
PV\1207785EL.docx PE653.755v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

AGRI_PV(2020)0526_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2020, από τις 10.00 έως τις 12.00 και από τις 18.00 έως τις 

18.45

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Με εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της επιτροπής AGRI, της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 26 Μαΐου 2020, στις 10.04, υπό την προεδρία του Norbert 
Lins (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης AGRI_OJ(2020)0526_1

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Καμία.

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

3. Ο ρόλος της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Επί της ουσίας:
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ENVI* – Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Έγκριση των τροπολογιών

*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

4. Ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Wolfgang Burtscher, Γενικό Διευθυντή της 
Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI)

Ομιλητές: Norbert Lins, Wolfgang Burtscher (ΓΔ AGRI), Herbert Dorfmann, Paolo 
De Castro, Ulrike Müller, Ivan David, Martin Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Luke 
Ming Flanagan, Anne Sander, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Mazaly 
Aguilar, Jan Huitema, Simone Schmiedtbauer, Eric Andrieu, Mairead McGuinness, 
Isabel Carvalhais, Daniel Buda, Mara Bizzotto, Irène Tolleret, Balázs Hidvéghi

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.20 και ακολουθεί συνεδρίαση των συντονιστών 
κεκλεισμένων των θυρών.

* * *

5. Συνεδρίαση των συντονιστών

Οι συντονιστές συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών. Οι αποφάσεις τους εγκρίνονται από 
την επιτροπή την 26η Μαΐου 2020.

* * *

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 18.04 υπό την προεδρία του Norbert Lins (προέδρου).

6. Ανακοινώσεις του προέδρου
Ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας σχετικά με την τελική ψηφοφορία επί 

της γνωμοδότησης, όπως τροποποιήθηκε

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

7. Ο ρόλος της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Επί της ουσίας:

ENVI* – Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

Απόφαση: Το σχέδιο γνωμοδότησης εγκρίνεται με τροποποιήσεις: 31 ψήφους υπέρ, 
13 ψήφους κατά και 4 αποχές
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*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

8. Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021
AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Εισηγήτρια:
Elsi Katainen (Renew)

Επί της ουσίας:
AGRI

Γνωμοδοτήσεις:
DEVE  Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση
BUDG  Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT  Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση
ENVI  Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση
REGI  Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Ενημέρωση της επιτροπής σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 
παράγραφος 3 του Κανονισμού)

Απόφαση: Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή

Ομιλητές: Norbert Lins, Elsi Katainen, Bronis Ropė, Clara Aguilera, Petri Sarvamaa, Álvaro 
Amaro, Daniel Buda

9. Έγκριση των συστάσεων που εξέδωσαν οι συντονιστές της επιτροπής AGRI κατά 
τη συνεδρίασή τους στις 26 Μαΐου 2020

1. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΓΠ - ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Αποτέλεσμα: Οι εισηγητές της ΚΓΠ ενημερώνουν τους συντονιστές σχετικά με την πρόοδο 
στους αντίστοιχους φακέλους με σκοπό τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στην 
Ολομέλεια τον Οκτώβριο του 2020.

2. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

2.1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ): ειδικά μέτρα για την 
παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ με σκοπό την 
αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου  COVID-19 - 2020/0075(COD)   

Απόφαση: Ο κ. Lins θα τοποθετηθεί εισηγητής του φακέλου, ο οποίος θα εξεταστεί με με 
διαδικασία κατεπείγοντος και οι επαφές θα συνεχιστούν με σκοπό την επίτευξη 
συμφωνίας για τις τροπολογίες για την Ολομέλεια.

2.2. Ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών 
δημητριακών που διενεργούνται στην Ουκρανία και ισοδυναμία των σπόρων 
δημητριακών προς σπορά που παράγονται στην Ουκρανία - 2020/0053(COD)
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Απόφαση: Ο φάκελος ανατίθεται στην ομάδα ECR έναντι 3 μορίων.

3. ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

3.1. DEVE - μια νέα στρατηγική στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής - μια εταιρική σχέση για 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη - 2020/2041(INI)

Απόφαση: Η γνωμοδότηση ανατίθεται στην ομάδα GUE έναντι ενός μορίου.

3.2 ITRE - μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ

Απόφαση: Η γνωμοδότηση ανατίθεται στην ομάδα S&D έναντι ενός μορίου.

3.3. ITRE - μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα

Απόφαση: Η γνωμοδότηση ανατίθεται στην ομάδα PPE έναντι ενός μορίου.

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 2 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αποτέλεσμα: Η κ. Sander ενημερώνει τους συντονιστές για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά 
2 κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τα φρούτα, λαχανικά και οίνο.
Οι συντονιστές αποφασίζουν να συνεχίσουν την άσκηση πίεσης προς την Επιτροπή 
προκειμένου να λάβουν απάντηση στις επιστολές· και εν τω μεταξύ, να ξεκινήσουν 
τη διαδικασία για την προβολή αντιρρήσεων σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη (εκδόθηκε στις 30 Απριλίου 2020), σύμφωνα με το άρθρο 219 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ανάλογα με την προθυμία της Επιτροπής να 
βελτιώσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Οι συντονιστές συμφωνούν επίσης να 
ξεκινήσουν διαδικασία  έγκαιρης μη διατύπωσης αντιρρήσεων για την κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη (εκδόθηκε στις 4 Μαΐου 2020), σύμφωνα με το άρθρο 53 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, όπως ζητήθηκε από την κ. Sander.

5. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5.1. Αναβολή της διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης της επιτροπής AGRI 

Απόφαση: Οι συντονιστές αποφασίζουν να αναβάλλουν τη συνεδρίαση για το 2021

5.2. Μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) - συνεργασίες λιανικής αγοράς στην 
αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Απόφαση: Οι συντονιστές αποφασίζουν να προσθέσουν το εν λόγω σημείο στην ημερήσια 
διάταξη μελλοντικής συνεδρίασης της επιτροπής AGRI μετά τις θερινές 
διακοπές.

6. ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Απόφαση: Δεν αναλαμβάνεται καμία δράση όσον αφορά τα έγγραφα που περιέχονται στο 
παράρτημα Ι.

7. ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

7.1. Διαρθρωμένος διάλογος με την Επιτροπή

Κάθε χρόνο διεξάγεται διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής 
σύμφωνα με το παράρτημα IV της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ των δύο 
θεσμικών οργάνων. Στο πλαίσιο αυτού του διαρθρωμένου διαλόγου, οι επιτροπές 
πραγματοποιούν ανταλλαγή απόψεων με τους αρμόδιους Επιτρόπους σχετικά με την πρόοδο 
στην εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος εργασίας της Επιτροπής, καθώς και με τις 
προτεραιότητες που θα πρέπει να αποτυπώνονται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής 
(ΠΕΕ) γιο το επόμενο έτος.

Με σκοπό την κατάρτιση "συνοπτικής έκθεσης", την οποία υποβάλλει η Διάσκεψη των 
προέδρων των Επιτροπών στη Διάσκεψη των Προέδρων τον Ιούνιο και στην οποία βασίζεται 
το σχετικό ψήφισμα του ΕΚ που πρόκειται να εγκριθεί τον Ιούλιο, οι επιτροπές θα πρέπει να 
αναφέρουν τα αποτελέσματα αυτών των ανταλλαγών και να ενημερώνουν σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο αριθμό σημαντικών νομοθετικών προτάσεων που θα ήθελαν να εξεταστούν στο 
πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021 (10 κατ’ ανώτατο όριο βασικά μηνύματα).

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των δραστηριοτήτων των συνεδριάσεων και των 
επιτροπών που προκύπτουν από την εξάπλωση του κορονοϊού, η ΔΠΕ συμφώνησε κατ' 
εξαίρεση ότι, φέτος, οι επιτροπές μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις με τους Επιτρόπους και 
υπό γραπτή μορφή. Λόγω της εξαιρετικής κατάστασης, ο πρόεδρος της Επιτροπής AGRI 
αποφάσισε να χρησιμοποιηθεί αυτή τη φορά η γραπτή διαδικασία.

Για να μπορέσουν οι επιτροπές να εξετάσουν δεόντως τις γραπτές απαντήσεις που έλαβαν από 
Επιτρόπους, επίσης υπό το πρίσμα της προβλεπόμενης τροποποίησης του προγράμματος 
εργασίας της Επιτροπής για το 2020 που επιβεβαιώθηκε από τον Αντιπρόεδρο Šefčovič στη 
συνεδρίαση της ΔΠΕ της 23ης Απριλίου, η προθεσμία για την αποστολή των συνεισφορών των 
επιτροπών στον Πρόεδρο της ΔΠΕ παρατάθηκε έως τις 2 Ιουνίου (αρχικά, η προθεσμία είχε 
οριστεί για τις 20 Μαΐου).

Η συμβολή της επιτροπής AGRI, θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τα βασικά μηνύματα της 
AGRI όσο και της SANTE (κατ’ ανώτατο όριο 10 βασικά μηνύματα προς την Επιτροπή με 
αιτήματα, υπενθυμίσεις, έκφραση ικανοποίησης, έκφραση δυσαρέσκειας). Η Γραμματεία 
συνέταξε σχέδιο κειμένου με τη συμβολή της επιτροπής AGRI βάσει των απαντήσεων που 
ελήφθησαν από τους δύο Επιτρόπους και διανεμήθηκε στις ομάδες. Ένα τελικό σχέδιο κειμένου 
συμφωνήθηκε μέσω ανταλλαγών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ πολιτικών 
συμβούλων και της Γραμματείας.

Οι συντονιστές μπορούν να ενημερωθούν στο παράρτημα II  για τη συμβολή της AGRI , η οποία 
θα αποσταλεί στην ΔΠΕ έως τις 2 Ιουνίου.

7.2. Ενημερωμένο χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της επιτροπής AGRI
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Οι συντονιστές μπορούν να ενημερωθούν στο παράρτημα III  για το επικαιροποιημένο 
χρονοδιάγραμμα της AGRI για το 2020 με τις πιθανές συνεδριάσεις της AGRI τον Ιούνιο και τον 
Ιούλιο.

7.3. Νέα κριτήρια μέτρησης

Με στόχο τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και συνεπούς τρόπου μέτρησης των επιδόσεων 
στο σύνολο της διοίκησης, το Γραφείο Διαχείρισης Έργων (PMO) του Γενικού Γραμματέα 
ξεκίνησε τη συλλογή μετρήσεων σε όλες τις μονάδες της διοίκησης του ΕΚ, μετρώντας την 
ικανοποίηση των πελατών και τη παραγωγικότητα. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να επιτρέπουν 
στον Γενικό Γραμματέα και τη διοίκηση να μετρούν την πρόοδο προς την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων και να εντοπίζουν ενδιάμεσες και μακροπρόθεσμες τάσεις επιδόσεων. 

Η μηνιαία συλλογή των μετρήσεων παραγωγικότητας άρχισε με την υποβολή των στοιχείων του 
Ιανουαρίου και θα συνεχίσει με τα μηνιαία στοιχεία που θα αποστέλλονται έως τις 15 του 
επόμενου μήνα. Όπου είναι δυνατόν, η συλλογή αυτοματοποιείται από το Γραφείο Διαχείριση 
Έργων μέσω σύνδεσης με υπάρχουσες βάσεις δεδομένων (π.χ. ποσοτικά δεδομένα από 
γραμματείες επιτροπών που προέρχονται από το ITER ή το AT4AM). Δεδομένα τα οποία - για 
τεχνικούς λόγους - δεν μπορούν να διαβιβαστούν με τέτοιο αυτοματοποιημένο τρόπο, οι μονάδες 
τα κωδικοποιούν μέσω μιας ειδικής διεπαφής. Η ικανοποίηση των πελατών θα μετράται επίσης 
μέσω ερευνών που θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις για τέσσερις διαστάσεις των παρεχόμενων 
υπηρεσιών: ποιότητα, χρόνος, συνεργασία και καινοτομία.

8. ΔΙΑΦΟΡΑ

8.1. Οι Γενικοί Διευθυντές της ΓΔ AGRI και ΓΔ SANTE παρουσιάζουν τη στρατηγική «από 
το αγρόκτημα στο πιάτο» ( Farm to Fork)

Αποτέλεσμα: Οι συντονιστές αποφασίζουν να προσκαλέσουν τους Γενικούς Διευθυντές της ΓΔ 
AGRI και ΓΔ SANTE να παρουσιάσουν τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» στη συνεδρίαση της επιτροπής AGRI της 11ης Ιουνίου.

***

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

6.1. Συμβολή του Ιταλικού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις που 
αφορούν τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) κατά το έτος 
2021

6.2. Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την αξιολόγηση του Εκτελεστικού Οργανισμού για 
τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα,
του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, του Εκτελεστικού 
Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων, του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας 
και του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας - 
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COM(2020)184, SWD(2020)73, SWD(2020)74, SWD(2020)75, SWD(2020)76, 
SWD(2020)77, SWD(2020)78.

6.3. Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύσταση ειδικού 
ταμείου για τη χρηματοδότηση και τη στήριξη του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα 
μετά τις απώλειες που προκλήθηκαν από την κρίση της Covid-19 - Elena Lizzi, Marco 
Campomenosi - B9 0153/2020

6.4. Γνωμοδότηση του Γαλλικού Κοινοβουλίου με την οποία ζητείται η ενίσχυση των 
έκτακτων μέτρων για την ΚΓΠ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της 
πανδημίας Covid-19, και η επιβεβαίωση της αντικειμενικής υπεροχής των στόχων της 
ΚΓΠ έναντι των ευρωπαϊκών κανόνων όσον αφορά τον ανταγωνισμό

6.5. Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 2019 σχετικά με την ετήσια έρευνα 
για τον διοικητικό φόρτο - οι προσπάθειες της ΕΕ να απλουστεύσει τη νομοθεσία - 
SWD(2020)81

6.6. Γνωμοδότηση της Γαλλικής Γερουσίας σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα 

6.7. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για να καθοριστεί η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ 
ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής που συστάθηκε με τη 
συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και 
της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ατομικής Ενέργειας, σχετικά με την έκδοση απόφασης για την τροποποίηση της 
συμφωνίας COM(2020)195

6.8. Αποφάσεις της Επιτροπής Επενδύσεων του ΕΤΣΕ τον Μάιο του 2020 και υποβολή 
αναφοράς σχετικά με την τροποποίηση της συμφωνίας ΕΤΣΕ 

6.9. Αποφάσεις της Επιτροπής Επενδύσεων του ΕΤΣΕ - έργα που υπόκειντο προηγουμένως 
σε συμφωνία εμπιστευτικότητας

6.10. Αιτιολογημένη γνωμοδότηση σχετικά με το COM(2020) 80 τελικό (ευρωπαϊκός νόμος 
για το κλίμα) που εγκρίθηκε από την επιτροπή της ΕΕ του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου 
της Αυστρίας κατά τη συνεδρίασή του στις 6 Μαΐου 2020

***

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου:

όσον αφορά τον Επίτροπο Janusz Wojchiechowski (θέματα ΓΔ AGRI)

1. Λαμβάνει υπόψη το πακέτο μέτρο για την αντιμετώπιση της COVID-19 που εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή ως αντίδραση στην κρίση ως ελάχιστο πρώτο βήμα προς τη δέουσα 
αναγνώριση του βασικού ρόλου των αγροτών στην διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων  
εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι όλα αυτά τα μέτρα σε συνδυασμό 

file://epadesres/LEG_ACTS_AGRI/AGRI/PV/1207/epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0184
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0073
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0074
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0075
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0076
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0077
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0078
file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2020/0153
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0081
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2020/0080
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0195
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με την εξαιρετικά χαμηλή δημοσιονομική συνεισφορά υπολείπονται κατά πολύ των 
απαιτούμενων για την παροχή βοήθειας στους αγρότες που αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες 
δυσκολίες και για τη διασφάλιση ότι ο τομέας των τροφίμων παραμένει ανθεκτικός και 
αποτελεσματικός· ζητά περισσότερη στήριξη για να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι αγρότες να 
αντιμετωπίσουν τα άμεσα προβλήματα και, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, να 
συνεχίσουν το βασικό έργο τους για την παραγωγή θρεπτικών και βιώσιμων τροφίμων·

2. χαιρετίζει την ευρεία επιβεβαίωση της σημασίας των υφιστάμενων μέσων άμεσης 
στήριξης και αγοράς στις προτάσεις για την ΚΓΠ μετά το 2020, με ορισμένες 
προσαρμογές, και ιδίως ένα νέο αυτόνομο αποθεματικό για την αντιμετώπιση κρίσεων, 
που έχει σχεδιαστεί για να είναι πιο αποτελεσματικό· ζητά ένα ευρύ φάσμα μέτρων στο 
πλαίσιο της νέας ΚΓΠ για τη στήριξη των αγροτών κατά τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη 
γεωργία με μειωμένη χρήση των προσθέτων και αυξημένη χρήση καινοτόμων και 
εναλλακτικών γεωργικών πρακτικών· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να 
απλουστεύσει την ΚΓΠ· 

3. σημειώνει με ικανοποίηση την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει μια αναθεωρημένη 
πρόταση ΠΔΠ με τη γνώση ότι, παρά τις άνευ προηγουμένου συνθήκες της κρίσης 
COVID-19, διατηρήθηκε επαρκής ποσότητα τροφίμων στους πολίτες της ΕΕ χάρη στους 
αγρότες και τη βιομηχανία τροφίμων · προτρέπει την Επιτροπή να πιέσει για την αύξηση 
ή τουλάχιστον τη διατήρηση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ στο σημερινό επίπεδο και 
θεωρεί ότι, ταυτόχρονα, πρέπει να δοθούν κίνητρα στους αγρότες να προμηθεύουν 
δημόσια αγαθά· απορρίπτει κάθε πιθανότητα επανεθνικοποίησης της ΚΓΠ που θα ήταν 
επιζήμια για την ενιαία αγορά· χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της 
επιτροπής AGRI και εγκρίθηκε από την Ολομέλεια σχετικά με τον μεταβατικό κανονισμό 
για τη διασφάλιση της συνέχειας της ΚΓΠ και των πληρωμών προς τους γεωργούς κατά 
τη μεταβατική περίοδο, και τονίζει τη σημασία μιας έγκαιρης συμφωνίας μεταξύ των 
συννομοθετών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ρυθμιστική βεβαιότητα για τον τομέα·

4. εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση της Επιτροπής να υιοθετήσει τη στρατηγική 
«από το αγρόκτημα στο πιάτο» κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, πιστεύοντας ότι είναι 
σημαντικό να εστιάσουμε τώρα όλες τις προσπάθειες στη διασφάλιση ότι το 
αγροδιατροφικό μας σύστημα θα συνεχίσει να παρέχει επισιτιστική ασφάλεια εν μέσω της 
πανδημίας COVID-19, προτού ξεκινήσει μια σημαντική νέα πολιτική πρωτοβουλία με 
εκτεταμένες επιπτώσεις για τη γεωργία της ΕΕ· πιστεύει ότι είναι επίσης σημαντικό να 
είναι το Κοινοβούλιο σε θέση να εξετάζει δεόντως τις νομοθετικές προτάσεις που θα 
προκύψουν από τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο»· τονίζει τη σημασία του 
ερευνητικού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την ενίσχυση της επισιτιστικής 
ασφάλειας και την ενίσχυση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
βιωσιμότητας της γεωργίας της ΕΕ· υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για 
διάθεση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στην έρευνα στον τομέα της γεωργίας και των 
τροφίμων κατά την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης· είναι πεπεισμένη ότι η 
ψηφιοποίηση της γεωργίας της ΕΕ είναι προς το συμφέρον των γεωργών και του 
περιβάλλοντός τους και θα είναι αποφασιστική για την επιτάχυνση της μετάβασης προς 
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μια πιο βιώσιμη γεωργία· τονίζει την ανάγκη να υπάρχει ένα ανθεκτικό σύστημα τροφίμων 
με διάφορους διαύλους εφοδιασμού τροφίμων προς τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αγορών και των μικρών αλυσίδων εφοδιασμού· 
χαιρετίζει την έμφαση της Επιτροπής στην ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης 
της βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ· χαιρετίζει την πρόθεση να αναζητηθούν τρόποι για τη 
βελτίωση της επισήμανσης προέλευσης των τροφίμων με σκοπό την ενίσχυση της 
ενημέρωσης των καταναλωτών·

5. τονίζει τη σημασία του επικείμενου μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές 
και της διαβούλευσης με τους πολίτες της υπαίθρου και τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές, που θα ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης 
για τις ανησυχίες και τα προβλήματα της υπαίθρου· 

6. θεωρεί ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη 
οικονομική δραστηριότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά προτρέπει την 
Επιτροπή να αναγνωρίσει δεόντως και να αντικατοπτρίζει τον ευαίσθητο χαρακτήρα 
ορισμένων τομέων/προϊόντων στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, με την ύπαρξη ενός 
ενισχυμένου μηχανισμού διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών 
της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την έκκληση του 
Κοινοβουλίου για ταχεία ανάπτυξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πρωτεΐνες, 
προκειμένου να συμβάλει στη μείωση της βαρείας εξάρτησης της Ευρώπης από  
εισαγόμενες πρωτεΐνες·

όσον αφορά την Επίτροπο Στέλλα Κυριακίδη (θέματα της ΓΔ SANTE):

7. επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί στους γεωργούς μια προσιτή εναλλακτική λύση αντί των 
χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων· θεωρεί ότι οι καινοτόμες τεχνικές βελτίωσης 
των φυτών μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση για τη διασφάλιση επαρκών 
ποσοτήτων παραγωγής και την αύξηση της επισιτιστικής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας των τροφίμων· 

8. θεωρεί ότι οι καταναλωτές στην ΕΕ έχουν δικαίωμα σε πλήρη ενημέρωση και 
υπογραμμίζει τη σημασία ενός διαφανούς συστήματος επισήμανσης των τροφίμων· τονίζει 
ότι τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ για την παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να ισχύουν εξίσου 
για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, διαφορετικά οι αγρότες της ΕΕ θα 
βρεθούν σε μειονεκτική θέση·

9. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει την καλή διαβίωση των ζώων στη 
στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο»· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο, στην έκθεση 
εφαρμογής του 2019 σχετικά με τη μεταφορά ζώων, κάλεσε την Επιτροπή να καταρτίσει 
νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων για την περίοδο 2020-2024· προτρέπει 
την Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για την καλή διαβίωση των 
ζώων, να διερευνήσει τρόπους για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και ομοιόμορφης 
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επιβολής της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, και ιδίως 
για τη μεταφορά των ζώων·

10. θεωρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί ως 
αποτέλεσμα της κρίσης της COVID-19, η Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική της «από 
το αγρόκτημα στο πιάτο» θα πρέπει να προσφέρουν, ειδικότερα, μια πραγματική ευκαιρία 
στους γεωργούς να επωφεληθούν οικονομικά από την ενσωμάτωση της αξίας της 
βιωσιμότητας και της υγείας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

***

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020

Ιανουάριος-Μάιος 2020 Ιούνιος-Δεκέμβριος 2020

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου, από τις 15.00 έως 
τις 18.30

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου, από τις 09.00 έως 
τις 12.30
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου, από τις 14.30 έως 
τις 18.30
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, από τις 09.00 έως 
τις 12.30

Τρίτη, 2 Ιουνίου, από τις 09.00 έως τις 
11.00

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020, από τις 09.00 
έως τις 11.00 και από τις 17.30 έως τις 
18.00

Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 10.00 έως τις 
12.00 και από τις 18.00 έως τις 18.45 
(προς επιβεβαίωση)
Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 14.00 έως τις 
16.00 (συντον.) προς επιβεβαίωση

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου, από τις 15.00 
έως τις 18.30
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, από τις 09.00 έως τις 
12.30
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, από τις 14.30 έως 
τις 18.30

Δευτέρα, 6 Ιουλίου, από τις 09.00 έως τις 
11.00 και από τις 17.30 έως τις 18.00 
(προς επιβεβαίωση)

Τετάρτη, 15 Ιουλίου, από τις 09.00 έως 
τις 11.00
Τετάρτη, 15 Ιουλίου, από τις 14.00 έως 
τις 16.00 (συντον.) προς επιβεβαίωση

Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 15.00 
έως τις 18.30
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, από τις 09.00 έως 
τις 12.30
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, από τις 14.30 έως 
τις 18.30

Τετάρτη, 15 Απριλίου, από τις 15.00 έως τις Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, από τις 15.00 
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17.00

Τρίτη, 28 Απριλίου, από τις 09.00 έως τις 
9.30
Τρίτη, 28 Απριλίου, από τις 17.00 έως τις 
18.30

Πέμπτη, 30 Απριλίου, από τις 10.00 έως τις 
12.00

έως τις 18.30

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου, από τις 09.00 
έως τις 12.30
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου, από τις 14.30 
έως τις 18.30
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, από τις 09.00 
έως τις 12.30

Πέμπτη, 7 Μαΐου, από τις 9.00 έως τις 11.00

Δευτέρα, 11 Μαΐου, από τις 17.00 έως τις 
19.00

Τετάρτη, 20 Μαΐου, από τις 15.00 έως τις 
17.00

Τρίτη, 26 Μαΐου, από τις 10.00 έως τις 
12.00 και από τις 18.00 έως τις 18.45

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, από τις 15.00 έως 
τις 18.30

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, από τις 15.00 
έως τις 18.30
Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου, από τις 09.00 έως 
τις 12.30
Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου, από τις 14.30 έως 
τις 18.30

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου, από τις 15.00 
έως τις 18.30

10. Διάφορα

Ουδέν.

11. Προσεχής συνεδρίαση
 2 Ιουνίου 2020, από τις 9.00 έως τις 11.00 (Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.28.

* * *



PE653.755v02-00 12/17 PV\1207785EL.docx

EL

Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση
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1. Ο ρόλος της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη
(Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και αποκατάσταση των 
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