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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 42 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι οι κανόνες ανταγωνισμού δεν εφαρμόζονται στην παραγωγή 
και στο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων παρά μόνο κατά το μέτρο που ορίζεται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) που προβλέπονται στο άρθρο 39 της ΣΛΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της ΚΓΠ που τίθενται στο άρθρο 39 της 
ΣΛΕΕ είναι η εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου στο γεωργικό πληθυσμό, ιδίως με 
την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο, στην απόφασή του της 14ης Νοεμβρίου 20171 
(«υπόθεση των αντιδιών»), επιβεβαίωσε ότι η ΚΓΠ υπερέχει έναντι των κανόνων 
ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι πρακτικές 
που συνδέονται με μια συνεννόηση για τις τιμές ή τις ποσότητες που διατίθενται στην 
αγορά ή για την ανταλλαγή στρατηγικών πληροφοριών μπορούν να εξαιρεθούν από την 
απαγόρευση των συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών που 
προβλέπονται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, εφόσον συμφωνηθούν μεταξύ 
των μελών της ίδιας οργάνωσης παραγωγών (ΟΠ) ή της ίδιας ένωσης οργανώσεων 
παραγωγών (ΕΟΠ) που έχει αναγνωριστεί από κράτος μέλος και είναι απολύτως 
αναγκαίες για την επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους στόχους που έχουν ανατεθεί 
στους οργανισμούς αυτούς, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/23932 («κανονισμός Omnibus») 
περιέχει εξαιρέσεις από την εφαρμογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, θεσπίζοντας, 
συγκεκριμένα, ότι οι συλλογικές δραστηριότητες των ΟΠ και των ΕΟΠ τους είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 39 της 
ΣΛΕΕ, εφόσον οι κοινές δραστηριότητες ασκούνται με γνήσιο τρόπο και συνεισφέρουν 
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως 
αποτέλεσμα, δραστηριότητες όπως η οργάνωση της παραγωγής και η διαπραγμάτευση 
των συμβάσεων εξαιρούνται από τις διατάξεις που θεσπίζονται στο άρθρο 101 της 
ΣΛΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά 
του γεωργικού τομέα της ΕΕ, που αποτελείται κυρίως από μικρές σε οικονομικούς 
όρους γεωργικές εκμεταλλεύσεις, έχουν ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της 
παραγωγής και τις δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένοι γεωργοί 
προκειμένου να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν στις αλλαγές και τις απαιτήσεις 
της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη τούτο έρχεται σε αντίθεση με το υψηλό επίπεδο 
συγκέντρωσης άλλων επιχειρήσεων στην αλυσίδα της βιομηχανίας τροφίμων, με 

1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης Νοεμβρίου 2017, Πρόεδρος της Αρχής Ανταγωνισμού κατά της Ένωσης 
παραγωγών-πωλητών ραδικιών αντίβ (APVE) κ.ά.
2 ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15.
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αποτέλεσμα σοβαρά μειονεκτήματα όσον αφορά τη διαπραγματευτική ισχύ των 
γεωργών, και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές 
κατά την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να επικεντρώνεται στη στήριξη 
των μικρών και των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την εφαρμογή βιώσιμων γεωργικών πρακτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την υιοθέτηση μιας ενιαίας προσέγγισης 
σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ανταγωνισμού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απρόβλεπτες φυσικές καταστροφές και απρόβλεπτες συνθήκες 
παραγωγής, όπως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι εκδηλώσεις νόσων, είναι 
πιθανό να καταστήσουν την αγορά γεωργικών προϊόντων ακόμη πιο ασταθή, ευάλωτη 
σε κρίσεις, και να αποδυναμώσουν περαιτέρω τη διαπραγματευτική θέση των γεωργών 
έναντι των αγοραστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε έκτακτα μέτρα που 
αποσκοπούν στη διατήρηση της σταθερότητας της αγοράς είναι εν προκειμένω 
σημαντική·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ των γεωργών διαδραματίζει ουσιαστικό 
ρόλο στην ενίσχυση της θέσης τους στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, συμβάλλει 
στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και βοηθά τους γεωργούς να ανταποκριθούν στις 
αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί γεωργοί της ΕΕ 
δεν μπορούν ακόμη να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε οργανώσεις 
παραγωγών, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη τη θέση τους εντός της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων και αποδυναμώνει τη διαπραγματευτική ισχύ τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι ΟΠ, μεταξύ άλλων μέσω 
ενοποίησης, και οι ΕΟΠ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταγωνιστικότητα των γεωργών της ΕΕ εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την ορθή και δίκαιη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, από τη 
σαφή ερμηνεία και επιβολή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και των κανόνων 
της πολιτικής ανταγωνισμού που διέπουν όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα 
γεωργικών προϊόντων διατροφής, και ιδίως τις ΟΠ και τις ΕΟΠ, καθώς και από άλλες 
μορφές συνεργασίας μεταξύ παραγωγών στον γεωργικό τομέα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταχρηστικές πρακτικές και η αυξανόμενη τάση 
ενοποίησης στους τομείς εισροής και λιανικής της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και την καινοτομία, 
επηρεάζοντας έτσι άμεσα και έμμεσα τόσο τους παραγωγούς όσο και τους 
καταναλωτές·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τους 
ευρωπαίους γεωργούς στην παροχή ασφαλών, βιώσιμων και ποιοτικών τροφίμων και 
να συμβάλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας, στη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους γεωργούς και στην αύξηση της 
ελκυστικότητας της υπαίθρου, ιδίως για τις νεότερες γενιές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν λιγότερα κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει στην παροχή 
ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αυτούς τους τομείς·

1. καλεί την Επιτροπή να λάβει ιδιαιτέρως υπόψη το γεγονός ότι, όπως αποφάνθηκε το 
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Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στόχοι της ΚΓΠ έχουν προτεραιότητα έναντι 
των στόχων της πολιτικής ανταγωνισμού, μέσω μιας σαφέστερης, περισσότερο 
ευέλικτης και πιο προβλέψιμης εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού σε παραγωγούς 
και ΟΠ· 

2. τονίζει ότι, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της και των μακρών κύκλων παραγωγής της, η 
γεωργία δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα όσον αφορά την 
ελαστικότητα της προσφοράς και ότι, ως εκ τούτου, η λογική της αγοράς δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί στον γεωργικό τομέα με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται σε άλλους τομείς·

3. επικροτεί τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2018 για λογαριασμό της Επιτροπής με 
θέμα τις ΟΠ και τις δραστηριότητές τους στους τομείς του ελαιόλαδου, του βοείου 
κρέατος και των αροτραίων καλλιεργειών, η οποία επιβεβαιώνει τη σημασία αυτών των 
οργανώσεων και των ενώσεών τους για την ενίσχυση της θέσης των παραγωγών του 
πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα τροφίμων και την θετική συμβολή στους στόχους της 
ΚΓΠ που ορίζονται στο άρθρο 39 της ΣΛΕΕ· σημειώνει τα πορίσματα της μελέτης ότι 
υπάρχουν πέντε φορές περισσότερες μη αναγνωρισμένες ΟΠ/ΕΟΠ από αυτές που έχουν 
αναγνωριστεί επίσημα και ότι η έλλειψη στήριξης από τις κυβερνήσεις αποτελεί 
πρόκληση για τη σύσταση ΟΠ και ΕΟΠ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
ΟΠ δεν αναπτύσσονται στον ίδιο βαθμό σε όλα τα κράτη μέλη και ζητεί την εξάλειψη 
των εναπομενόντων εμποδίων στη διαδικασία αναγνώρισης και την κατοχύρωση 
ασφάλειας δικαίου· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα οφέλη από τη αναγνώριση των ΟΠ στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/20133 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) και ενθαρρύνει τη δημιουργία 
περισσότερων ΟΠ ως έναν τρόπο προκειμένου οι γεωργοί να ενισχύσουν τη θέση τους 
και να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά για τις τιμές, καθώς και να αντιμετωπίζουν 
τις ανισορροπίες ισχύος εντός της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, μεταξύ των άλλων 
ρόλων τους·

4. θεωρεί απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που διέπουν τις ΟΠ, τις ΕΟΠ και 
τις διεπαγγελματικές οργανώσεις στον ενιαίο κανονισμό ΚΟΑ στο πλαίσιο της 
τρέχουσας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού, με 
βάση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με τον κανονισμό «Omnibus», και σύμφωνα με 
την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση των ραδικιών αντίβ, παρέχοντας με τον 
τρόπο αυτό μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και βελτιώνοντας τη θέση των γεωργών στην 
αλυσίδα τροφίμων·

5. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή και να διευκρινίσει το πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 209 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ, ιδίως δε σε ό,τι αφορά τις 
εξαιρέσεις από τους κανόνες ανταγωνισμού που χορηγούνται σε ορισμένες συμφωνίες 
και πρακτικές των γεωργών στις ενώσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί για τους 
ενδιαφερόμενους μεγαλύτερη σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου κατά την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου και να παρασχεθεί στην Επιτροπή μεγαλύτερη ευελιξία κατά την 
εφαρμογή του εν λόγω άρθρου·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μελέτη που συνέταξε η Επιτροπή σχετικά με τους 
βέλτιστους τρόπους σύστασης, άσκησης των δραστηριοτήτων και στήριξης των ΟΠ, 

3 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
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στην οποία αναγνωρίζεται η συμβολή των ΟΠ και των ΕΟΠ στην οικονομική, τεχνική 
και κοινωνική ανάπτυξη των μελών τους, με δυνητικά έμμεσα ευεργετικά 
αποτελέσματα για τους γεωργούς που δεν είναι μέλη των ΟΠ και με θετικές εξωτερικές 
επιδράσεις για άλλους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· τονίζει την ανάγκη 
να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου για τις ΟΠ, ιδίως όσον αφορά τα κριτήρια 
αναγνώρισης και τις δραστηριότητες·

7. αναγνωρίζει τον ρόλο των διεπαγγελματικών οργανώσεων στην αλυσίδα, οι οποίες 
χρησιμεύουν ως πλατφόρμα διαλόγου, έρευνας και ανάπτυξης, βέλτιστων πρακτικών 
και διαφάνειας της αγοράς·

8. ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος των διεπαγγελματικών οργανώσεων προκειμένου να 
προωθηθούν οι περισσότερο ισορροπημένες σχέσεις στην αλυσίδα τροφίμων, και 
υποστηρίζει την επέκταση της ρήτρας επιμερισμού της αξίας, ώστε αυτή να καλύπτει 
όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο τον πρώτο αγοραστή, σύμφωνα με το σχέδιο έκθεσης 
που εγκρίθηκε, τον Απρίλιο του 2019, από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου του Κοινοβουλίου σχετικά με τη νέα κοινή οργάνωση των αγορών 
γεωργικών προϊόντων ως μέρος της επόμενης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ·

9. ζητεί τη θέσπιση ρητής και αυτόματης εξαίρεσης από το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ, δυνάμει 
του άρθρου 210 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ, που θα υπόκειται στις αρχές της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, ώστε να μπορούν οι γεωργικές 
διεπαγγελματικές οργανώσεις να εκπληρώνουν τα καθήκοντα που τους αναθέτει ο 
κανονισμός για την ενιαία ΚΟΑ, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση των στόχων του 
άρθρου 39 της ΣΛΕΕ·

10. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι διατάξεις του άρθρου 222 του ενιαίου 
κανονισμού ΚΟΑ ενεργοποιούνται ταχέως, προκειμένου να αντιμετωπίζονται σοβαρές 
στρεβλώσεις της αγοράς·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχία των μέτρων διαχείρισης της προσφοράς 
που εισήχθησαν για το τυρί και τοι ζαμπόν ποιότητας κατόπιν αιτήματος των ΟΠ, των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων και των ομίλων επιχειρήσεων· θεωρεί ότι το πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ που επιτρέπει τη θέσπιση 
κανόνων ελέγχου της προσφοράς θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει όλα τα 
προϊόντα που επωφελούνται από προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή από 
προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης·

12. ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά 
με τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και να 
προσαρμόσει την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ με βάση τις πλέον πρόσφατες 
εξελίξεις στο εμπορικό περιβάλλον·

13. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/633, της 17ης Απριλίου 2019, για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων4, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό 
πρώτο βήμα για τη διασφάλιση δικαιοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων και την 

4 ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 59.
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αντιμετώπιση της ανισορροπίας της διαπραγματευτικής ισχύος εντός της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων· ζητεί από τα κράτη μέλη να μεταφέρουν χωρίς καθυστέρηση 
την οδηγία και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την πρόοδο όσον αφορά τη 
μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
περισσότερες αθέμιτες πρακτικές στον κατάλογο των απαγορευμένων πρακτικών και να 
θέσουν υψηλότερα πρότυπα·

14. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων δεν καλύπτει 
όλους τους προμηθευτές, αλλά εξαιρεί εκείνους που δεν είναι ΜΜΕ, καθώς και για το 
γεγονός ότι η πώληση επί ζημία δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πρακτικών οι 
οποίες απαγορεύονται σε επίπεδο ΕΕ·

15. εκφράζει την ανησυχία του για τη μη βιώσιμη προς τα κάτω πίεση στις τιμές των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η οποία είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής ισχύος του 
μεταποιητή ή του αγοραστή στις αλυσίδες εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει την προσέγγισή της όσον αφορά την 
αξιολόγηση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ώστε να συμπεριλάβει 
περιπτώσεις μη βιώσιμης πτωτικής πίεσης στις τιμές των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
ανεξαρτήτως εάν οδηγούν ή όχι σε υψηλότερες τιμές καταναλωτή· θεωρεί ότι το 
ευρύτερο συμφέρον των καταναλωτών περιλαμβάνει τη στήριξη με στόχο δίκαια 
εισοδήματα για τους γεωργούς μέσω της εξασφάλισης ενός δίκαιου μεριδίου της αξίας 
που παράγεται κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ένας οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμος γεωργικός τομέας·

16. υπενθυμίζει ότι η υποστήριξη της ΚΓΠ έχει σχεδιαστεί, μεταξύ άλλων, για να 
εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και να ενθαρρύνει τους γεωργούς να 
παράγουν ποιοτικά τρόφιμα σε λογικές τιμές· εκφράζει την ανησυχία του για την 
ολοένα και ευρύτερη αναντιστοιχία μεταξύ της τιμής παραγωγής και της τιμής πώλησης 
στον τομέα των τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να εξεύρει και να εφαρμόσει 
αποτελεσματικά μέτρα της αγοράς που θα μειώσουν αυτό το χάσμα και θα 
καθιερώσουν έναν ισορροπημένο και βιώσιμο συσχετισμό μεταξύ των δύο αυτών 
τιμών·

17. αναγνωρίζει τον πιθανό ρόλο που διαδραματίζουν οι συμμαχίες αγοραστών στη 
δημιουργία οικονομικής αποδοτικότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων· τονίζει, ωστόσο, ότι η τρέχουσα έλλειψη πληροφοριών δεν 
επιτρέπει την αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων αυτών των συμμαχιών 
αγοραστών στη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, ιδίως όσον αφορά πιθανές 
στρατηγικές ευθυγραμμίσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του 
ανταγωνισμού και μικρότερα περιθώρια για επενδύσεις και καινοτομία· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει την εις βάθος ανάλυσή της όσον αφορά την έκταση και τα 
αποτελέσματα των συμμαχιών αγοραστών στην οικονομική λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως δε σε ό,τι αφορά τους 
γεωργούς, τους μικρούς παραγωγούς και προμηθευτές και τις ΜΜΕ·

18. επικροτεί τη δημοσίευση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την προώθηση της 
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δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες 
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης5· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η 
Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη έρευνα για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, 
με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης ευαίσθητων δεδομένων από ανεξάρτητους 
εμπόρους λιανικής από την Amazon και πιθανών καταχρήσεων του διττού ρόλου της 
ως εμπόρου λιανικής και ως πλατφόρμας αγορών, και εκφράζει ανησυχίες για πιθανές 
ομοιότητες σε ευρωπαϊκές πλατφόρμες υπεραγορών· τονίζει ότι η πιθανή 
διαφοροποιημένη ή διακριτική μεταχείριση μεταξύ των ιδίων εμπορικών σημάτων και 
άλλων προϊόντων λιανικής ενδέχεται να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό στην αγορά και 
να μειώσει την καινοτομία και την επιλογή των προϊόντων για τους καταναλωτές· 
τονίζει ότι η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού πρέπει να διαδραματίσουν 
τον ρόλο τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν τέτοιες 
καταστάσεις·

19. χαιρετίζει τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των 
κανόνων ανταγωνισμού στον γεωργικό τομέα· επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος των 
παραβάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στον γεωργικό τομέα διαπράττεται 
από τους μεταποιητές γεωργικών προϊόντων, ενώ οι περισσότερες καταγγελίες 
προέρχονται από γεωργούς· ζητεί την αποτελεσματική εποπτεία από την Επιτροπή των 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά μεταποίησης τροφίμων·

20. υπενθυμίζει ότι έχει πραγματοποιηθεί σημαντική οριζόντια και κάθετη αναδιάρθρωση, 
η οποία έχει οδηγήσει σε περαιτέρω ενοποίηση στους ήδη συγκεντρωτικά 
οργανωμένους τομείς των σπόρων, των αγροχημικών, των λιπασμάτων, της ζωικής 
γενετικής και των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και στον τομέα της μεταποίησης 
και του λιανικού εμπορίου· καλεί την Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση των 
συγχωνεύσεων σε αυτούς τους τομείς, να εξετάζει τις επιπτώσεις πέραν των τιμών 
καταναλωτή· τονίζει ότι τα συμφέροντα των γεωργών της ΕΕ, των πολιτών και του 
περιβάλλοντος πρέπει να προστατεύονται, με συνολική και ολιστική αξιολόγηση του 
αντικτύπου, σε επίπεδο εκμετάλλευσης, των συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ των 
παραγωγών γεωργικών εισροών, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

21. θεωρεί απαραίτητο να συνεχίσει η Επιτροπή να παρακολουθεί λεπτομερώς την 
ενωσιακή αγορά φυτοφαρμάκων, σπόρων και χαρακτηριστικών, καθώς και να 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στον γεωργικό τομέα·

22. θεωρεί ότι το κόστος παραγωγής πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη κατά τη 
συμφωνία για τις τιμές στις συμβάσεις μεταξύ παραγωγών και εμπόρων λιανικής 
πώλησης/μεταποιητών, και ότι οι τιμές θα πρέπει επίσης να παρέχουν δίκαιη αμοιβή για 
τους γεωργούς· τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια της αγοράς ώστε να 
συμβάλει στη δικαιότερη μεταφορά των τιμών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού· 
καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τα δεδομένα του παρατηρητηρίου της αγοράς σχετικά 
με τους όγκους, τις τιμές και τα περιθώρια, ιδίως στον τομέα των βιολογικών 
προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει δείκτες για το κόστος παραγωγής και τα 
περιθώρια, που να μπορούν στη συνέχεια να χρησιμεύσουν ως στοιχεία αναφοράς στις 
συμβάσεις, προκειμένου να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη το κόστος παραγωγής και 

5 ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 57.
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αμοιβής· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τον επιμερισμό της αξίας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να 
καταστεί δυνατή μια μετάδοση των τιμών που να είναι δίκαιη για τους καταναλωτές και 
τους παραγωγούς·

23. παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει μια μόνιμη πλατφόρμα πληροφόρησης σε 
επίπεδο ΕΕ σχετικά με τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, προκειμένου να βοηθήσει 
τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα του κλίματος, την αστάθεια της 
αγοράς και άλλους κινδύνους, όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να προβούν σε 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της σχετικά με το 
μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας, του Νοεμβρίου 2017·

24. σημειώνει ότι οι μεγάλες αναντιστοιχίες στις άμεσες πληρωμές παρεμποδίζουν τις 
βιώσιμες πρωτοβουλίες των γεωργών για το κλίμα και το περιβάλλον και στρεβλώνουν 
τον ανταγωνισμό στην ΕΕ· υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στις 7-8 Φεβρουαρίου 2013 να εναρμονίσει τις πληρωμές ανά την ΕΕ έως το 
2013·

25. εφιστά την προσοχή στον αυξανόμενο αριθμό διαμαρτυριών των γεωργών και 
σημειώνει ότι ο σωρευτικός αντίκτυπος των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) 
στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ είναι μία από τις ανησυχίες 
τους· διερωτάται κατά πόσον οι ΣΕΣ δημιουργούν ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους 
παραγωγούς γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, δεδομένων των διαφορών ως 
προς τα κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα που αφορούν την υγεία, την εργασία, το 
περιβάλλον και την καλή μεταχείριση των ζώων στις τρίτες χώρες· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, την τελευταία της έκθεση σχετικά 
με τις σωρευτικές επιπτώσεις των τρεχουσών και των μελλοντικών εμπορικών 
συμφωνιών, και ζητεί την εφαρμογή των αρχών της αμοιβαιότητας και της 
συμμόρφωσης για τα γεωργικά προϊόντα και την προστασία των ευάλωτων τομέων στο 
πλαίσιο των μελλοντικών και των εν εξελίξει εμπορικών διαπραγματεύσεων, 
διασφαλίζοντας τη διενέργεια όλων των απαραίτητων επιθεωρήσεων·

26. θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει ανταπόκριση στη ζήτηση της κοινής γνώμης για πιο 
βιώσιμα συστήματα τροφίμων στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού, με στόχο την 
καλύτερη ενσωμάτωση της αξίας των δημόσιων αγαθών στην τιμολόγηση των 
τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
προβληματισμούς και τους προβληματισμούς σε ό,τι αφορά την καλή μεταχείριση των 
ζώων· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει στους παραγωγούς και τις εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να συνάπτονται συμφωνίες 
μεταξύ φορέων του ίδιου τομέα με στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων χωρίς παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, 
αναγνωρίζοντας έτσι τη συμβολή των συμφωνιών βιωσιμότητας στη βελτίωση της 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων, προς όφελος των καταναλωτών και της κοινωνίας 
στο σύνολό της, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης των οριζόντιων 
κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία και των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών· 
θεωρεί ότι οι σαφείς κατευθυντήριες γραμμές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον 
γεωργικό τομέα λόγω των περιβαλλοντικών προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσει 
και των απαιτήσεων βιωσιμότητας που πρέπει να πληροί·
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27. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει τη συνοχή της 
πολιτικής μεταξύ της γεωργίας, της δράσης για το κλίμα, του περιβάλλοντος και της 
εμπορικής πολιτικής·

28. επισημαίνει ότι η στρατηγική F2F (Farm to Fork/από το αγρόκτημα στο τραπέζι) και το 
δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ πρέπει να αναγνωρίζουν τη σημαντική συνεισφορά των 
πρωτογενών παραγωγών στην προσφορά τροφίμων υψηλής ποιότητας και την παροχή 
δημόσιων αγαθών στην κοινωνία, για τα οποία ανταμείβονται επί του παρόντος 
ανεπαρκώς, και πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη βιωσιμότητας σε όλη την αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων· σημειώνει ότι η στρατηγική F2F απαιτεί μια ενιαία προσέγγιση 
που θα περιλαμβάνει όλες τις πολιτικές της ΕΕ, θα διασφαλίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό 
και θα κατοχυρώνει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις, και θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη λειτουργία και 
τη βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και στην επισιτιστική ασφάλεια·

29. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον εν εξελίξει έλεγχο καταλληλότητας της δέσμης 
μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων του 2012 και, ειδικότερα, για 
την εν εξελίξει αναθεώρηση του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα 
της γεωργίας (ABER) και των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας και στις αγροτικές 
περιοχές, που θα παύσουν να ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020·

30. θεωρεί ότι η δημόσια χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της 
ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να στηρίξει τους υπεύθυνους για τη λήψη 
αποφάσεων του δημόσιου τομέα στην καλύτερη διερεύνηση των δυνατοτήτων 
δημόσιας στήριξης βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή των 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων σε συνάρτηση με την ταχεία ανάπτυξη των 
ευρυζωνικών δικτύων, ώστε να καταστεί ταχύτερη και ευκολότερη η ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδομών και να διασφαλιστεί ότι οι αγροτικές περιοχές δεν θα μείνουν 
πίσω·

31. καλεί την Επιτροπή να εξαιρέσει από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις τις 
φορολογικές διατάξεις που ισχύουν ειδικά για τον γεωργικό τομέα και τις οποίες τα 
κράτη μέλη θέσπισαν προκειμένου να ενθαρρύνουν τους γεωργούς να προβαίνουν σε 
εθελοντικές προληπτικές αποταμιεύσεις, με σκοπό να αντεπεξέρχονται καλύτερα στην 
αύξηση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα και των κινδύνων για την υγεία, 
καθώς και στις οικονομικές κρίσεις·

32. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της επανεξέτασης του κανονισμού 
για τις γεωργικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας· επισημαίνει ότι η αύξηση του 
ανώτατου ποσού ενίσχυσης ανά μεμονωμένη επιχείρηση και του εθνικού ανώτατου 
ορίου, σε συνδυασμό με την εφαρμογή ενός ανώτατου ορίου για τον τομέα, θα 
βοηθήσει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές προκλήσεις 
και παράλληλα θα αποτρέψουν τυχόν στρεβλώσεις της αγοράς·

33. επικροτεί την πρόταση κανονισμού σχετικά με το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά και, 
ειδικότερα, τις δράσεις για την τροφική αλυσίδα που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιό 
του, όπως τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, για την αντιμετώπιση κρίσεων 
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στον τομέα της υγείας των ζώων και των φυτών· παροτρύνει το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο να ολοκληρώσουν ταχέως τις διαπραγματεύσεις και να εγκρίνουν τον 
κανονισμό·

34. υπογραμμίζει τη σημασία των έγκαιρων συμπερασμάτων στις δύο προτάσεις 
κανονισμών μετάβασης της Επιτροπής, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις 
και περιπλοκές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αστάθεια της αγοράς·

35. θεωρεί αναγκαίο να παραμείνουν στη ΓΔ AGRI όλες οι αρμοδιότητες όσον αφορά την 
εφαρμογή των άρθρων 209 και 210 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ και τις κρατικές 
ενισχύσεις με σκοπό την ανάπτυξη των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας και 
των αγροτικών περιοχών, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εμπειρογνωσία που 
απαιτείται για την προσέγγιση και τον συντονισμό των ζητημάτων στον συγκεκριμένο 
τομέα, κάτι που είναι αναγκαίο λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα αυτών των τομέων και 
που συνάδει πλήρως με τους στόχους και τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ. 
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