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EL
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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

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα 
άρθρα 165, 166 και 168,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία που παρασχέθηκαν από επιχειρηματικές 
ενώσεις, στις αρχές Απριλίου οι απώλειες στον ευρωπαϊκό αμπελοοινικό τομέα 
ανέρχονταν στο 80 %·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο του τομέα HORECA, ως αποτέλεσμα των μέτρων 
περιορισμού που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
Covid-19, επιδείνωσε την κατάσταση, ιδίως για τα μικρά και μεσαία οινοποιεία·

1. καλεί την Επιτροπή να συστήσει πρόσθετο ταμείο, επιπλέον εκείνου που προβλέπεται 
από την ΚΓΠ, για να παρασχεθεί χρηματοδότηση απευθείας στα οινοποιεία, χωρίς να 
επιβαρυνθούν περαιτέρω τα κράτη μέλη·

2. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει το άρθρο 222 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τον «προσωρινό σχεδιασμό της  παραγωγής» για 
την εφαρμογή πρακτικών «πρώιμης συγκομιδής» προκειμένου να περιοριστεί η 
συγκομιδή του 2020 και να επανεξισορροπηθεί η αγορά·

3. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει το άρθρο 216 του εν λόγω κανονισμού με σκοπό την 
παροχή πρόσθετων ευρωπαϊκών κονδυλίων και εθνικών πληρωμών για τη 
συγχρηματοδότηση της απόσταξης οίνου κατά της διάρκεια της κρίσης αυτής·

4. καλεί την Επιτροπή να λειτουργήσει μέσω περικοπών και εξοικονόμησης 
δημοσιονομικών πόρων, βάσει επανεξέτασης της τρέχουσας κατάστασης.


