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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο σχέδιο οριζόντιου κανονισμού σχετικά με την ΚΓΠ (COM (2018) 393), η Επιτροπή 
προτείνει να διατηρηθεί η τρέχουσα χρηματοδοτική δομή της ΚΓΠ από δύο χωριστά ταμεία:  
το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ. Τα μέτρα γενικής κάλυψης που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
ετήσιου συστήματος βάσει του πρώτου πυλώνα προβλέπεται να συμπληρώνονται με 
χρηματοδοτικά κεφάλαια στο πλαίσιο των πολυετών προγραμμάτων του πυλώνα ΙΙ. 

Στις προτάσεις της Επιτροπής για το ΠΔΠ της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, το ποσό που 
διατίθεται για την ΚΓΠ ανέρχεται σε 324.3 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές. Οι δύο πυλώνες της 
ΚΓΠ αναμένεται να διατηρηθούν. Η Επιτροπή διέθεσε για άμεσες ενισχύσεις και 
παρεμβάσεις στην αγορά 254.2 δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές, από τα οποία 70 
δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές προορίζονται για την αγροτική ανάπτυξη. 

Ο εισηγητής διαφωνεί με τη μείωση του επιπέδου της χρηματοδότησης της ΕΕ για την ΚΓΠ.
Οι σημαντικές περικοπές των δαπανών της ΚΓΠ (31.896 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές (2018)) 
για τον πρώτο πυλώνα, δηλαδή μείωση κατά 11 %· δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές (2018) για 
τον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή μείωση κατά 28 %) ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στην ικανότητα επίτευξης των στόχων της πολιτικής αυτής. Οι περικοπές αυτές αναμένεται 
να έχουν αρνητικές συνέπειες, οι οποίες θα επεκταθούν πέρα από τα όρια των αγροτικών 
περιοχών. Ειδικότερα, μια δραστική μείωση της χρηματοδότησης του δεύτερου πυλώνα 
μπορεί να ανακόψει τη διαδικασία εξομάλυνσης των ανισοτήτων μεταξύ των γεωργικών 
περιοχών στα διάφορα κράτη μέλη. Επιπλέον, ενδέχεται να επηρεάσουν δυσανάλογα τις 
λιγότερο ευημερούσες χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για περαιτέρω οικονομική 
σύγκλιση. Παρόμοιο αντίκτυπο θα μπορούσε να έχει η αύξηση του επιπέδου της εθνικής 
συγχρηματοδότησης των δαπανών στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ. 

Κατά τη γνώμη του εισηγητή, η αύξηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών 
της ΚΓΠ θα πρέπει να συνοδεύεται από αύξηση του προϋπολογισμού για τον σκοπό αυτό. 
Διαφορετικά, η επιβολή υπερβολικά φιλόδοξων και περίπλοκων απαιτήσεων στους γεωργούς 
θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων της ΚΓΠ. 

Ο εισηγητής επιμένει στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τους γεωργούς της ΕΕ 
στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ πρέπει να πληρούν τα ίδια, όλο και πιο υψηλά πρότυπα παραγωγής της ΕΕ. Για τον λόγο 
αυτό, ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της πλήρους εναρμόνισης του επιπέδου των άμεσων 
πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών και επιμένει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας 
εναρμόνισης των άμεσων πληρωμών στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2021-
2027. Με τους νέους στόχους της ΚΓΠ, ο ρυθμός εναρμόνισης των άμεσων ενισχύσεων που 
προτείνεται από την Επιτροπή θα είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση μεγάλων, 
αδικαιολόγητων και ασυνεπών διαφορών όσον αφορά τη στήριξη των παραγωγών γεωργικών 
προϊόντων που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι το νέο γεωργικό αποθεματικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΕ θα πρέπει να αποτελεί χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού και ότι οι δαπάνες του 
ΕΓΤΕ που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να παραμείνουν εντός των ορίων του 
ΕΓΤΕ για το τρέχον έτος της περιόδου 2021-2027, χωρίς να μειωθούν οι δαπάνες για τις 
άμεσες ενισχύσεις. 
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Ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της επαναφοράς του αποκλεισμού από τον μηχανισμό 
δημοσιονομικής πειθαρχίας των δικαιούχων που λαμβάνουν έως και 2 000 EUR σε άμεσες 
ενισχύσεις. Η κάλυψη όλων των γεωργικών δικαιούχων, όπως προτείνεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα επιτύχει τον στόχο της εξισορρόπησης της κατανομής της 
άμεσης στήριξης μεταξύ εκμεταλλεύσεων διαφορετικού μεγέθους.

Κατά τη γνώμη του εισηγητή, η πρόταση της Επιτροπής για αντικατάσταση του επί του 
παρόντος δεσμευτικού κανόνα N + 3 με τον κανόνα N + 2 για την αποδέσμευση 
αχρησιμοποίητων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισμού που αφορούν 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, θα περιορίσει την εφαρμογή των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και θα απειλήσει με απώλεια πόρων τα κράτη μέλη.

Ο εισηγητής προτείνει αύξηση του ποσού των προκαταβολών που προβλέπονται ώστε τα 
κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΓΤΑΑ σε 5 % 
κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, δηλαδή το 2021.

Στο πλαίσιο του νέου μοντέλου εφαρμογής της ΚΓΠ, το σχέδιο κανονισμού επέκτεινε τον 
κατάλογο των περιπτώσεων στις οποίες η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις πληρωμές. Εν 
τω μεταξύ, για τη διαχείριση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΚΓΠ, τα 
κράτη μέλη καταβάλλουν ήδη προσπάθειες για τη σύναψη συμβάσεων και για να 
δαπανηθούν αποτελεσματικά τα κονδύλια αυτά. 

Κατά τη γνώμη του εισηγητή, ο προτεινόμενος καθορισμός ετήσιων ορόσημων δεν θα
οδηγήσει σε καλύτερη στόχευση της ΚΓΠ, αλλά σε σημαντικό διοικητικό φόρτο και σε 
αυξημένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για τα κράτη μέλη και τους γεωργούς. 

Για λόγους απλούστευσης, ο εισηγητής προτείνει να διαγραφεί ο κανόνας της επιστροφής στο 
άρθρο 15, η οποία, κατά τη γνώμη του, θα πρέπει να ρυθμίζεται από τις διατάξεις της 
εκτελεστικής πράξης και όχι από έναν κανόνα που ορίζεται στη βασική πράξη.

Ο εισηγητής προτείνει επίσης τη διαγραφή του άρθρου 35, λόγω του γεγονότος ότι η 
δυνατότητα χρήσης του αποθεματικού επίδοσης θα πρέπει να εξαρτάται από τα 
αποτελέσματα, αλλά η επιλεξιμότητα των δαπανών σε επίπεδο δικαιούχου δεν θα πρέπει να 
συνδέεται με τη «αντίστοιχη αναφερόμενη εκροή». Η προσέγγιση αυτή θα δημιουργήσει 
μείζονες περιορισμούς και δυσκολίες στο στάδιο του προγραμματισμού και της εφαρμογής 
των μέσων. 

Κατά τη γνώμη του εισηγητή, τα άρθρα 37, 38 και 39 θα πρέπει να απαλειφθούν, λόγω των 
οικονομικών συνεπειών τους για τα κράτη μέλη, που απορρέουν από τις αποφάσεις που 
λαμβάνει μονομερώς η Επιτροπή για την αναστολή των πληρωμών. Όταν υπέβαλε την 
παρούσα πρόταση, η Επιτροπή δεν εξήγησε με ποιον τρόπο ένα τέτοιο σύστημα εφαρμογής 
του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου θα εξασφάλιζε καλύτερη εφαρμογή των στόχων από ό, τι 
συμβαίνει όταν εφαρμόζεται ο κανόνας N + 3.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και 
τους ίδιους πόρους (2018/2714(RSP)), το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση 
της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 
σχετικά με το ΠΔΠ για την περίοδο 2014-
2020 οδηγεί σε μείωση του επιπέδου της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής κατά 15%, 
και εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του 
προς οποιεσδήποτε ριζικές περικοπές που 
θα επηρεάσουν αρνητικά τη φύση και 
τους στόχους αυτών των πολιτικών. Εν 
προκειμένω, έθεσε υπό αμφισβήτηση την 
προτεινόμενη μείωση του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης κατά περισσότερο από 25%.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
των άμεσων πληρωμών και όλων των 
άλλων πληρωμών στον πρώτο πυλώνα, 
καθώς και των κονδυλίων του δεύτερου 
πυλώνα για τους γεωργούς, που 
συμβάλλουν σημαντικά στις επενδύσεις 
και στην απασχόληση στις αγροτικές 
περιοχές, και δεδομένου του θεμελιώδους 
ρόλου της κοινής γεωργικής πολιτικής, οι 
σοβαρές περικοπές που προβλέπονται για 
τον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ δεν είναι 
αποδεκτές. Είναι επομένως απαραίτητο 
να διατηρηθεί η χρηματοδότηση που 
κατανέμεται στην Κοινή Γεωργική 
Πολιτική 2021-2027 για την ΕΕ των 27 
τουλάχιστον στο επίπεδο του 
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προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-
2020 και να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 
το αρχικό ποσό για το αποθεματικό 
γεωργικών κρίσεων: 383,255 δισεκατ. 
EUR σε τιμές 2018 (431,946 δισεκατ. 
EUR σε τρέχουσες τιμές).

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Η γεωργία δεν επιτρέπεται να 
υποστεί καμιά οικονομική απώλεια 
εξαιτίας πολιτικών αποφάσεων, όπως η 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ ή η χρηματοδότηση νέων 
ευρωπαϊκών πολιτικών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να εξασφαλίζεται ότι τα ποσά 
της χρηματοδότησης της ΚΓΠ δεν 
υπερβαίνουν τα ετήσια ανώτατα όρια, θα 
πρέπει να διατηρηθεί ο μηχανισμός 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, που επιτρέπει 
την προσαρμογή του επιπέδου των άμεσων 
ενισχύσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να 
καταργηθεί το όριο των 2 000 ευρώ. Θα 
πρέπει να διατηρείται γεωργικό απόθεμα 
για τη στήριξη του γεωργικού τομέα σε 
περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις στην 
αγορά ή σοβαρές κρίσεις που επηρεάζουν 
τη γεωργική παραγωγή ή τη διανομή. Το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός] προβλέπει 
ότι οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις είναι 
δυνατόν να μεταφερθούν στο επόμενο 

(14) Για να εξασφαλίζεται ότι τα ποσά 
της χρηματοδότησης της ΚΓΠ δεν 
υπερβαίνουν τα ετήσια ανώτατα όρια, θα 
πρέπει να διατηρηθεί ο μηχανισμός 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, που επιτρέπει 
την προσαρμογή του επιπέδου των άμεσων 
ενισχύσεων. Θα πρέπει να διατηρείται 
γεωργικό απόθεμα για τη στήριξη του 
γεωργικού τομέα σε περίπτωση που 
υπάρξουν εξελίξεις στην αγορά ή σοβαρές 
κρίσεις που επηρεάζουν τη γεωργική 
παραγωγή ή τη διανομή. Το άρθρο 12 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) [νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός] προβλέπει ότι οι μη 
δεσμευθείσες πιστώσεις είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό 
έτος, και μόνο σε αυτό. Για τον σκοπό 
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οικονομικό έτος, και μόνο σε αυτό.
Προκειμένου να απλουστευθεί σημαντικά 
η εφαρμογή για τους δικαιούχους και τις 
εθνικές διοικήσεις, θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ένας μηχανισμός 
μεταφοράς, με τον οποίο θα 
χρησιμοποιούνται τα μη 
χρησιμοποιηθέντα ποσά του 
αποθεματικού για τις κρίσεις στον 
γεωργικό τομέα το οποίο θα δημιουργηθεί 
το 2020. Για τον σκοπό αυτόν είναι 
αναγκαία παρέκκλιση από το άρθρο 12 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) που θα επιτρέπει 
να μεταφέρονται οι μη δεσμευθείσες 
πιστώσεις του γεωργικού αποθεματικού 
χωρίς χρονικό περιορισμό για τη 
χρηματοδότηση του γεωργικού 
αποθεματικού κατά το/τα επόμενο/-α 
οικονομικό/-ά έτος/-η. Επιπλέον, όσον 
αφορά το οικονομικό έτος 2020, είναι 
αναγκαία μια δεύτερη παρέκκλιση 
δεδομένου ότι το συνολικό μη 
χρησιμοποιηθέν ποσό του αποθεματικού 
που θα είναι διαθέσιμο στο τέλος του 
έτους 2020 θα πρέπει να μεταφερθεί στο 
έτος 2021 για την αντίστοιχη γραμμή του 
νέου γεωργικού αποθεματικού χωρίς να 
επιστραφεί στις γραμμές του 
προϋπολογισμού που καλύπτουν τις 
παρεμβάσεις με μορφή άμεσων 
ενισχύσεων στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ.

αυτόν είναι αναγκαία παρέκκλιση από το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) που θα 
επιτρέπει να μεταφέρονται οι μη 
δεσμευθείσες πιστώσεις του γεωργικού 
αποθεματικού χωρίς χρονικό περιορισμό 
για τη χρηματοδότηση του γεωργικού 
αποθεματικού κατά το/τα επόμενο/-α 
οικονομικό/-ά έτος/-η. 

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός από τον μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας θα πρέπει να διατηρηθεί για 
τους δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις ύψους έως 2 000 EUR. Η κάλυψη όλων 
των γεωργικών δικαιούχων, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, δεν θα επιτύχει τον στόχο της 
εξισορρόπησης της κατανομής της άμεσης στήριξης μεταξύ εκμεταλλεύσεων διαφορετικού 
μεγέθους. Το νεοσύστατο γεωργικό αποθεματικό θα πρέπει να αποτελεί χωριστή θέση του 
προϋπολογισμού, η οποία θα χρηματοδοτείται χωρίς μείωση των δαπανών για άμεσες 
ενισχύσεις.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η εναρμόνιση του επιπέδου των 
άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών 
μελών έχει ουσιαστική σημασία για την 
εξασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ. 
Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για δίκαιη 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων 
μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Όσον αφορά τη δημοσιονομική 
διαχείριση του ΕΓΤΑΑ, θα πρέπει να 
προβλεφθούν διατάξεις σχετικά με τις 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τις 
προθεσμίες πληρωμής, την αποδέσμευση 
και τις διακοπές. Οι παρεμβάσεις 
αγροτικής ανάπτυξης χρηματοδοτούνται 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με 
βάση τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται 
σε ετήσιες δόσεις. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα 
προβλεπόμενα ενωσιακά κονδύλια ευθύς 
μόλις εγκριθούν τα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ. Συνεπώς, θα πρέπει να καθιερωθεί 
σύστημα περιορισμένης 
προχρηματοδότησης για την εξασφάλιση 
συνεχούς ροής των κονδυλίων, που θα 
επιτρέπει τη δέουσα εκτέλεση των 
πληρωμών προς τους δικαιούχους στο 
πλαίσιο των παρεμβάσεων.

(22) Όσον αφορά τη δημοσιονομική 
διαχείριση του ΕΓΤΑΑ που έχει θεσπιστεί 
για τις συναφείς γραμμές του κανονισμού 
περί κοινών διατάξεων, θα πρέπει να 
προβλεφθούν διατάξεις σχετικά με τις 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τις 
προθεσμίες πληρωμής, την αποδέσμευση 
και τις διακοπές. Οι παρεμβάσεις 
αγροτικής ανάπτυξης χρηματοδοτούνται 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με 
βάση τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται 
σε ετήσιες δόσεις. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα 
προβλεπόμενα ενωσιακά κονδύλια ευθύς 
μόλις εγκριθούν τα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ. Συνεπώς, θα πρέπει να καθιερωθεί 
σύστημα περιορισμένης 
προχρηματοδότησης για την εξασφάλιση 
συνεχούς ροής των κονδυλίων, που θα 
επιτρέπει τη δέουσα εκτέλεση των 
πληρωμών προς τους δικαιούχους στο 
πλαίσιο των παρεμβάσεων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σοβαρή φυσική καταστροφή που 
προκαλεί σημαντική ζημιά στην 
εκμετάλλευση·

α) φυσική καταστροφή που προκαλεί 
σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των συνδεόμενων με τον καιρό φαινομένων που έχουν τα χαρακτηριστικά φυσικής 
καταστροφής βασίζεται στο εθνικό δίκαιο. Η διαβάθμιση του επιπέδου μιας φυσικής 
καταστροφής θα οδηγήσει σε περιττές ερμηνείες.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προθεσμία της 15ης Φεβρουαρίου που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να 
παρατείνεται κατ’ εξαίρεση από την 
Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου, κατόπιν 
αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 
παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Η προθεσμία της 15ης Φεβρουαρίου που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να 
παρατείνεται από την Επιτροπή έως την 1η
Μαΐου, κατόπιν αιτήματος του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 7 
δεύτερο εδάφιο του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο τετράμηνο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση, την πιστοποίηση και τη 
διαδικασία της επιτροπής διαχείρισης όσον αφορά την έκθεση επιδόσεων θα μπορούσε να 
αποβεί προβληματικό και θα είναι μικρότερο από το υφιστάμενο χρονικό διάστημα για την 
υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ. Θα πρέπει να διατίθεται επαρκής χρόνος για τη 
συλλογή πληροφοριών.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του

διαγράφεται
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δημοσιονομικού κανονισμού, το συνολικό 
μη χρησιμοποιηθέν ποσό του 
αποθεματικού κρίσεων που είναι 
διαθέσιμο στο τέλος του έτους 2020 
μεταφέρεται στο έτος 2021, χωρίς να 
επιστραφεί στις γραμμές του 
προϋπολογισμού που καλύπτουν τις 
ενέργειες οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ), και 
διατίθεται για τη χρηματοδότηση του 
γεωργικού αποθεματικού.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής να μην επιστρέψει, το 2021, το μη χρησιμοποιηθέν αποθεματικό του 
2020 για την κρίση με τη μορφή αυξημένων άμεσων ενισχύσεων προς τους παραγωγούς 
γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να καταργηθεί. Το νέο γεωργικό αποθεματικό θα πρέπει να 
αποτελεί χωριστή θέση του προϋπολογισμού (με προγραμματισμένες δαπάνες για τον σκοπό 
αυτό στο πλαίσιο του ορίου του 2021) χωρίς να μειωθούν οι δαπάνες για τις άμεσες ενισχύσεις 
κατά την περίοδο 2014-2020. Αυτό δικαιολογείται από τη φύση της εκταμίευσης κεφαλαίων από 
αυτό το αποθεματικό, που προβλέπεται να στηρίξει τους μηχανισμούς της αγοράς στο πλαίσιο 
του επόμενου ΠΔΠ.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το ποσοστό προσαρμογής 
εφαρμόζεται μόνο στις άμεσες ενισχύσεις 
ύψους άνω των 2000 EUR που 
χορηγούνται στους γεωργούς κατά το 
αντίστοιχο ημερολογιακό έτος.

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός από τον μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας θα πρέπει να διατηρηθεί για 
τους δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις ύψους έως 2 000 EUR. Η κάλυψη όλων 
των γεωργικών δικαιούχων, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, δεν θα επιτύχει τον στόχο της 
εξισορρόπησης της κατανομής της άμεσης στήριξης μεταξύ εκμεταλλεύσεων διαφορετικού 
μεγέθους. Η παρούσα τροπολογία θα δημιουργήσει επίσης την ανάγκη για πρόσθετες δαπάνες 
για την αποκατάσταση των συστημάτων ΤΠ.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πριν την 1η Δεκεμβρίου, αλλά όχι 
πριν από τις 16 Οκτωβρίου, να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 50% όσον 
αφορά τις παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων·

α) πριν την 1η Δεκεμβρίου, αλλά όχι 
πριν από τις 16 Οκτωβρίου, να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 75% όσον 
αφορά τις παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων·

Αιτιολόγηση

Στο πνεύμα της απλούστευσης, δικαιολογείται η εναρμόνιση των χρονοδιαγραμμάτων και των 
ποσοστών προκαταβολών ανάμεσα στις παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων και στις 
παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ποσά της ενωσιακής χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ που ακυρώνονται 
και τα ανακτώμενα ποσά καθώς και οι 
αντίστοιχοι τόκοι επαναδιατίθενται σε 
άλλες παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ. Ωστόσο, 
τα ενωσιακά κονδύλια που προέρχονται 
από ακύρωση ή ανάκτηση μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν από το κράτος 
μέλος μόνο για πράξη αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο του εθνικού 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και υπό τον 
όρο ότι δεν θα επαναδιατεθούν για πράξεις 
αγροτικής ανάπτυξης που αποτέλεσαν το 
αντικείμενο δημοσιονομικής προσαρμογής.

Τα ποσά της ενωσιακής χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ που ακυρώνονται 
και τα ανακτώμενα ποσά καθώς και οι 
αντίστοιχοι τόκοι επαναδιατίθενται σε 
άλλες πράξεις αγροτικής ανάπτυξης στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ. Ωστόσο, τα 
ενωσιακά κονδύλια που προέρχονται από 
ακύρωση ή ανάκτηση μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν από το κράτος 
μέλος μόνο για πράξη αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο του εθνικού 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και υπό τον 
όρο ότι δεν θα επαναδιατεθούν για πράξεις 
αγροτικής ανάπτυξης που αποτέλεσαν το 
αντικείμενο δημοσιονομικής προσαρμογής.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το σχέδιο νομοθετικής πράξης της ΕΕ, ως «παρέμβαση» νοείται το μέσο στήριξης 
(άρθρο 3 στοιχείο γ) του σχεδίου κανονισμού σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ). Η 
διάταξη του άρθρου 55 που προτείνεται από την Επιτροπή θα σήμαινε ότι τα κεφάλαια που 
ανακτώνται από τον δικαιούχο θα πρέπει να διατίθενται για την υλοποίηση άλλης δράσης και 
όχι να επιστρέφονται στον προϋπολογισμό του μέτρου βάσει του οποίου ανακτήθηκαν. Δεν 
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υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος τα κεφάλαια που ανακτώνται από τον δικαιούχο Χ να μη 
χρησιμοποιούνται για πράξεις του δικαιούχου Υ, εάν εκτελούνται με τον δέοντα τρόπο στο 
πλαίσιο του εν λόγω μέσου στήριξης.
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