
 

AM\1148071EL.docx  PE616.074v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2018 A8-0048/118 

Τροπολογία  118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Σοφία Σακοράφα, Helmut Scholz, Paloma López 

Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 89 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  89β. θεωρεί απαραίτητο να συνεχίσει η 

πολιτική συνοχής να καλύπτει το σύνολο 

των ευρωπαϊκών περιφερειών και να 

παραμείνει το κύριο μέσο αλληλεγγύης, 

ανάπτυξης και ενίσχυσης των 

επενδύσεων της Ένωσης, στη βάση μιας 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής και 

μακρόπνοων προοπτικών, με 

προϋπολογισμό αντίστοιχο του μεγέθους 

των προκλήσεων· ως εκ τούτου, ζητεί να 

αυξηθεί το σημερινό ανώτατο όριο του 

1% για τις δαπάνες της ΕΕ σε 

τουλάχιστον 1,3% του ΑΕΠ της Ένωσης, 

προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει να 

υποστηρίζει τους υφιστάμενους τομείς 

πολιτικής, αποφεύγοντας παράλληλα τη 

χρηματοδότηση νέων προκλήσεων με 

δικά τους έξοδα, και διατηρώντας 

παράλληλα το μερίδιο της πολιτικής 

συνοχής στο σημερινό επίπεδο, δηλαδή 

πάνω από το ένα τρίτο του ΠΔΠ· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/119 

Τροπολογία  119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Helmut Scholz 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 89 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  89γ. τονίζει ότι ενώ οι πόροι της 

πολιτικής συνοχής ωφελούν πρώτα τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, οι 

φτωχότερες περιοχές, αστικές και 

αγροτικές, εντός των πλούσιων 

περιφερειών, πρέπει επίσης να αποτελούν 

επενδυτικούς τομείς προτεραιότητας για 

την πολιτική συνοχής· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Τροπολογία  120 

Martina Michels, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Δημήτριος Παπαδημούλης, João Pimenta Lopes, Σοφία Σακοράφα, Helmut 

Scholz, Miguel Viegas 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 90 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

90. θεωρεί απόλυτα σημαντικό να 

διατηρηθεί η χρηματοδότηση της πολιτικής 

συνοχής μετά το 2020 για την ΕΕ των 27, 

τουλάχιστον στο επίπεδο του 

προϋπολογισμού 2014-2020 σε σταθερές 

τιμές· τονίζει ότι, το ΑΕγχΠ θα πρέπει να 

παραμείνει μία από τις παραμέτρους για 

την κατανομή των κονδυλίων της 

πολιτικής συνοχής, αλλά θεωρεί ότι θα 

πρέπει να συμπληρωθεί από μια πρόσθετη 

δέσμη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 

δημογραφικών δεικτών ώστε να 

λαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη 

οι νέες μορφές ανισοτήτων μεταξύ και 

εντός των περιφερειών της ΕΕ σε όλα τα 

κράτη μέλη· υποστηρίζει, επιπλέον, τη 

συνέχιση, στο πλαίσιο της νέας περιόδου 

προγραμματισμού, των στοιχείων τα οποία 

κατέστησαν την πολιτική συνοχής πιο 

σύγχρονη και προσανατολισμένη στις 

επιδόσεις στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, 

δηλαδή της θεματικής επικέντρωσης, των 

εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, του 

πλαισίου απόδοσης και της σύνδεσης με 

την οικονομική διακυβέρνηση· 

90. θεωρεί απόλυτα σημαντικό να 

διατηρηθεί η χρηματοδότηση της πολιτικής 

συνοχής μετά το 2020 για την ΕΕ των 27, 

τουλάχιστον στο επίπεδο του 

προϋπολογισμού 2014-2020 σε σταθερές 

τιμές· εκφράζει την σοβαρή ανησυχία του 

για τις πρόσφατες δηλώσεις της 

Επιτροπής σχετικά με το  ενδεχόμενο 

μαζικών δημοσιονομικών περικοπών 

στην πολιτική συνοχής στο πλαίσιο του 

επόμενου ΠΔΠ, οι οποίες θα οδηγούσαν 

στον αποκλεισμό ορισμένων περιφερειών 

από την πολιτική συνοχής· υποστηρίζει 

την κατάρτιση προϋπολογισμού ανάλογου 

προς το μέγεθος των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες, και ζητεί 

να μην καταστεί η πολιτική συνοχής 

μεταβλητή προσαρμογής· επισημαίνει ότι 

η κάλυψη όλων των περιφερειών της ΕΕ 

από την πολιτική συνοχής είναι στοιχείο 

μη διαπραγματεύσιμο για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο· τονίζει ότι, το ΑΕγχΠ θα 

πρέπει να παραμείνει μία από τις 

παραμέτρους για την κατανομή των 

κονδυλίων της πολιτικής συνοχής, αλλά 

θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί από 

μια πρόσθετη δέσμη κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών και δημογραφικών 
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δεικτών ώστε να λαμβάνονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό υπόψη οι νέες μορφές 

ανισοτήτων μεταξύ και εντός των 

περιφερειών της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη· 

είναι πεπεισμένο ότι μια σημαντική 

πρόκληση για τη μελλοντική πολιτική 

συνοχής θα είναι να δοθεί επαρκής 

στήριξη στις μεσαίες εισοδηματικές 

περιφέρειες για να διατηρηθούν οι θετικές 

αναπτυξιακές τους πορείες, και ότι έργο 

της θα πρέπει να είναι η μείωση των 

ανισοτήτων τόσο μεταξύ των 

περιφερειών όσο και εντός των 

περιφερειών, και η πρόληψη της 

υστέρησης των ευάλωτων περιφερειών με 

τη διεύρυνση του εύρους και του μεριδίου 

των διαθέσιμων πόρων για την κατηγορία 

περιφερειών μετάβασης· υποστηρίζει, 

επιπλέον, τη συνέχιση, στο πλαίσιο της 

νέας περιόδου προγραμματισμού των 

στοιχείων τα οποία κατέστησαν την 

πολιτική συνοχής πιο σύγχρονη και 

προσανατολισμένη στις επιδόσεις στο 

πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, δηλαδή τη 

θεματική συγκέντρωση και το πλαίσιο 

επιδόσεων· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Τροπολογία  121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy,Κώστας Χρυσόγονος, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, Δημήτριος Παπαδημούλης, 

Σοφία Σακοράφα, Helmut Scholz 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 90 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  90α. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η 

πολιτική συνοχής δεν πρέπει να υπόκειται 

σε τυχόν προϋποθέσεις σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο που δεν μπορούν να επηρεαστούν 

από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 

και άλλους δικαιούχους·  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/122 

Τροπολογία  122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Κώστας 

Χρυσόγονος, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Liadh Ní Riada, Δημήτριος Παπαδημούλης, Helmut Scholz, Σοφία 

Σακοράφα, Martina Michels 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 90 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  90β. θεωρεί ότι πρέπει να παρασχεθούν 

επαρκή μέσα στο επόμενο ΠΔΠ για την 

επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΑΠ) καθώς και ειδικά μέτρα 

για τις εν λόγω περιοχές όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ, 

σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές 

που ορίζονται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής για μια ισχυρότερη και 

ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση 

με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της 

ΕΕ· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Τροπολογία  123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 91 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

91. εκφράζει την σταθερή προσήλωσή 

του στη δέσμευση του άρθρου 9 ΣΛΕΕ 

για την υλοποίηση της κοινωνικής 

Ευρώπης και στην εφαρμογή του 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων στη βάση της βιώσιμης 

ανάπτυξης μιας εξαιρετικά 

ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας 

της αγοράς με στόχο την πλήρη 

απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, 

που θα προάγει την ισότητα γυναικών και 

ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των 

γενεών και την προστασία των 

δικαιωμάτων του παιδιού όπως ορίζεται 

στη Συνθήκη· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω 

υλοποίηση απαιτεί κατάλληλα 

χρηματοδοτούμενες κοινωνικές πολιτικές, 

και υπογραμμίζει τη συνακόλουθη ανάγκη 

ενίσχυσης των υφισταμένων μέσων που 

συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των 

στόχων, και ιδίως το ΕΚΤ, την 

πρωτοβουλία για την απασχόληση των 

νέων, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους, το ΕΤΠ και το EaSI· 

επιμένει να διατηρηθούν στο επόμενο 

ΠΔΠ και να συνεχίσουν να εφαρμόζονται 

κυρίως μέσω δανείων· 

91. εκφράζει την σταθερή προσήλωσή 

του στον επαναπροσανατολισμό του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος  στον στόχο 

της υλοποίησης μιας κοινωνικής Ευρώπης 

και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, μέσω 

της πλήρους απασχόλησης και της 

κοινωνικής προόδου, της προώθησης της 

ισότητας γυναικών και ανδρών, της 

αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και της 

προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, 

σύμφωνα με την ΣΛΕΕ· υπογραμμίζει ότι 

η εν λόγω υλοποίηση απαιτεί κατάλληλα 

χρηματοδοτούμενες κοινωνικές πολιτικές, 

και υπογραμμίζει τη συνακόλουθη ανάγκη 

ενίσχυσης των υφισταμένων μέσων που 

συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των 

στόχων, και ιδίως το ΕΚΤ, την 

πρωτοβουλία για την απασχόληση των 

νέων, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους, το ΕΤΠ και το EaSI· 

επιμένει ότι τα μέσα αυτά θα πρέπει όχι 

μόνο να διατηρηθούν στο επόμενο ΠΔΠ 

αλλά και να να τύχουν δημοσιονομικής 

ενίσχυσης ώστε να μπορέσουν να 

επιτύχουν τους στόχους τους, και να 

συνεχίσουν να εφαρμόζονται κυρίως μέσω 

επιχορηγήσεων· 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Τροπολογία  124 

Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Helmut Scholz 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 93 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

93. υπογραμμίζει ότι ιδίως το ΕΚΤ θα 

πρέπει να επεκτείνει τη στήριξή του στην 

ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου, 

συγκεκριμένα με τη βελτίωση της 

δημιουργίας ικανοτήτων των κοινωνικών 

εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των 

ευρωπαϊκών τομεακών και διατομεακών 

επιπέδων, και ότι αυτή η δέσμευση θα 

πρέπει να γίνει υποχρεωτική για τα κράτη 

μέλη·σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· 

93. τονίζει ειδικότερα ότι το ΕΚΤ 

πρέπει ειδικότερα να υποστηρίξει 

πληρέστερα την ανάπτυξη του κοινωνικού 

διαλόγου αναπτύσσοντας τις ικανότητες 

των κοινωνικών εταίρων τόσο σε 

επιμέρους τομείς της ΕΕ όσο και σε 

διατομεακούς οικονομικούς τομείς και ότι 

η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να ισχύει για 

όλα τα κράτη μέλη σε όλες τις περιοχές της 

ΕΕ· επιμένει ότι το ΕΚΤ θα πρέπει να 

στηρίξει τη μετάβαση προς μια κυκλική 

οικονομία, προσφέροντας και 

ενισχύοντας τη στήριξή του για την 

κατάρτιση των εργαζομένων· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Τροπολογία  125 

Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Τάκης Χατζηγεωργίου, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels,  Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία 

Σακοράφα, Νεοκλής Συλικιώτης 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 99 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  99α. υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες 

ελευθέρων συναλλαγών όχι μόνο 

μειώνουν την απασχόληση, ιδίως στη 

γεωργία, αλλά συχνά θέτουν σε κίνδυνο 

την οικονομική και κοινωνική συνοχή και 

αυξάνουν την ενόχληση των εργαζομένων 

και τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης 

γενικότερα· πιστεύει ότι μια συνεκτική 

στρατηγική αλληλέγγυου 

προστατευτισμού θα μείωνε τον κίνδυνο 

της εξωτερικής ανάθεσης 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και θα 

διευκόλυνε τις συνθήκες για τη 

μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 

παραγωγής εντός της ΕΕ · υπογραμμίζει 

τη σημασία μιας πραγματικής 

βιομηχανικής πολιτικής σε ολόκληρη την 

Ένωση που θα φέρει βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/126 

Τροπολογία  126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 99 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  99β. θεωρεί, λαμβανομένης υπόψη της 

ανθρωπιστικής κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης που συνδέεται με την κρίση της 

υποδοχής μεταναστών, ότι οι υπηρεσίες 

καταστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα 

πρέπει να συμπληρωθούν από έναν 

ευρωπαϊκό οργανισμό με καθήκον την 

προστασία των ατόμων, την 

ανθρωπιστική στήριξη και τις 

επιχειρήσεις διάσωσης, εξασφαλίζοντας 

τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων, είτε 

πρόκειται για πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είτε όχι· 

Or. en 
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Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 101 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

101. τονίζει ότι μια σύγχρονη κοινή 

γεωργική πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία 

για την επισιτιστική ασφάλεια και 

αυτονομία, τη διατήρηση των αγροτικών 

πληθυσμών και την απασχόληση, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, την περιβαλλοντική, 

γεωργική και δασική αειφορία, και την 

παροχή τροφίμων υψηλής ποιότητας σε 

οικονομικά προσιτές τιμές για τους 

Ευρωπαίους· επισημαίνει ότι οι 

επισιτιστικές και υγειονομικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

στήριξης των γεωργών στη μετάβαση προς 

περισσότερες φιλικές προς το περιβάλλον 

γεωργικές πρακτικές, και αντιμετώπισης 

της αλλαγής του κλίματος· τονίζει ότι είναι 

αναγκαία η εξασφάλιση του εισοδήματος 

των γεωργών, και να ενισχυθεί η σχέση 

μεταξύ της ΚΓΠ και της παροχής 

δημόσιων αγαθών· υπογραμμίζει ότι η 

ΚΓΠ αποτελεί μια από τις πιο 

ολοκληρωμένες πολιτικές και 

χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο σε 

επίπεδο ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, 

αντικαθιστά τις εθνικές δαπάνες· 

101. τονίζει ότι μια σύγχρονη κοινή 

γεωργική πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία 

για την επισιτιστική ασφάλεια και 

αυτονομία, τη διατήρηση των αγροτικών 

πληθυσμών και την απασχόληση, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, την περιβαλλοντική, 

γεωργική και δασική αειφορία, και την 

παροχή τροφίμων υψηλής ποιότητας σε 

οικονομικά προσιτές τιμές για τους 

Ευρωπαίους· επισημαίνει ότι οι 

επισιτιστικές και υγειονομικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

στήριξης των γεωργών στη μετάβαση προς 

περισσότερες φιλικές προς το περιβάλλον 

γεωργικές πρακτικές, και αντιμετώπισης 

της αλλαγής του κλίματος· τονίζει ότι είναι 

αναγκαία η εξασφάλιση του εισοδήματος 

των γεωργών, και να ενισχυθεί η σχέση 

μεταξύ της ΚΓΠ και της παροχής 

δημόσιων αγαθών· υπογραμμίζει ότι η 

ΚΓΠ αποτελεί μια από τις πιο 

ολοκληρωμένες πολιτικές και 

χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο σε 

επίπεδο ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, 

αντικαθιστά τις εθνικές δαπάνες· 

απορρίπτει κάθε απόπειρα 

επανεθνικοποίησης των δαπανών της 

ΚΓΠ και τονίζει την ανάγκη για 

μηχανισμούς ρύθμισης της παραγωγής 
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και των αγορών, προκειμένου να 

εξασφαλίζονται δίκαιες τιμές για τον 

παραγωγό και ένα σταθερό και δίκαιο 

εισόδημα για τους γεωργούς· 

Or. en 

 

 


