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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς 
αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο 
εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της 
ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων 
της Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Στο πλαίσιο της 
βασιζόμενης στις επιδόσεις ΚΓΠ 
(«μοντέλο υλοποίησης»), η Ένωση θα 
πρέπει να ορίσει τις βασικές παραμέτρους 
πολιτικής, όπως τους στόχους της ΚΓΠ και 
τις βασικές απαιτήσεις, ενώ τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη 
ευθύνη όσον αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο επιτυγχάνουν τους στόχους. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά 
δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των 
τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την 
κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς 
αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο 
εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της 
ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων 
της Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Στο πλαίσιο της 
βασιζόμενης στις επιδόσεις ΚΓΠ 
(«μοντέλο υλοποίησης»), η Ένωση θα 
πρέπει να ορίσει τις βασικές παραμέτρους 
πολιτικής, όπως τους στόχους της ΚΓΠ και 
τις βασικές απαιτήσεις, ενώ τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη 
ευθύνη όσον αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο επιτυγχάνουν τους στόχους. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά 
δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των 
τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την 
κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης. 
Ωστόσο, λόγω της αυξανόμενης 
αστάθειας των τιμών και της μείωσης 
των εισοδημάτων των αγροτών, που 
εντείνονται καθώς η ΚΓΠ εστιάζει όλο 
και περισσότερο στις αγορές, γεννιέται η 
ανάγκη να δημιουργηθούν νέα δημόσια 
μέσα για τη ρύθμιση της προσφοράς, που 
θα εγγυώνται δίκαιη κατανομή της 
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παραγωγής μεταξύ χωρών και μεταξύ 
των αγροτών.
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(8) Δεδομένης της μείωσης της 
πραγματικής έκτασης των αμπελώνων σε 
πολλά κράτη μέλη το διάστημα 20142017 
και ενόψει της πιθανής απώλειας της 
παραγωγής που προκύπτει, κατά τον 
καθορισμό της έκτασης για νέες άδειες 
φυτεύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 63 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ 
της υφιστάμενης βάσης και ενός 
ποσοστού του συνόλου των 
αμπελουργικών εκτάσεων στην 
επικράτειά τους στις 31 Ιουλίου 2015, 
προσαυξημένο κατά μια έκταση που 
αντιστοιχεί στα δικαιώματα φύτευσης 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 για μετατροπή σε άδειες στο 
εκάστοτε κράτος μέλος την 1η 
Ιανουαρίου 2016.

(8) Δεδομένης της μείωσης της 
πραγματικής έκτασης των αμπελώνων σε 
πολλά κράτη μέλη το διάστημα 20142017 
και ενόψει της πιθανής απώλειας της 
παραγωγής που προκύπτει, η τρέχουσα 
ελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης 
πρέπει να σταματήσει και να 
αντικατασταθεί από ένα μοντέλο 
ρύθμισης της προσφοράς που θα εγγυάται 
την παραγωγή σε όλα τα κράτη μέλη, 
διαφυλάσσοντας την ποικιλότητα και την 
ποιότητα του γεωργικού κλάδου.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

24α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
«Άρθρο 149α
Δημόσια μέσα ρύθμισης της προσφοράς
1. Θεσπίζεται εισφορά επί της παραγωγής 
και της διαχείρισης της αγοράς, με σκοπό 
την εξισορρόπηση της αγοράς, τη 
σταθεροποίηση των τιμών, την 
εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου 
για τους παραγωγούς των κρατών μελών, 
την αυστηρή ρύθμιση της παραγωγής, τη 
σταθεροποίηση των τιμών, με περιορισμό 
των ποσοτήτων αγελαδινού γάλακτος ή 
άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων που 
διατίθενται στο εμπόριο από τα κράτη 
μέλη·
α) εφαρμόζονται έκτακτοι μηχανισμοί 
στήριξης για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα του γάλακτος·
β) δημιουργείται εναλλακτικός 
μηχανισμός για τη ρύθμιση της 
διαχείρισης της αγοράς γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων, ώστε να 
ικανοποιηθεί η ανάγκη ρύθμισης του 
εφοδιασμού, να παρασχεθεί ασφάλεια και 
να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης για τους παραγωγούς και να 
διασφαλιστεί το δικαίωμα κάθε κράτους 
μέλους να παράγει προϊόντα.
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2. Οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν:
α) την εφαρμογή ενός συστήματος 
εγγύησης δίκαιων τιμών για την 
παραγωγή·
β) μέσα διαχείρισης που εξασφαλίζουν 
την προστασία των εθνικών αγορών από 
την είσοδο γάλακτος από τρίτες χώρες·
γ) αποτελεσματική ρύθμιση και 
παρακολούθηση της κερδοσκοπικής 
δραστηριότητας στις αλυσίδες διανομής 
τροφίμων, με την επιβολή ορίων στη 
χρήση λευκών σημάτων και τον 
καθορισμό οριακών ποσοτήτων για τις 
πωλήσεις της εγχώριας παραγωγής.»

Or. pt


