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Αιτιολογική σκέψη 37 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Οι γεωργοί είναι σήµερα εκτεθειµένοι 
σε αυξανόµενους οικονοµικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους, ως συνέπεια 
της αλλαγής του κλίµατος και της 
αυξανόµενης αστάθειας των τιµών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσµατική 
διαχείριση των κινδύνων έχει αυξηµένη 
σηµασία για τους γεωργούς. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα µέτρο 
διαχείρισης κινδύνου ώστε να βοηθηθούν 
οι γεωργοί να αντιµετωπίσουν τους πλέον 
κοινούς κινδύνους που παρουσιάζονται. 
Αυτό το µέτρο πρέπει συνεπώς να παρέχει 
στήριξη στους γεωργούς για την κάλυψη 
των ασφαλίστρων που καταβάλλουν για 
την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών, καθώς και την κάλυψη της 
δηµιουργίας ταµείων αλληλοβοήθειας και 
της αποζηµίωσης που καταβάλλουν τα εν 
λόγω ταµεία στους γεωργούς για 
απώλειες τις οποίες υπέστησαν λόγω 
κρουσµάτων ζωικών ή φυτικών 
ασθενειών ή περιβαλλοντικών 
συµβάντων. Πρέπει επίσης να καλύπτει 
ένα εργαλείο σταθεροποίησης του 
εισοδήµατος υπό µορφή ταµείου 

διαγράφεται 
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αλληλοβοήθειας για τη στήριξη των 
γεωργών που αντιµετωπίζουν σοβαρή 
µείωση του εισοδήµατός τους. 
Προκειµένου να διασφαλιστεί η ίση 
µεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη 
την Ένωση, η αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισµού και η τήρηση των διεθνών 
δεσµεύσεων της Ένωσης, πρέπει να 
δηµιουργηθούν ειδικές συνθήκες για την 
παροχή στήριξης δυνάµει αυτών των 
µέτρων. Προκειµένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των δηµοσιονοµικών 
πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 
συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισµό της 
ελάχιστης και της µέγιστης διάρκειας 
των εµπορικών δανείων στα ταµεία 
αλληλοβοήθειας. 
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Άρθρο 6 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 6α 

 Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής  

 Η µεταρρύθµιση πρέπει να εξασφαλίσει 
ότι, 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 του ΟΗΕ και άλλων 
διεθνών οργανισµών, λαµβάνονται υπόψη 
από την ΚΓΠ. Τα µέτρα που λαµβάνονται 
δυνάµει του παρόντος κανονισµού δεν 
πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο την 
ικανότητα παραγωγής τροφίµων και την 
µακροπρόθεσµη επισιτιστική ασφάλεια 
των αναπτυσσοµένων χωρών, ιδιαίτερα 
των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών 
(ΛΑΧ), και θα πρέπει να συµβάλουν στην 
υλοποίηση των δεσµεύσεων που ανέλαβε 
η Ένωση για τον µετριασµό της αλλαγής 
του κλίµατος. Στο πλαίσιο της 
προώθησης της βιώσιµης γεωργίας, η ΕΕ 
θα πρέπει να δώσει συνέχεια στα 
συµπεράσµατα της διεθνούς αξιολόγησης 
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της γεωργικής γνώσης, επιστήµης και 
τεχνολογίας για την ανάπτυξη (IAASTD) 

Or. en 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δα) γεωργία υψηλής φυσικής αξίας· 

Or. en 
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Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δβ) βιολογική γεωργία. 
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