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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Ο Πρόεδρος

25.11.2019

Κύριο Norbert Lins
Πρόεδρο
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τον κανονισμό που αφορά τη θέσπιση ορισμένων 
μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 
2019/0254(COD))

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) προετοιμάζει σήμερα έκθεση επί 
της προτάσεως κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών 
διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021 
(2019/0254(COD)). 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να υποβάλει γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής:

Α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 
2021-2027, η Επιτροπή υπέβαλε, τον Μάιο/Ιούνιο του 2018, σειρά τομεακών και 
δημοσιονομικών νομοθετικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων νέων κανονισμών για τη 
μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής μετάβαση στην επόμενη γενιά προγραμμάτων δαπανών 
και καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού 2021-
2027 θα εξαρτηθεί από την έγκαιρη θέσπιση της γενικής νομοθεσίας για το ΠΔΠ, καθώς και 
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των βασικών πράξεων για τα αναδιαμορφωμένα χρηματοδοτικά μέσα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις νομοθετικές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
μεγαλύτερο μέρος της τομεακής νομοθεσίας· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι στις 
διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής έχουν σημειωθεί 
σοβαρές διαδικαστικές καθυστερήσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο φαίνεται να σημειώνει πολύ αργή πρόοδο προς την 
επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το χρηματοδοτικό πακέτο για το επόμενο ΠΔΠ· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποδέκτες και οι τελικοί δικαιούχοι των κονδυλίων της ΕΕ που 
εφαρμόζουν πραγματικά τις πολιτικές και τα υποκείμενα προγράμματα δεν θα πρέπει να 
ζημιώνονται από νομοθετικές καθυστερήσεις και νομικές αβεβαιότητες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από μια έγκυρη νομική βάση, πρέπει να καταρτιστεί μια 
σειρά επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων  πριν από την πρώτη Ιανουαρίου 2021 
προκειμένου να δρομολογηθούν οι νέες πολιτικές· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 10 
Οκτωβρίου 2019, ψήφισμα με τίτλο «Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι 
πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών», με το οποίο ζητείται ένα δίχτυ 
ασφαλείας υπέρ των δικαιούχων των προγραμμάτων της ΕΕ και καλείται μετ’επιτάσεως η 
Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ με στόχο να εξασφαλιστεί η 
συνέχεια της χρηματοδότησης σε περίπτωση που καταστεί απαραίτητη η παράταση του 
υφιστάμενου ΠΔΠ· 

Η. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη στήριξη των γεωργών στο πλαίσιο των 
καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων το 2021, θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς νομικές ασυνέπειες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται τροπολογίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
εφαρμογή της εσωτερικής σύγκλισης και η παράταση του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης για το 2021· και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επικαιροποιηθούν, για διάφορα 
προγράμματα, τα ποσά για το έτος 2021·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει σαφώς καθορισμένων εθνικών κονδυλίων πέραν του 
2020, τα κράτη μέλη θα κινδύνευαν να μην είναι σε θέση να αναλάβουν νέες νομικές 
δεσμεύσεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει ορισμένων τεχνικών προσαρμογών, θα σημειωθούν 
ενδεχομένως ασυνέπειες σε σχέση με το αποθεματικό κρίσεων, τις προθεσμίες που συνδέονται 
με την επέκταση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και τις διατάξεις για την 
προχρηματοδότηση· 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Προϋπολογισμών, αναγνωρίζοντας τις καθυστερήσεις στις νομικές 
διαδικασίες και επιδιώκοντας μία βιώσιμη μετάβαση από τη μια περίοδο δημοσιονομικού 
πλαισίου στην επόμενη, και έχοντας επίγνωση των κινδύνων για τα κράτη μέλη και τους 
τελικούς δικαιούχους που θα μπορούσαν να προκύψουν από νομικές αβεβαιότητες:
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1. Υποστηρίζει τους στόχους του μεταβατικού πακέτου, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, 
ιδίως τη συνέχιση της στήριξης της ΚΓΠ στο πλαίσιο και των δύο πυλώνων το 2021, σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανόνες σε περίπτωση περαιτέρω καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις 
που σχετίζονται με το πακέτο γεωργικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2021-2027· 

2.  Ζητεί την ταχεία έγκριση του μεταβατικού κανονισμού·  

3. ζητεί να υπάρξει διαφανής και έγκαιρη ενημέρωση για κάθε αλλαγή που θα επέλθει στις 
νομικές βάσεις της ΚΓΠ οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο στις ετήσιες διαδικασίες του 
προϋπολογισμού για το 2020 και πέραν αυτού·

4. Αναμένει ότι τα εν λόγω μεταβατικά μέτρα δεν θα θίγουν και δεν θα οδηγούν σε πρόσθετες 
καθυστερήσεις στην τομεακή νομοθετική διαδικασία, προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης 
της κοινής γεωργικής πολιτικής. 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Johan Van Overtveldt


