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6.3.2013 B7-0080/474 

Τροπολογία  474 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων που αφορά τη 

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

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 α) Για την επίτευξη των στόχων της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής σχετικά µε 
την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς 
εισοδήµατος για τους ιδιοκτήτες µικρών 
και µεσαίων γεωργικών εκµεταλλεύσεων, 
η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι 
οι τιµές παραγωγού δεν θα πέσουν κάτω 
από ένα επίπεδο που ορίζει για κάθε 
περίοδο εµπορίας και για ποσότητες 
παραγωγής που καθορίζονται ανά µέση 
γεωργική εκµετάλλευση. Οι σχετικές 
αποφάσεις θα πρέπει να λαµβάνονται 
κατόπιν συνεννόησης µε τις 
επαγγελµατικές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, κατά τρόπον ώστε οι τιµές 
που καταβάλλονται στους αγρότες να 
καλύπτουν πραγµατικά την εξέλιξη του 
κόστους παραγωγής και µια αξιοπρεπή 
αµοιβή της γεωργικής εργασίας σε κάθε 
εκµετάλλευση. Προς τούτο, η Επιτροπή 
θα πρέπει να εφοδιασθεί µε τα αναγκαία 
µέσα προκειµένου να θέσει σε εφαρµογή 
διατάξεις για τη δηµόσια και ιδιωτική 
αποθεµατοποίηση όταν διαπιστώνεται 
αφύσικη πτώση των βασικών τιµών, 
παράλληλα µε τη θέσπιση 
χρονοδιαγραµµάτων κατόπιν 
διαπραγµατευσης για τις εισαγωγές, όταν 
αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις τιµές σε 
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κάθε χώρα της Ένωσης. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/475 

Τροπολογία  475 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων που αφορά τη 

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

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Εφόσον ενδείκνυται για κάθε σχετικό 

τοµέα, µε βάση την πείρα και την εµπειρία 

από τις προηγούµενες ΚΟΑ, το σύστηµα 

παρέµβασης θα πρέπει να είναι διαθέσιµο 

κατά τη διάρκεια ορισµένων περιόδων του 

έτους και να είναι ανοιχτό κατά τις 

περιόδους αυτές σε µόνιµη βάση ή θα 

πρέπει να ανοίγει ανάλογα µε τις τιµές 

αγοράς. 

(14) Εφόσον ενδείκνυται για κάθε σχετικό 

τοµέα, µε βάση την πείρα και την εµπειρία 

από τις προηγούµενες ΚΟΑ, το σύστηµα 

παρέµβασης θα πρέπει να είναι διαθέσιµο 

κατά τη διάρκεια ορισµένων περιόδων του 

έτους και να είναι ανοιχτό κατά τις 

περιόδους αυτές σε µόνιµη βάση ή θα 

πρέπει να ανοίγει ανάλογα µε τις τιµές 

αγοράς. Θα πρέπει να αποσκοπεί στη 
διατήρηση µιας ενδοκοινοτικής 
ελάχιστης τιµής βάσης για δεδοµένες 
ποσότητες παραγωγής. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/476 

Τροπολογία  476 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων που αφορά τη 

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

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Η παραγωγή οπωροκηπευτικών είναι 
απρόβλεπτη και τα προϊόντα ευαλλοίωτα. 
Ακόµη και µικρά πλεονάσµατα µπορούν 

να διαταράξουν σοβαρά την αγορά. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν µέτρα για 

τη διαχείριση κρίσεων και τα εν λόγω 

µέτρα θα πρέπει να εξακολουθούν να 

εντάσσονται στα επιχειρησιακά 

προγράµµατα. 

(33) Η παραγωγή οπωροκηπευτικών είναι 
απρόβλεπτη και τα προϊόντα ευαλλοίωτα. 
Ακόµη και µικρά πλεονάσµατα µπορούν 

να διαταράξουν σοβαρά την αγορά. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν µέτρα για 

τη διαχείριση κρίσεων, όπως απόσυρση 
από την αγορά ή χρονοδιαγράµµατα 
εισαγωγών µεταξύ κρατών µελών και τα 
εν λόγω µέτρα θα πρέπει να εξακολουθούν 

να εντάσσονται στα επιχειρησιακά 

προγράµµατα. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/477 

Τροπολογία  477 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων που αφορά τη 

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

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 83 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (83 α) Το καθεστώς των ποσοστώσεων 
ως µέσο ρύθµισης της αγοράς θα πρέπει 
να διατηρηθεί και να βελτιωθεί. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/478 

Τροπολογία  478 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων που αφορά τη 

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

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 91 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(91) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

ορθολογική ανάπτυξη της παραγωγής και, 

µε τον τρόπο αυτό, αξιοπρεπές βιοτικό 

επίπεδο για τους παραγωγούς 

γαλακτοκοµικών προϊόντων, θα πρέπει να 

ενισχυθεί η διαπραγµατευτική ισχύς τους 

έναντι των µεταποιητών, πράγµα που θα 

έχει ως συνέπεια τη δικαιότερη κατανοµή 

της προστιθέµενης αξίας κατά µήκος της 

αλυσίδας εφοδιασµού. Ως εκ τούτου, για 

να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί της ΚΓΠ, 

θα πρέπει να θεσπιστεί διάταξη σύµφωνα 

µε το άρθρο 42 και το άρθρο 43 

παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία να 

επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών που 

αποτελούνται από γαλακτοπαραγωγούς ή 

τις ενώσεις αυτών να διαπραγµατεύονται 

µε γαλακτοκοµική µονάδα τους όρους των 

συµβάσεων, µεταξύ των οποίων και την 

τιµή, για ένα µέρος ή το σύνολο της 

παραγωγής των µελών τους. Προκειµένου 

να διατηρηθούν συνθήκες 

αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην 

αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων, η 

δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υπόκειται 

σε κατάλληλους ποσοτικούς περιορισµούς. 

(91) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

ορθολογική ανάπτυξη της παραγωγής και, 

µε τον τρόπο αυτό, αξιοπρεπές βιοτικό 

επίπεδο για τους παραγωγούς 

γαλακτοκοµικών προϊόντων, θα πρέπει να 

ενισχυθεί η διαπραγµατευτική ισχύς τους 

έναντι των µεταποιητών, πράγµα που θα 

έχει ως συνέπεια τη δικαιότερη κατανοµή 

της προστιθέµενης αξίας κατά µήκος της 

αλυσίδας εφοδιασµού. Ως εκ τούτου, για 

να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί της ΚΓΠ, 

θα πρέπει να θεσπιστεί διάταξη σύµφωνα 

µε το άρθρο 42 και το άρθρο 43 

παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία να 

επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών που 

αποτελούνται από γαλακτοπαραγωγούς ή 

τις ενώσεις αυτών να διαπραγµατεύονται 

τους όρους των συµβάσεων, µεταξύ των 

οποίων και την τιµή, η οποία θα πρέπει 

ωστόσο να καλύπτει το κόστος παραγωγής 

και να εξασφαλίζει µια αξιοπρεπή αµοιβή 

της εργασίας των γεωργών, για ένα µέρος 

ή το σύνολο της παραγωγής των µελών 

τους. Προς τούτο, θα πρέπει να συσταθεί 

ένα Ευρωπαϊκός Οργανισµός του 

Γάλακτος ο οποίος θα παρακολουθεί σε 

διαρκή βάση την εξέλιξη των τιµών των 

παραγοµένων ποσοτήτων και θα µεριµνά 
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για την τήρηση µιας βασικής τιµής 

παραγωγού. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/479 

Τροπολογία  479 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων που αφορά τη 

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

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 105 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το καθεστώς τελωνειακών δασµών 

επιτρέπει να µην εφαρµόζεται κανένα άλλο 

προστατευτικό µέτρο στα εξωτερικά 

σύνορα της Ένωσης. Ο µηχανισµός της 
εσωτερικής αγοράς και των δασµών θα 

µπορούσε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να 

αποδειχθεί ανεπαρκής. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, προκειµένου να µην αφεθεί 

απροστάτευτη η ενωσιακή αγορά έναντι 

των ενδεχόµενων συνακόλουθων 

διαταραχών, η Ένωση θα πρέπει να είναι 

σε θέση να λαµβάνει αµελλητί όλα τα 

απαραίτητα µέτρα. Τα µέτρα αυτά θα 
πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διεθνείς 

υποχρεώσεις της Ένωσης. 

Το καθεστώς τελωνειακών δασµών 

επιτρέπει να µην εφαρµόζεται κανένα άλλο 

προστατευτικό µέτρο στα εξωτερικά 

σύνορα της Ένωσης. Ο µηχανισµός της 
εσωτερικής αγοράς και των δασµών θα 

µπορούσε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να 

αποδειχθεί ανεπαρκής. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, προκειµένου να µην αφεθεί 

απροστάτευτη η ενωσιακή αγορά έναντι 

των ενδεχόµενων συνακόλουθων 

διαταραχών, η Ένωση θα πρέπει να είναι 

σε θέση να λαµβάνει αµελλητί όλα τα 

απαραίτητα µέτρα. Τα µέτρα αυτά θα 
πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διεθνείς 

υποχρεώσεις της Ένωσης µε την 
επιφύλαξη της επισιτιστικής κυριαρχίας 
της. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/480 

Τροπολογία  480 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων που αφορά τη 

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

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 107 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 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 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 και δεν πρέπει να 
θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη του 
αγροτικού τοµέα και της οικονοµίας των 
αναπτυσσόµενων χωρών. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/481 

Τροπολογία  481 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων που αφορά τη 

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

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 132 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(132) Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικά 
µέτρα παρέµβασης για να υπάρξει 

ουσιαστική και αποτελεσµατική αντίδραση 

σε απειλές για διατάραξη της αγοράς. Θα 
πρέπει να αποσαφηνιστεί το πεδίο 
εφαρµογής των µέτρων αυτών. 

(132) Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικά 
µέτρα παρέµβασης για να υπάρξει 

ουσιαστική και αποτελεσµατική αντίδραση 

σε απειλές για διατάραξη της αγοράς και 
να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρµογής των 

µέτρων αυτών. Θα πρέπει να θεσπισθούν 
µηχανισµοί ρήτρας διαφύλαξης ώστε να 
αντιµετωπίζονται οι διαταράξεις της 
αγοράς. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/482 

Τροπολογία  482 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
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Αιτιολογική σκέψη 146 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (146 α) Οι ποσοστώσεις γάλακτος, οι 
ποσοστώσεις ζάχαρης, τα δικαιώµατα 
φύτευσης αµπέλων αποτελούν µέσα 
ρύθµισης των αγορών, ικανά να 
επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων της 
ΚΓΠ για την εξασφάλιση ενός 
αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου στους 
αγροτικούς πληθυσµούς. 
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Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

αρµοδιότητα να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 

άρθρο 160 για να λαµβάνει τα µέτρα που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 9 

του παρόντος άρθρου. 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

αρµοδιότητα να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 

άρθρο 160 για να λαµβάνει τα µέτρα που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 9 

του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή 
µεριµνά για την τήρηση ελάχιστων 
ενδοκοινοτικών τιµών για ορισµένες 
ποσότητες παραγωγής ανά εκµετάλλευση 
που καθορίζει έκαστο κράτος µέλος, κατά 
τρόπον ώστε οι εν λόγω τιµές παραγωγού 
να καλύπτουν την εξέλιξη του κόστους 
παραγωγής και να επιτρέπουν µια 
αξιοπρεπή αµοιβή της εργασίας των 
οικογενειακών εκµεταλλεύσεων, 
εξασφαλίζοντας έτσι ένα ικανοποιητικό 
βιοτικό επίπεδο στους εργαζόµενους στον 
τοµέα της γεωργίας σύµφωνα µε τους 
στόχους της ΚΓΠ. 
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