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Τροπολογία 1
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, όπως δήλωσε η Επιτροπή, η 
παρούσα πρόταση προϋπολογισμού για το 
2023 δεν λαμβάνει ακόμη υπόψη όλες τις 
πρόσθετες ανάγκες για κονδύλια λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία· επισημαίνει ότι 
οι τροποποιήσεις στην πρόταση 
προϋπολογισμού, που αναμένονται προς 
το τέλος Σεπτεμβρίου, δεν θα επιτρέψουν 
την πλήρη δημοκρατική εξέταση του 
προϋπολογισμού με τη συμμετοχή όλων 
των επιτροπών του Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 2
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι οι συνολικές πιστώσεις 
μειώνονται κατά 7,5% στον τομέα 3: 
Φυσικοί πόροι και περιβάλλον. 
Αποδοκιμάζει ιδίως τις περικοπές κατά 
27,2 εκατομμύρια (-3,6%) που υπέστη το 
πρόγραμμα LIFE και ζητεί να 
αντιστραφεί αυτή η περικοπή·

Or. en

Τροπολογία 3
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Zbigniew Kuźmiuk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. δεσμεύεται να εξασφαλίσει την 
ανανέωση των γενεών στον γεωργικό 
τομέα διευκολύνοντας την εξαγορά 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων από νέους και 
γυναίκες·

1. τονίζει την ανάγκη να 
καταβληθούν εντατικές προσπάθειες για 
την ανανέωση των γενεών στον γεωργικό 
τομέα, διευκολύνοντας την εξαγορά 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων από νέους και 
γυναίκες·

Or. pl

Τροπολογία 4
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. δεσμεύεται να εξασφαλίσει την 
ανανέωση των γενεών στον γεωργικό 
τομέα διευκολύνοντας την εξαγορά 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων από νέους και 
γυναίκες·

1. δεσμεύεται να εξασφαλίσει την 
ανανέωση των γενεών στον γεωργικό 
τομέα μέσω της στήριξης της σύστασης 
επιχειρήσεων από νέους γεωργούς και της 
διευκόλυνσης της ένταξης στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και, σταδιακά, της 
εξαγοράς γεωργικών εκμεταλλεύσεων από 
νέους και γυναίκες·

Or. ro

Τροπολογία 5
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. δεσμεύεται να εξασφαλίσει την 
ανανέωση των γενεών στον γεωργικό 

1. δεσμεύεται να εξασφαλίσει την 
ανανέωση των γενεών στον γεωργικό 



AM\1260724EL.docx 5/34 PE735.531v01-00

EL

τομέα διευκολύνοντας την εξαγορά 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων από νέους και 
γυναίκες·

τομέα διευκολύνοντας την εξαγορά 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων από νέους και 
γυναίκες και ζητά να διατηρηθούν τα 
επίπεδα στήριξης των νέων γεωργών· 
σημειώνει τη νέα μεθοδολογία που τέθηκε 
σε πιλοτική εφαρμογή το 2023 για την 
παρακολούθηση της συμβολής στην 
ισότητα των φύλων, με βάση τον 
σχεδιασμό πολιτικής και την κατανομή 
των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 6
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Camilla Laureti, Juozas Olekas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. δεσμεύεται να εξασφαλίσει την 
ανανέωση των γενεών στον γεωργικό 
τομέα διευκολύνοντας την εξαγορά 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων από νέους και 
γυναίκες·

1. δεσμεύεται να εξασφαλίσει την 
ανανέωση των γενεών στον γεωργικό 
τομέα διευκολύνοντας την εξαγορά 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων από νέους και 
γυναίκες, καθώς διαδραματίζουν 
θεμελιώδη ρόλο διατηρώντας την 
οικονομική ανθεκτικότητα των 
αγροτικών περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 7
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διαθέσουν κονδύλια του 
προϋπολογισμού για τον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή μέτρων με στόχο την 
καταπολέμηση του χάσματος μεταξύ των 
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φύλων· επισημαίνει την επιτακτική 
ανάγκη να παρασχεθεί στις γυναίκες 
επιχειρηματίες στις αγροτικές περιοχές 
ένα ευνοϊκό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών και 
πολιτικών ζητημάτων, που θα κατατείνει 
σε μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, 
γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση σε 
χρηματοδοτικούς πόρους, ώστε να 
δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις 
εργασίας στις αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 8
Zbigniew Kuźmiuk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. σημειώνει με ανησυχία ότι στις 
αγροτικές περιοχές το μερίδιο του 
γεωργικού εισοδήματος μειώνεται και η 
αγροτική παρακμή συνεχίζεται, με 
αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των 
εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στον 
τομέα, καθώς και τη μείωση του μεριδίου 
του γεωργικού εισοδήματος στη 
διάρθρωση του εισοδήματος των 
νοικοκυριών που χρησιμοποιούν τη 
γεωργική εκμετάλλευση·

Or. pl

Τροπολογία 9
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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1β. σημειώνει ότι η μείωση του 
πληθυσμού έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
γεωργία και στις αγροτικές, 
απομακρυσμένες περιοχές· τονίζει ότι 
αυτό αυξάνει τόσο τον οικονομικό 
κίνδυνο όσο και τον κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στη 
χρηματοδότηση των αγροτικών περιοχών 
από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και την πολιτική συνοχής· καλεί τα 
προγράμματα της ΕΕ να επικεντρωθούν 
σε έργα που προωθούν και ενισχύουν τη 
διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας στον αγροτικό τομέα και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
με επαρκή δικαιώματα και σταθερές και 
ρυθμιζόμενες αμοιβές και συνθήκες 
εργασίας, καθώς και αποτελεσματική και 
αποφασιστική καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 10
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 γ. επισημαίνει την αυξανόμενη 
ανάγκη για νέους επαγγελματίες υψηλής 
ειδίκευσης στις περιφέρειες και καλεί τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 
οικονομικών κινήτρων, για να 
ενθαρρύνουν τους νέους να σπουδάσουν 
γεωργικά επαγγέλματα, καθώς και να 
διευκολύνουν τη μετάδοση των γνώσεων 
από τους ηλικιωμένους στη νέα γενιά·

Or. en
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Τροπολογία 11
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Camilla Laureti, Juozas Olekas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σημασία να 
χρηματοδοτηθεί η έρευνα και καινοτομία 
στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω του 
προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», Ευρωπαϊκών 
Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), 
δοκιμαστικών σχεδίων, 
προπαρασκευαστικών ενεργειών, και της 
εισαγωγής τεχνολογιών υποβοηθούμενης 
εξέλιξης· υπενθυμίζει την ανάγκη να 
παρέχεται τεχνική συνδρομή στους 
γεωργούς·

2. τονίζει τη σημασία να 
χρηματοδοτηθεί η έρευνα και 
καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα 
μέσω του προϋπολογισμού του 
προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 
Καινοτομίας (ΕΣΚ), δοκιμαστικών 
σχεδίων, προπαρασκευαστικών 
ενεργειών, και της εισαγωγής τεχνολογιών 
καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών, 
καθώς και μέσω της βιώσιμης 
υποβοηθούμενης εξέλιξης των 
βιοτεχνολογιών· υπενθυμίζει την 
ανάγκη να παρέχεται τεχνική 
συνδρομή στους 
γεωργούς, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρών, μεσαίων και νέων γεωργών, 
προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα 
οφέλη των εν λόγω προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 12
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σημασία να 
χρηματοδοτηθεί η έρευνα και καινοτομία 
στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω του 
προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», Ευρωπαϊκών 
Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), 
δοκιμαστικών σχεδίων, 

2. τονίζει τη σημασία να 
χρηματοδοτηθεί η έρευνα και καινοτομία 
στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω του 
προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», Ευρωπαϊκών 
Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), 
δοκιμαστικών σχεδίων και 
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προπαρασκευαστικών ενεργειών, και της 
εισαγωγής τεχνολογιών υποβοηθούμενης 
εξέλιξης· υπενθυμίζει την ανάγκη να 
παρέχεται τεχνική συνδρομή στους 
γεωργούς·

προπαρασκευαστικών ενεργειών· 
υπενθυμίζει την ανάγκη να παρέχεται 
στους γεωργούς ανεξάρτητη και 
αμερόληπτη τεχνική βοήθεια· τονίζει την 
ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα 
αποτελέσματα της έρευνας και της 
καινοτομίας φτάνουν στο επίπεδο των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 13
Dacian Cioloş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σημασία να 
χρηματοδοτηθεί η έρευνα και καινοτομία 
στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω του 
προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», Ευρωπαϊκών 
Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), 
δοκιμαστικών σχεδίων, 
προπαρασκευαστικών ενεργειών, και της 
εισαγωγής τεχνολογιών υποβοηθούμενης 
εξέλιξης· υπενθυμίζει την ανάγκη να 
παρέχεται τεχνική συνδρομή στους 
γεωργούς·

2. τονίζει τη σημασία να 
χρηματοδοτηθεί η έρευνα και καινοτομία 
στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω του 
προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», Ευρωπαϊκών 
Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), 
δοκιμαστικών σχεδίων, 
προπαρασκευαστικών ενεργειών, και της 
εισαγωγής τεχνολογιών υποβοηθούμενης 
εξέλιξης· υπενθυμίζει την ανάγκη να έχουν 
οι γεωργοί πρόσβαση στην καινοτομία 
και τις νέες τεχνολογίες και να τους 
παρέχεται τεχνική βοήθεια· τονίζει ότι οι 
γεωργοί χρειάζονται εναλλακτικές λύσεις 
αντί των χημικών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και των συνθετικών 
λιπασμάτων και, για τον σκοπό αυτό, 
είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί η έγκριση 
αυτών των προϊόντων και η εισαγωγή 
τους στην αγορά· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να διαπιστώσει ποιες πηγές 
χρηματοδότησης θα μπορούσαν να 
κατευθύνονται προς την ανάπτυξη 
βιώσιμης παραγωγής λιπασμάτων και 
εναλλακτικών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, για παράδειγμα τη γραμμή 
του προϋπολογισμού για το ΕΙΤ στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
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Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 14
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σημασία να 
χρηματοδοτηθεί η έρευνα και καινοτομία 
στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω του 
προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», Ευρωπαϊκών 
Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), 
δοκιμαστικών σχεδίων, 
προπαρασκευαστικών ενεργειών, και της 
εισαγωγής τεχνολογιών υποβοηθούμενης 
εξέλιξης· υπενθυμίζει την ανάγκη να 
παρέχεται τεχνική συνδρομή στους 
γεωργούς·

2. τονίζει τη σημασία να 
χρηματοδοτηθεί η έρευνα και καινοτομία 
στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω του 
προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», Ευρωπαϊκών 
Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), 
δοκιμαστικών σχεδίων, 
προπαρασκευαστικών ενεργειών, και της 
εισαγωγής τεχνολογιών υποβοηθούμενης 
εξέλιξης· υπενθυμίζει την ανάγκη να 
προσδιοριστούν, ιδίως από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέτρα για την 
παροχή τεχνικής βοήθειας στους 
γεωργούς και διευκολύνσεις για τη 
μετάδοση γνώσεων·

Or. ro

Τροπολογία 15
Zbigniew Kuźmiuk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σημασία να 
χρηματοδοτηθεί η έρευνα και καινοτομία 
στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω του 
προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», Ευρωπαϊκών 
Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), 
δοκιμαστικών σχεδίων, 
προπαρασκευαστικών ενεργειών, και της 

2. τονίζει τη σημασία να 
χρηματοδοτηθεί η έρευνα και καινοτομία 
στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω του 
προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», Ευρωπαϊκών 
Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), 
δοκιμαστικών σχεδίων, 
προπαρασκευαστικών ενεργειών, και της 
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εισαγωγής τεχνολογιών υποβοηθούμενης 
εξέλιξης· υπενθυμίζει την ανάγκη να 
παρέχεται τεχνική συνδρομή στους 
γεωργούς·

εισαγωγής τεχνολογιών υποβοηθούμενης 
εξέλιξης· υπενθυμίζει την ανάγκη να 
παρέχεται τεχνική συνδρομή στους 
γεωργούς· τονίζει, ταυτόχρονα, την 
ανάγκη να διατηρηθεί η γεωγραφική 
ισορροπία μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση από αυτά τα 
προγράμματα·

Or. pl

Τροπολογία 16
Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σημασία να 
χρηματοδοτηθεί η έρευνα και καινοτομία 
στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω του 
προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», Ευρωπαϊκών 
Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), 
δοκιμαστικών σχεδίων, 
προπαρασκευαστικών ενεργειών, και της 
εισαγωγής τεχνολογιών υποβοηθούμενης 
εξέλιξης· υπενθυμίζει την ανάγκη να 
παρέχεται τεχνική συνδρομή στους 
γεωργούς·

2. τονίζει τη σημασία να 
χρηματοδοτηθεί η έρευνα και καινοτομία 
στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω του 
προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», Ευρωπαϊκών 
Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), 
δοκιμαστικών σχεδίων, 
προπαρασκευαστικών ενεργειών, και της 
εισαγωγής τεχνολογιών υποβοηθούμενης 
εξέλιξης· υπενθυμίζει την ανάγκη να 
παρέχονται στους γεωργούς τεχνική 
βοήθεια και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 17
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο 
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που διαδραματίζουν οι πρωτοβουλίες 
τοπικής ανάπτυξης που εισηγούνται οι 
τοπικές κοινότητες για τη διατήρηση και 
την αποκατάσταση της ζωής και την 
άνθηση των τοπικών αγροτικών 
οικονομιών, καθώς και την ανάγκη 
διατήρησης επαρκούς επιπέδου 
χρηματοδότησης για το LEADER· καλεί 
τα κράτη μέλη να αξιοποιούν πλήρως τις 
δυνατότητες του LEADER·

Or. en

Τροπολογία 18
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ένωσης να επιταχύνει τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό στη γεωργία και στις 
αγροτικές περιοχές·

3. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ένωσης να επιταχύνει τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό στη γεωργία και στις 
αγροτικές περιοχές· τονίζει ότι η 
μετάβαση προς τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της γεωργίας πρέπει να 
υποστηριχθεί περαιτέρω, ιδίως σε ένα 
πλαίσιο όπου οι συμμετέχοντες στην 
αγροδιατροφική αλυσίδα αντιμετωπίζουν 
τις αυξανόμενες επιπτώσεις του ρωσικού 
πολέμου στην Ουκρανία και της 
πανδημίας COVID-19·

Or. ro

Τροπολογία 19
Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ένωσης να επιταχύνει τον ψηφιακό 

3. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ένωσης να επιταχύνει τον ψηφιακό 
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μετασχηματισμό στη γεωργία και στις 
αγροτικές περιοχές·

μετασχηματισμό στη γεωργία και στις 
αγροτικές περιοχές· επισημαίνει τη 
συνεχιζόμενη σημασία της στήριξης των 
επενδύσεων στον εκσυγχρονισμό και την 
καινοτομία, προκειμένου ο γεωργικός 
τομέας να συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, της στρατηγικής για τη 
βιοποικιλότητα και της στρατηγικής 
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο»·

Or. en

Τροπολογία 20
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ένωσης να επιταχύνει τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό στη γεωργία και στις 
αγροτικές περιοχές·

3. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ένωσης να επιταχύνει τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό στη γεωργία και στις 
αγροτικές περιοχές· σημειώνει ότι, παρά 
το θεματολόγιο ψηφιοποίησης, πρόσφατη 
έκθεση του ΕΕΣ επισημαίνει ότι βασικά 
εμπόδια, όπως η έλλειψη τυποποίησης 
των μορφότυπων δεδομένων, σημαίνουν 
ότι πολλά γεωργικά δεδομένα 
εξακολουθούν να μην χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά ή να μην αξιοποιούνται 
πλήρως οι δυνατότητές τους·

Or. en

Τροπολογία 21
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί τις προσπάθειες της 3. επικροτεί τις προσπάθειες της 
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Ένωσης να επιταχύνει τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό στη γεωργία και στις 
αγροτικές περιοχές·

Ένωσης να επιταχύνει τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό στη γεωργία και στις 
αγροτικές περιοχές, οι οποίες είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση της 
ανθεκτικότητας και τον περιορισμό της 
εγκατάλειψης αυτών των περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία 22
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. τονίζει την έλλειψη αγροτικών 
πολιτικών, οι οποίες θα στόχευαν στη 
δημιουργία ενός καινοτόμου 
οικοσυστήματος για τη στήριξη της 
δημιουργίας γνώσεων και της 
τεχνολογικής διάχυσης· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν 
επαρκείς επενδύσεις για δεξιότητες και 
υποδομές ΤΠΕ, διευκολύνοντας την 
πρόσβαση για επιχειρηματίες και ΜΜΕ 
και στηρίζοντας την ανάπτυξη της 
τοπικής αλυσίδας εφοδιασμού που 
συνδέεται με τις βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 23
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει κοινά σχέδια μετατροπής 
ποικιλιών σε περιοχές που έχουν ήδη 
πληγεί από παθογόνα και να διαθέσει εν 

5. επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει κοινά σχέδια μετατροπής 
ποικιλιών σε περιοχές που έχουν ήδη 
πληγεί από παθογόνα και να διαθέσει εν 



AM\1260724EL.docx 15/34 PE735.531v01-00

EL

προκειμένω χρηματοδοτική στήριξη και 
δωρεάν τεχνική συνδρομή στους 
γεωργούς·

προκειμένω χρηματοδοτική στήριξη και 
δωρεάν τεχνική συνδρομή στους 
γεωργούς· επισημαίνει ότι η έρευνα είναι 
επίσης απαραίτητη για την εξεύρεση 
τεχνικών μέσων για την προσαρμογή της 
γεωργίας μας στην κλιματική αλλαγή·

Or. fr

Τροπολογία 24
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. σημειώνει ότι οι αγροτικές 
κοινότητες και οι γεωργοί, ιδίως οι 
μικροκαλλιεργητές και οι νέοι γεωργοί, 
επηρεάζονται από τον περιορισμό της 
επενδυτικής τους ικανότητας, και ότι ο 
κύριος παράγοντας στον οποίο οφείλεται 
ο περιορισμός της επενδυτικής 
ικανότητας οφείλεται στην αύξηση των 
τιμών της ενέργειας και στην κρίση του 
φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα την 
αύξηση των τιμών των πρώτων υλών·

Or. ro

Τροπολογία 25
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επιμένει ότι η αύξηση του 
προϋπολογισμού είναι αναγκαία υπό το 
φως των σημαντικών προκλήσεων τις 
οποίες αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός 
τομέας το 2022 και θα συνεχίσει να 
αντιμετωπίζει το 2023·

6. επιμένει ότι η αύξηση του 
προϋπολογισμού είναι αναγκαία υπό το 
φως των σημαντικών προκλήσεων τις 
οποίες αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός 
τομέας το 2022 και θα συνεχίσει να 
αντιμετωπίζει το 2023, ιδίως λόγω των 
αυξανόμενων επιπτώσεων της 
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αδικαιολόγητης και απρόκλητης επίθεσης 
της Ρωσίας στην Ουκρανία και της 
πανδημίας COVID-19, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια 
εντός της ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 26
Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επιμένει ότι η αύξηση του 
προϋπολογισμού είναι αναγκαία υπό το 
φως των σημαντικών προκλήσεων τις 
οποίες αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός 
τομέας το 2022 και θα συνεχίσει να 
αντιμετωπίζει το 2023·

6. επιμένει ότι η αύξηση του 
προϋπολογισμού είναι αναγκαία υπό το 
φως των σημαντικών προκλήσεων τις 
οποίες αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός 
τομέας το 2022 και θα συνεχίσει να 
αντιμετωπίζει το 2023· υπενθυμίζει τον 
φιλόδοξο μετασχηματισμό που 
υφίστανται τα αγροδιατροφικά μας 
συστήματα, όπως ορίζεται στη 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο»· υπενθυμίζει τον πολύπλευρο ρόλο 
που διαδραματίζει ο αγροδιατροφικός 
τομέας στην υλοποίηση της Πράσινης 
Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 27
Dacian Cioloş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επιμένει ότι η αύξηση του 
προϋπολογισμού είναι αναγκαία υπό το 
φως των σημαντικών προκλήσεων τις 
οποίες αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός 
τομέας το 2022 και θα συνεχίσει να 

6. επιμένει ότι η αύξηση του 
προϋπολογισμού είναι αναγκαία υπό το 
φως των σημαντικών προκλήσεων τις 
οποίες αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός 
τομέας το 2022 και θα συνεχίσει να 
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αντιμετωπίζει το 2023· αντιμετωπίζει το 2023, δεδομένου ότι ο 
πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 
έχει επιδεινώσει σοβαρά μια ήδη δύσκολη 
και δύσκολη κατάσταση όσον αφορά την 
πρόσβαση και την οικονομική 
προσιτότητα των εισροών και την 
αυξημένη κερδοσκοπία στις αγορές 
βασικών γεωργικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 28
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Camilla Laureti, Juozas Olekas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επιμένει ότι η αύξηση του 
προϋπολογισμού είναι αναγκαία υπό το 
φως των σημαντικών προκλήσεων τις 
οποίες αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός 
τομέας το 2022 και θα συνεχίσει να 
αντιμετωπίζει το 2023·

6. επιμένει ότι η αύξηση του 
προϋπολογισμού είναι αναγκαία υπό το 
φως των σημαντικών προκλήσεων τις 
οποίες αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός 
τομέας το 2022 και θα συνεχίσει να 
αντιμετωπίζει το 2023· υπενθυμίζει την 
ανάγκη επαρκών περιθωρίων κάτω από 
τα ανώτατα όρια για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων καταστάσεων, καθώς 
εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα στις 
οικονομικές προοπτικές·

Or. en

Τροπολογία 29
Zbigniew Kuźmiuk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. εφιστά την προσοχή στην 
αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των 
οικονομικών διαδικασιών, στην ταχεία 
συγκέντρωση και ολοκλήρωση στην 
υπόλοιπη αλυσίδα της αγοράς, στα 
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αυξανόμενα πρότυπα παραγωγής της ΕΕ 
και στη συγκέντρωση των επενδύσεων σε 
αστικά κέντρα και τομείς υψηλότερης 
απόδοσης· σημειώνει ότι τα φαινόμενα 
αυτά επιδεινώνουν τις εισοδηματικές 
ανισότητες μεταξύ της γεωργίας και της 
υπόλοιπης οικονομίας και, κατά 
συνέπεια, η δημοσιονομική προοπτική για 
την ΚΓΠ τα επόμενα έτη θα πρέπει να 
δώσει προτεραιότητα στη διατήρηση της 
υψηλότερης δυνατής κερδοφορίας της 
γεωργικής παραγωγής και της 
ισχυρότερης δυνατής θέσης των γεωργών 
στις αλυσίδες εφοδιασμού·

Or. pl

Τροπολογία 30
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. υπογραμμίζει ότι η οικολογική 
μετάβαση στην παραγωγή τροφίμων θα 
μπορούσε να είναι μια αμοιβαία 
επωφελής κατάσταση για τους 
πρωτογενείς παραγωγούς, το περιβάλλον, 
και την κοινωνία συνολικά· επισημαίνει 
ότι, συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και ιδίως η στρατηγική «Από 
το αγρόκτημα στο πιάτο», μπορεί να 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στις 
αγροτικές περιοχές και μια νέα δυναμική 
για ένα μέλλον με μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα, διασφαλίζοντας 
παράλληλα μια δίκαιη και χωρίς 
αποκλεισμούς μετάβαση· καλεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη στήριξη για να διασφαλίσουν 
αυτούς τους στόχους·

Or. en
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Τροπολογία 31
Dacian Cioloş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να αυξηθούν η αυτονομία της ΕΕ και η 
εξαγωγική ικανότητα των ουκρανικών 
γεωργικών προϊόντων, δεδομένου του 
παρατεταμένου αποκλεισμού των 
ουκρανικών λιμένων· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τα 
χρηματοδοτικά κονδύλια για τα κράτη 
μέλη που συνορεύουν με την Ουκρανία 
και έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, 
προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα 
αποθήκευσης στους λιμένες και να 
υποστηριχθούν οι τοπικές υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 32
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Camilla Laureti, Juozas Olekas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
προσφερθεί στήριξη στους γεωργούς και 
τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων 
και τροφίμων της ΕΕ και να τους δοθεί η 
δυνατότητα να είναι προετοιμασμένοι για 
τις μελλοντικές προκλήσεις, 
διασφαλίζοντας παράλληλα το εισόδημα 
και την ανταγωνιστικότητά τους, 
προκειμένου να μπορέσουν να εγγυηθούν 
την επισιτιστική ασφάλεια·

Or. en



PE735.531v01-00 20/34 AM\1260724EL.docx

EL

Τροπολογία 33
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. επισημαίνει τις πρόσφατες 
εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 
επικρίνουν και πάλι την ανακριβή 
λογιστική καταγραφή των δαπανών για 
το κλίμα και τη βιοποικιλότητα στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ, με τη μη συναφή και 
αναξιόπιστη υποβολή εκθέσεων σχετικά 
με τις δαπάνες· τονίζει ότι η ΚΓΠ 
θεωρήθηκε η κύρια αιτία αυτής της 
υπερεκτίμησης σε όλες τις πολιτικές της 
ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 80% των 
υπερεκτιμημένων δαπανών για το κλίμα, 
ύψους 72 δισεκατομμυρίων ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 34
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Camilla Laureti, Juozas Olekas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 και η ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία έχουν τονίσει τον στρατηγικό 
ρόλο που διαδραματίζει η γεωργία στην 
εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας· 
τονίζει την ανάγκη επαρκούς 
δημοσιονομικής στήριξης για να 
συνεχιστεί η διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας ασφαλών και υψηλής 
ποιότητας τροφίμων σε προσιτές τιμές·

Or. en
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Τροπολογία 35
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 γ. ζητά, ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
για το 2023 να συμβάλει πραγματικά στην 
επίτευξη του υψηλότερου στόχου του 30% 
για το κλίμα για την περίοδο 2021-2027· 
επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να βασίσει 
την ποσοτικοποίηση της συμβολής της 
επόμενης ΚΓΠ στη δράση για το κλίμα σε 
επιστημονικά στοιχεία, προσαρμόζοντας 
την εκτίμηση όπου απαιτείται, και να 
διασφαλίσει αξιόπιστη μεθοδολογία 
παρακολούθησης του κλίματος με βάση 
τα αποτελέσματα, η οποία μπορεί να 
λαμβάνει υπόψη τις θετικές και τις 
αρνητικές συνέπειες της ΚΓΠ· ζητά, οι 
μεθοδολογίες παρακολούθησης τόσο του 
κλίματος όσο και της βιοποικιλότητας να 
επικαιροποιούνται, να αναθεωρούνται για 
λόγους ακρίβειας και να βασίζονται σε 
επιστημονικά στοιχεία και όχι στην 
πρόθεση ενός δεδομένου μέτρου·

Or. en

Τροπολογία 36
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Camilla Laureti, Juozas Olekas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 γ. επαναλαμβάνει ότι αυτές οι 
συνεχιζόμενες κρίσεις έχουν σοβαρές 
συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της 
απότομης αύξησης των τιμών της 
ενέργειας και των γεωργικών εισροών, 
όπως τα λιπάσματα, που θέτουν σε 
κίνδυνο το εισόδημα των γεωργών μας·
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Or. en

Τροπολογία 37
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Camilla Laureti, Juozas Olekas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 δ. επισημαίνει ότι ορισμένοι 
γεωργικοί τομείς έχουν πληγεί σοβαρά 
από την έξαρση της νόσου COVID-19 και 
άλλες κρίσεις· ζητά να συνεχιστούν και 
να αυξηθούν οι στοχευμένες ενισχύσεις 
των σχετικών γραμμών του 
προϋπολογισμού για μέτρα στήριξης της 
αγοράς, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον 
αρνητικό αντίκτυπο της αφρικανικής 
πανώλης των χοίρων και της γρίπης των 
πτηνών στους γεωργούς της ΕΕ και, κατά 
συνέπεια, στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 38
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 δ. συνιστά να ενισχυθεί η υποβολή 
εκθέσεων για το κλίμα μέσω του 
εντοπισμού των δαπανών της ΕΕ με 
δυνητικά αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα 
και της έκδοσης κατευθυντήριων 
γραμμών για τη διασφάλιση της 
συνέπειας· αναγνωρίζει ότι οι 
παρεκκλίσεις που αφορούν την 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας θα έχουν σαφώς 
αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα των 
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μέτρων και στη συμβολή τους στις 
δαπάνες για το κλίμα και/ή τη 
βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 39
Zbigniew Kuźmiuk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επικροτεί την κινητοποίηση του 
αποθεματικού κρίσεων με σκοπό τη 
χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων για τους 
γεωργούς της Ένωσης που έχουν πληγεί 
περισσότερο από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία·

7. επικροτεί την κινητοποίηση του 
αποθεματικού κρίσεων με σκοπό τη 
χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων για τους 
γεωργούς της Ένωσης που έχουν πληγεί 
περισσότερο από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία· ζητά, ταυτόχρονα, προσεκτική 
ανάλυση του αντικτύπου της παρέμβασης 
αυτής στον γεωργικό τομέα και τονίζει τη 
σημασία της διάθεσης νέων μέτρων, 
ακόμη και εκτός της ΚΓΠ, για τη 
σταθεροποίηση της αγοράς ανόργανων 
καυσίμων και λιπασμάτων·

Or. pl

Τροπολογία 40
Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επικροτεί την κινητοποίηση του 
αποθεματικού κρίσεων με σκοπό τη 
χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων για τους 
γεωργούς της Ένωσης που έχουν πληγεί 
περισσότερο από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία·

7. επικροτεί την κινητοποίηση του 
αποθεματικού κρίσεων με σκοπό τη 
χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων για τους 
γεωργούς της Ένωσης που έχουν πληγεί 
περισσότερο από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία· καλεί την Επιτροπή να 
εκπονήσει λεπτομερή ανάλυση του 
τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
δαπανήσει τα κονδύλια του αποθεματικού 
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κρίσης και να διερευνήσει κατά πόσον η 
στήριξη απευθυνόταν στους τομείς που 
επλήγησαν περισσότερο από την 
τρέχουσα κρίση·

Or. en

Τροπολογία 41
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επικροτεί την κινητοποίηση του 
αποθεματικού κρίσεων με σκοπό τη 
χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων για τους 
γεωργούς της Ένωσης που έχουν πληγεί 
περισσότερο από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία·

7. επικροτεί την κινητοποίηση του 
αποθεματικού κρίσεων με σκοπό τη 
χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων για τους 
γεωργούς της Ένωσης που έχουν πληγεί 
περισσότερο από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία· τονίζει ότι το αποθεματικό 
κρίσεων πρέπει να επανενεργοποιηθεί 
ταχέως·

Or. fr

Τροπολογία 42
Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. επικροτεί επίσης κάθε άλλη 
πρόσθετη στήριξη της Επιτροπής προς 
τους γεωργούς που επλήγησαν από τον 
πόλεμο στην Ουκρανία, όπως οι 
παρεμβάσεις στην αγορά, η έκτακτη 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, η 
έγκαιρη εκταμίευση των άμεσων 
ενισχύσεων, καθώς και οι παρεκκλίσεις 
από τις υποχρεώσεις οικολογικού 
προσανατολισμού· ελπίζει ότι, καθώς η 
κρίση και οι επιπτώσεις του πολέμου 
στην Ουκρανία θα συνεχιστούν και στο 
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μέλλον, η Επιτροπή θα είναι πρόθυμη να 
στηρίξει τους γεωργούς και το 2023·

Or. en

Τροπολογία 43
Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η Επιτροπή πρότεινε στο 
σχέδιο προϋπολογισμού να δημιουργηθεί 
το νέο γεωργικό αποθεματικό το 2023 
αποκλειστικά από τα διαθέσιμα κονδύλια 
στο πλαίσιο των επιμέρους ανώτατων 
ορίων του ΕΓΤΕ και ότι το εναπομένον 
υπόλοιπο του αποθεματικού κρίσης του 
2022 ανακατανέμεται στους γεωργούς·

Or. en

Τροπολογία 44
Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. επιμένει επίσης ότι η 
δημοσιονομική πειθαρχία δεν 
χρησιμοποιείται για την κάλυψη του νέου 
γεωργικού αποθεματικού το 2023·

Or. en

Τροπολογία 45
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει την ανάγκη να 
παρακολουθηθούν προσεκτικά τα εθνικά 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, ώστε να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους 
και να μπορέσει η ενωσιακή γεωργία να 
διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια και 
να μετριάσει τους κλυδωνισμούς στην 
αγορά λόγω της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία·

8. τονίζει την ανάγκη να 
παρακολουθηθούν προσεκτικά τα εθνικά 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, ώστε να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους 
και να μπορέσει η ενωσιακή γεωργία να 
διασφαλίσει την αποδοτική και σταθερή 
λειτουργία των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, τη βιωσιμότητα και την 
επισιτιστική ασφάλεια και να μετριάσει 
τους κλυδωνισμούς στην αγορά λόγω της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία· τονίζει 
τη σημασία του σχεδιασμού τομεακών 
παρεμβάσεων με γνώμονα τόσο την 
επισιτιστική ασφάλεια όσο και τη 
διατροφή, με έμφαση, για παράδειγμα, 
στους τομείς των οπωροκηπευτικών, και 
τη διασφάλιση ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη των οργανώσεων παραγωγών 
διαρθρώνεται με γνώμονα τη δημιουργία 
και τη διατήρηση ποικίλων, εδαφικά 
εστιασμένων ομάδων περιφερειακής 
παραγωγής· σημειώνει, ωστόσο, ότι, για 
να αμβλυνθούν οι αναταράξεις στην 
αγορά, η ΚΓΠ πρέπει να συμπληρωθεί με 
μέτρα ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού 
τομέα για τον περιορισμό της 
κερδοσκοπίας στα τρόφιμα·

Or. en

Τροπολογία 46
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει την ανάγκη να 
παρακολουθηθούν προσεκτικά τα εθνικά 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, ώστε να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους 
και να μπορέσει η ενωσιακή γεωργία να 

8. τονίζει την ανάγκη να 
παρακολουθηθούν προσεκτικά τα εθνικά 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ ώστε να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους 
και να μπορέσει η ενωσιακή γεωργία, 
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διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια και 
να μετριάσει τους κλυδωνισμούς στην 
αγορά λόγω της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία·

συμπεριλαμβανομένης της 
αγροδιατροφικής αλυσίδας, να 
διασφαλίσει και να διατηρήσει την 
επισιτιστική ασφάλεια και να μετριάσει 
τους κλυδωνισμούς στην αγορά λόγω της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη να διατηρήσει 
το Συμβούλιο έναν φιλόδοξο πολυετή 
προϋπολογισμό για τον τομέα 3, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη στήριξης 
των γεωργών για την επίτευξη του στόχου 
της επισιτιστικής ασφάλειας·

Or. ro

Τροπολογία 47
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει την ανάγκη να 
παρακολουθηθούν προσεκτικά τα εθνικά 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, ώστε να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους 
και να μπορέσει η ενωσιακή γεωργία να 
διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια και 
να μετριάσει τους κλυδωνισμούς στην 
αγορά λόγω της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία·

8. τονίζει την ανάγκη να 
παρακολουθηθούν προσεκτικά τα εθνικά 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, ώστε 
να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά 
τους και να μπορέσει η ενωσιακή 
γεωργία να διασφαλίσει την επισιτιστική 
ασφάλεια, την παραγωγικότητα, τη 
βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των 
γεωργικών μας εκμεταλλεύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 48
Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. εκφράζει τη λύπη του για την 
απότομη αύξηση των δασικών πυρκαγιών 
στην Ευρώπη λόγω της κλιματικής 
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αλλαγής και παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να ενισχύσουν τα μέτρα πρόληψης των 
πυρκαγιών και να βελτιώσουν την 
πρόσβαση των γεωργών στην άρδευση, 
καθώς και τον εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο των εθνικών 
στρατηγικών σχεδίων· θεωρεί επίσης 
απολύτως αναγκαία την προώθηση της 
αποκατάστασης των δασών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 49
Zbigniew Kuźmiuk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. μολονότι επικροτεί τον στόχο της 
Επιτροπής για μείωση της εξάρτησης της 
Ένωσης από την ενέργεια από τρίτες 
χώρες, απορρίπτει κατηγορηματικά την 
πρότασή της να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν έως και το 
12,5 % του ΕΓΤΑΑ μέσω του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για να 
στηρίξουν επενδύσεις στο πλαίσιο του 
κεφαλαίου RePowerEU.

9. μολονότι επικροτεί τον στόχο της 
Επιτροπής για μείωση της εξάρτησης της 
Ένωσης από την ενέργεια από τρίτες 
χώρες, απορρίπτει κατηγορηματικά την 
πρότασή της να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν έως και το 
12,5 % του ΕΓΤΑΑ μέσω του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για να 
στηρίξουν επενδύσεις στο πλαίσιο του 
κεφαλαίου RePowerEU. θεωρεί ότι μια 
τέτοια μεταφορά θέτει σε κίνδυνο την 
επίτευξη των βασικών στόχων της ΚΓΠ 
και ότι η ανάγκη αναπρογραμματισμού 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
καθυστερήσεις και περιττό διοικητικό 
φόρτο· επισημαίνει ότι ο ισχύων 
κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ επιτρέπει ήδη τη χρηματοδότηση 
επενδύσεων και δραστηριοτήτων 
παρόμοιων με εκείνες που προτείνονται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
REPowerEU και ότι οι εν λόγω δαπάνες 
μπορούν να συμπεριληφθούν στο 
κονδύλιο για το περιβάλλον και το κλίμα·

Or. pl
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Τροπολογία 50
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. μολονότι επικροτεί τον στόχο της 
Επιτροπής για μείωση της εξάρτησης της 
Ένωσης από την ενέργεια από τρίτες 
χώρες, απορρίπτει κατηγορηματικά την 
πρότασή της να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν έως και το 
12,5 % του ΕΓΤΑΑ μέσω του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για να 
στηρίξουν επενδύσεις στο πλαίσιο του 
κεφαλαίου RePowerEU.

9. μολονότι επικροτεί τον στόχο της 
Επιτροπής για μείωση της εξάρτησης της 
Ένωσης από την ενέργεια από τρίτες 
χώρες, απορρίπτει κατηγορηματικά την 
πρότασή της να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν έως και το 
12,5 % του ΕΓΤΑΑ μέσω του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για να 
στηρίξουν επενδύσεις στο πλαίσιο του 
κεφαλαίου RePowerEU. επισημαίνει ότι η 
ΚΓΠ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
μοχλός για όλους τους νέους στόχους 
πολιτικής της ΕΕ και ότι πρέπει να 
συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο της 
έναντι των γεωργών προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επισιτιστική μας 
αυτονομία.

Or. fr

Τροπολογία 51
Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. τονίζει ότι το 2023 είναι το πρώτο 
έτος εφαρμογής της νέας ΚΓΠ με ένα νέο, 
βασισμένο στις επιδόσεις μοντέλο 
υλοποίησης· επισημαίνει ότι είναι 
ζωτικής σημασίας η νέα ΚΓΠ να 
υποστηρίζεται από έναν ισχυρό 
προϋπολογισμό και ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να προετοιμάζονται και να 
λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη για τη 
μετάβαση αυτή σε ένα νέο σύστημα· 
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επισημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένες νέες 
πρακτικές και μέτρα στο πλαίσιο των 
στρατηγικών σχεδίων, όπως νέα 
ενισχυμένα οικολογικά προγράμματα, 
αλλά και υπηρεσίες ή πρακτικές παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε 
επίσης τους στόχους που έχουν τεθεί στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο», όπως η 
ανθρακοδεσμευτική γεωργία, η 
αγροδασοκομία και η υδατοκαλλιέργεια· 
εάν θέλουμε να επιτύχουμε υψηλό 
ποσοστό απορρόφησης από τους 
γεωργούς, πρέπει να τους στηρίξουμε 
επίσης οικονομικά·

Or. en

Τροπολογία 52
Álvaro Amaro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης 
χρηματοδότησης εκτός της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής για τη στήριξη 
ειδικών τομέων που πλήττονται από 
εξωτερικούς περιορισμούς πολιτικού ή 
υγειονομικού χαρακτήρα·

Or. pt

Τροπολογία 53
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. εκφράζει τη λύπη του για την 
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αυξανόμενη τάση χρήσης του ΕΓΤΑΑ ως 
εργαλείου για την αντιμετώπιση κρίσεων, 
ιδίως μέσω κατ’ αποκοπή κατανομών 
πληρωμών με ελάχιστη στόχευση ή 
ρύθμιση της στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 54
Dacian Cioloş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
παράσχουν πρόσθετα εξωτερικά έσοδα 
για ειδικό προορισμό για τη 
χρηματοδότηση της επισιτιστικής 
ασφάλειας μέσω του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των 
ταμείων συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 55
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 β. επισημαίνει ότι η Επιτροπή 
αναγνωρίζει την κλιματική αλλαγή ως 
κίνδυνο που ενδέχεται να επηρεάσει τις 
δαπάνες για ανθρωπιστική βοήθεια στο 
πλαίσιο του τομέα 6: Γειτονικές χώρες 
και υπόλοιπος κόσμος, το 2023· εκφράζει, 
ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το 
περιθώριο που απομένει σε αυτόν τον 
τομέα 6 είναι μηδενικό, παρά την ανάγκη 
ευελιξίας για την αντιμετώπιση 
ανθρωπιστικών κρίσεων που μπορεί να 
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προκύψουν ή να επηρεαστούν από την 
κλιματική αλλαγή, καθώς και τις 
επιπτώσεις της νόσου COVID, του 
πληθωρισμού των τιμών των τροφίμων 
και της ρωσικής εισβολής·

Or. en

Τροπολογία 56
Dacian Cioloş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να καταστήσει την επισιτιστική ασφάλεια 
κορυφαία προτεραιότητα του 
αποθεματικού των αδιάθετων κονδυλίων 
για το 2023· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να κινητοποιήσει ειδικά μέσα 
για τη διάθεση πρόσθετων κονδυλίων 
στον ΜΓΑΔΣ·

Or. en

Τροπολογία 57
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 γ. τονίζει ότι οι ανισότητες στην 
πρόσβαση στη γη, σε άμεσες ενισχύσεις 
και υποστήριξη, τόσο μεταξύ αλλά και 
εντός των χωρών της ΕΕ, είναι ένα από 
τα ζητήματα που χρήζουν 
αντιμετώπισης, προκειμένου να 
σταματήσει η περιφερειακή υποβάθμιση, 
να καταστεί εφικτή η συνταξιοδότηση 
των ηλικιωμένων από τον γεωργικό 
κλάδο με καλές συνθήκες και να 
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ενθαρρυνθούν οι νέοι ώστε να ξεκινήσουν 
τη γεωργική δραστηριότητα και να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών· επισημαίνει ότι 
απαιτείται δίκαιη και χωρίς διακρίσεις 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ισόρροπη 
ανάπτυξη της γεωργίας, των αγροτικών 
περιοχών και της προστασίας του 
περιβάλλοντος σε ολόκληρη την ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν προσπάθειες για σύγκλιση·

Or. en

Τροπολογία 58
Dacian Cioloş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 γ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αυξήσει τη γραμμή για τον μηχανισμό 
αντιμετώπισης κρίσεων του ΜΓΑΔΣ, 
προκειμένου να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα 
για την επισιτιστική ασφάλεια στον 
παγκόσμιο νότο στο πλαίσιο του πυλώνα 
ταχείας αντίδρασης·

Or. en

Τροπολογία 59
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 δ. υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
κύριους στόχους της ΚΓΠ είναι να 
παρέχει σταθερότητα εισοδήματος στους 
γεωργούς και υποστήριξη για τη 
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διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας στις αγροτικές περιοχές· 
διαπιστώνει ότι στις λιγότερο 
αναπτυγμένες αγροτικές περιοχές, η ΚΓΠ, 
σε αντίθεση προς τους κύριους στόχους 
της, υποστηρίζει κυρίως τους 
μεγαλοκτηματίες και λιγότερο τους 
μικροκαλλιεργητές· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μια 
ισχυρή ανακατανομή στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ, προκειμένου να εξασφαλιστούν 
κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για τις 
μικρές και οικογενειακές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις·

Or. en


