 
ως μια προτεραιότητα για το μέλλον της
γεωργίας και για την διατήρηση της 
βιολογικής ποικιλίας·

13. επιδοκιμάζει το επίπεδο των πόρων που 
διατίθενται για την στήριξη της 
μελισσοκομίας, εφόσον το Κοινοβούλιο 
αντιμετώπισε πάντοτε την μελισσοκομία 
και τη διατήρηση της λειτουργικής 
βιοποικιλότητας, συγκριμένα δε τους 
επικονιαστές και τις υπηρεσίες που 
παρέχουν, ως προτεραιότητες για το 
μέλλον της γεωργίας·

Or. en

Τροπολογία 37
Jean-Paul Denanot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14. επισημαίνει τους στόχους να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα της 
ευρωπαϊκής γεωργίας, και ζητεί να 
παρασχεθούν πόροι για να εκπληρωθούν 
αυτοί οι στόχοι.

14. επισημαίνει τους στόχους να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα της 
ευρωπαϊκής γεωργίας, και ζητεί να 
παρασχεθούν πόροι για να εκπληρωθούν 
αυτοί οι στόχοι· υπενθυμίζει τις μεγάλες 
δυνατότητες της γεωργικής πολιτικής ως 
προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τις 
τεχνικές και κοινωνικές καινοτομίες και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως στις περιοχές 
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της υπαίθρου όπου προάγεται η 
περιφερειακή ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 38
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14. επισημαίνει τους στόχους να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα της 
ευρωπαϊκής γεωργίας, και ζητεί να 
παρασχεθούν πόροι για να εκπληρωθούν 
αυτοί οι στόχοι.

14. επισημαίνει το στόχο να αυξηθεί η 
βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας και 
ζητεί να παρασχεθούν πόροι για να 
εκπληρωθούν αυτοί οι στόχοι, με ιδιαίτερη 
προσοχή στη διοχέτευση των κονδυλίων 
για τη στήριξη των τοπικών και των 
εγγύς αγορών, στη συντόμευση των 
αλυσίδων εμπορίας και στο συντονισμό, 
στην ενοποίηση και στην εξάπλωση των 
τοπικών αγορών·

Or. pt

Τροπολογία 39
Lidia Senra Rodríguez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14a. επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας 
μιας γραμμής του προϋπολογισμού για 
την ενίσχυση και την αναγνώριση του 
σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι 
ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών στην 
Ευρώπη·

Or. pt
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Τροπολογία 40
Jan Huitema

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α. εκτιμά ότι η εκούσια διαφοροποίηση 
μεταξύ πυλώνα Ι και πυλώνα ΙΙ του 
γεωργικού προϋπολογισμού μπορεί 
ενδεχομένως να προκαλέσει φαινόμενα 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού λόγω 
άνισης κατανομής έμμεσων και άμεσων 
επιχορηγήσεων από κράτη μέλη. 
Παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με οποιεσδήποτε 
ενδεχόμενες παρενέργειες των εν λόγω
μέτρων ενόψει της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης της ΚΓΠ·

Or. en

Τροπολογία 41
Jens Rohde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α. εκφράζει τη λύπη του για την 
εισαγωγή ενός βαθμού ευελιξίας μεταξύ 
πυλώνα Ι και πυλώνα ΙΙ και για την 
επανεθνικοποίηση, με αυτόν τον τρόπο, 
της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής· 

Or. en

Τροπολογία 42
Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α. ζητεί την όσο το δυνατόν 
συντομότερη και πλήρη ευθυγράμμιση 
των άμεσων ενισχύσεων και των 
ενισχύσεων για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου στην ΕΕ των 28· παρατηρεί ότι 
οι μεγάλες διαφορές μεταξύ άμεσων 
ενισχύσεων σε διαφορετικά κράτη μέλη 
υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα και 
ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να 
θεωρήσει την ΕΕ -28 ως ένα αδιαίρετο 
σύνολο στην παγκόσμια αγορά γεωργικών 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 43
Peter Jahr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία 
του ανοίγματος νέων αγορών για τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και 
τη βελτίωση της αντοχής της ευρωπαϊκής 
γεωργίας σε κρίσεις της αγοράς όπως 
συνέβη π.χ. με το εμπάργκο της Ρωσίας· 
ζητεί να στηριχθεί χρηματοδοτικά το 
άνοιγμα νέων αγορών μεταξύ άλλων με τη 
χρήση πόρων από την υπερεισφορά· 

Or. de

Τροπολογία 44
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α. επισημαίνει ότι είναι ουσιώδους 
σημασίας οι πόροι οι οποίοι προορίζονται 
για την έρευνα στον τομέα των γεωργικών 
προϊόντων διατροφής και ιδίως οι πόροι 
από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» να 
παραμείνουν εξ ολοκλήρου διαθέσιμοι για 
τον σκοπό αυτό, προκειμένου να τονωθεί 
η καινοτομία στον γεωργικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 45
Marijana Petir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τα 
χρηματοδοτικά κονδύλια των 
προϋπολογισμών για το 2016 και το 2017 
που θα κατανεμηθούν στο αποθεματικό 
για την κρίση του γεωργικού τομέα κατά 
162 000 000 ευρώ και εκτιμά ότι αυτά 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
εφαρμογή μέτρων στήριξης για τον τομέα 
ζάχαρης και τους παραγωγούς 
ζαχαρότευτλου, δεδομένου ότι οι 
ποσοστώσεις παραγωγής θα 
καταργηθούν το 2017· 

Or. hr

Τροπολογία 46
Nicola Caputo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α. υπενθυμίζει τις δυσχέρειες που 
υπήρξαν τα προηγούμενα οικονομικά έτη, 
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κατά τη διάρκεια των οποίων είχαν 
μειωθεί οι πιστώσεις· εκτιμά ότι κάθε 
απόπειρα περιορισμού των πιστώσεων 
για τη γεωργία είναι μάταιη και 
επικίνδυνη, διότι θα ήταν επιζήμια για 
τους στόχους της ΚΓΠ, θα επέτεινε την 
ευπάθεια του τομέα και θα περιόριζε 
σημαντικά τις προσπάθειες για τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής γεωργίας·

Or. it

Τροπολογία 47
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14β. συντάσσεται με την άποψη ότι 
πρέπει να διατεθούν ειδικές γραμμές του 
προϋπολογισμού για την ενίσχυση 
κέντρων μεταποίησης μικρής κλίμακας 
για γεωργικά προϊόντα που θα 
προσανατολίζονται στις σύντομες 
αλυσίδες εμπορίας·

Or. pt

Τροπολογία 48
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14γ. συντάσσεται με την άποψη ότι 
πρέπει να διατεθεί ειδικές γραμμές του 
προϋπολογισμού για την ενίσχυση 
κέντρων μεταποίησης μικρής κλίμακας 
για γεωργικά προϊόντα που θα 
προσανατολίζονται στις σύντομες 
αλυσίδες εμπορίας·
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Or. pt


