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6.3.2013 B7-0080/470 

Τροπολογία  470 

Bas Eickhout 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ) 

(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (1α) Σύµφωνα µε το άρθρο 208 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι στόχοι 
της συνεργασίας για την ανάπτυξη, 
περιλαµβανοµένων και εκείνων που έχουν 
εγκριθεί στο πλαίσιο των Ηνωµένων 
Εθνών και άλλων διεθνών οργανισµών, 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη δυνάµει 
της ΚΓΠ. Τα µέτρα που λαµβάνονται 
δυνάµει του παρόντος κανονισµού δεν θα 
πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την 
ικανότητα παραγωγής τροφίµων και την 
µακροπρόθεσµη επισιτιστική ασφάλεια 
των αναπτυσσοµένων χωρών, ιδιαίτερα 
των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών 
(ΛΑΧ), και θα πρέπει να συµβάλλουν 
στην υλοποίηση των δεσµεύσεων που 
ανέλαβε η Ένωση για τον µετριασµό της 
αλλαγής του κλίµατος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

(Πρόκειται για την τροπολογία 1 από τη γνωµοδότηση της επιτροπής DEVE.) 
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6.3.2013 B7-0080/471 

Τροπολογία  471 

Bas Eickhout 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Esther de Lange, Andrea Zanoni και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ) 

(COM(2012) – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 94 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη 

θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα 

εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν 
λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 

περιλαµβάνει εισαγωγικούς δασµούς και 

επιστροφές κατά την εξαγωγή και να 

σταθεροποιεί, κατ’ αρχήν, την ενωσιακή 
αγορά. Το καθεστώς συναλλαγών θα 
πρέπει να βασίζεται στις δεσµεύσεις που 

έγιναν δεκτές στο πλαίσιο των πολυµερών 

εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου 

της Ουρουγουάης. 

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη 

θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα 

εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν 
λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 

περιλαµβάνει εισαγωγικούς δασµούς και 
θα πρέπει να συνεχίσει να περιλαµβάνει 
επιστροφές κατά την εξαγωγή για 
περιορισµένο χρονικό διάστηµα και να 
σταθεροποιεί, κατ’ αρχήν, την ενωσιακή 

αγορά. Το καθεστώς συναλλαγών θα 
πρέπει να βασίζεται στις δεσµεύσεις που 

έγιναν δεκτές στο πλαίσιο των πολυµερών 

εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου 

της Ουρουγουάης και στο πλαίσιο των 
διµερών συµφωνιών, και να λαµβάνει 
υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους και 
τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Ένωση 
προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς 
και τη δέσµευση που περιλαµβάνεται 
στην υπουργική δήλωση του ΠΟΕ του 
2005 για κατάργηση όλων των µορφών 
εξαγωγικών επιδοτήσεων έως το 2013. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

(Πρόκειται για την τροπολογία 4 από τη γνωµοδότηση της επιτροπής DEVE. Παραποµπή στα 

συµπεράσµατα της διάσκεψης υπουργών του ΠΟΕ το 2005.) 
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6.3.2013 B7-0080/472 

Τροπολογία  472 

Bas Eickhout 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ) 

(COM(2012) – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 107 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση 

επιστροφών κατά την εξαγωγή προς τρίτες 

χώρες, οι οποίες βασίζονται στη διαφορά 

µεταξύ των τιµών εντός της Ένωσης και 

των τιµών στη διεθνή αγορά και 

περικλείονται εντός των ορίων που θέτουν 

οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί στον 

ΠΟΕ, θα πρέπει να χρησιµεύουν για να 

διασφαλίζουν τη συµµετοχή της Ένωσης 

στις διεθνείς συναλλαγές ορισµένων από 

τα προϊόντα που υπάγονται στον παρόντα 

κανονισµό. Οι επιδοτούµενες εξαγωγές θα 

πρέπει να υπόκεινται σε όρια όσον αφορά 

την αξία και την ποσότητα. 

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση 

επιστροφών κατά την εξαγωγή προς τρίτες 

χώρες, οι οποίες βασίζονται στη διαφορά 

µεταξύ των τιµών εντός της Ένωσης και 

των τιµών στη διεθνή αγορά και 

περικλείονται εντός των ορίων που θέτουν 

οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί στον 

ΠΟΕ, θα πρέπει να χρησιµεύουν για να 

διασφαλίζουν τη συµµετοχή της Ένωσης 

στις διεθνείς συναλλαγές ορισµένων από 

τα προϊόντα που υπάγονται στον παρόντα 

κανονισµό. Οι επιδοτούµενες εξαγωγές θα 

πρέπει να υπόκεινται σε όρια όσον αφορά 

την αξία και την ποσότητα. Οι επιστροφές 
κατά την εξαγωγή θα πρέπει να 
καταργηθούν σταδιακά έως το 2016. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

(Πρόκειται για την τροπολογία 6 από τη γνωµοδότηση της επιτροπής DEVE. Παραποµπή στην 

υπουργική δήλωση του ΠΟΕ του 2005 για κατάργηση όλων των µορφών εξαγωγικών 

επιδοτήσεων.) 
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6.3.2013 B7-0080/473 

Τροπολογία  473 

Bas Eickhout 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ) 

(COM(2012) – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 136 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  1α. Προκειµένου να διασφαλιστεί συνοχή 
της αναπτυξιακής πολιτικής, δεν 
χορηγούνται επιστροφές κατά την 
εξαγωγή για εξαγωγές σε αναπτυσσόµενες 
χώρες εάν υπάρχει κίνδυνος η εξαγωγή 
του αντίστοιχου προϊόντος να αποβεί 
επιβλαβής για τους τοπικούς 
παραγωγούς. Ανατίθεται στην Επιτροπή 
η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 160 του 
παρόντος κανονισµού µε σκοπό να 
καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις 
διαδικασίες για τη χορήγηση επιστροφών 
κατά την εξαγωγή για εξαγωγές προς 
αναπτυσσόµενες χώρες. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

(Πρόκειται για την τροπολογία 12 από τη γνωµοδότηση της επιτροπής DEVE.) 

 

 


