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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής, χωρίς να συνιστά ουσιαστική μεταρρύθμιση, στοχεύει στην 
προώθηση ενός βιώσιμου και προσανατολισμένου στις απαιτήσεις της αγοράς γεωργικού 
τομέα. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει ικανοποίηση για την πορεία της μεταρρύθμισης και 
θεωρεί ότι η διαδικασία ανοίγματος της αγοράς και απλούστευσης της ΚΓΠ έως το 2013 
πρέπει να συνεχιστεί. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων 
του 2003 πριν να ξεκινήσει μια επαναστατική αναδιάρθρωση της ΚΓΠ.

Διαφοροποίηση και προοδευτική μείωση: Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκτιμά ότι οι 
ευρωπαίοι αγρότες χρειάζονται έναν αξιόπιστο προγραμματισμό. Σε μια εποχή ανόδου των 
τιμών των πρώτων υλών δεν δικαιολογείται πρόσθετη διαφοροποίηση.  Ως εκ τούτου, ο 
συντάκτης γνωμοδότησης δεν συμφωνεί να θεωρηθεί η περαιτέρω σταδιακή διαφοροποίηση 
θέμα προτεραιότητας: η πρόταση αυξάνει τη γραφειοκρατία και ενδέχεται να οδηγήσει απλώς  
στη διαίρεση των μεγάλων εκμεταλλεύσεων και σε περισσότερο φόρτο για τους 
μικροκαλλιεργητές.

Πολλαπλή συμμόρφωση: Ο συντάκτης γνωμοδότησης απορρίπτει οιαδήποτε επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης.  Εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι τα πρόσθετα 
κριτήρια δεν θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι δεν 
ανταποκρίνονται στους σκοπούς της μείωσης της γραφειοκρατίας και του περιττού φόρτου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις εξής 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γεωργός που λαμβάνει άμεσες 
ενισχύσεις οφείλει να τηρεί τις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II και την 

1. Ο γεωργός που λαμβάνει άμεσες 
ενισχύσεις οφείλει να τηρεί τις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II και την 
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καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση που καθορίζεται στο άρθρο 6.

καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση που καθορίζεται στο άρθρο 6, 
εκτός εάν είναι ανεφάρμοστο και 
δυσανάλογο, π.χ. σε περίπτωση μεγάλης 
φυσικής καταστροφής.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της απλούστευσης των διαδικασιών μέσω της πολλαπλής συμμόρφωσης έρχεται σε 
αντίθεση με αυτή την επιταγή, η οποία επαναφέρει περιττό φόρτο και γραφειοκρατία.  Η 
πλειονότητα των απαιτούμενων κριτηρίων καλύπτεται ήδη από υφιστάμενες διατάξεις της ΕΕ.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια εθνική αρχή θέτει στη 
διάθεση του γεωργού τον κατάλογο με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και 
την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση που πρέπει να τηρούνται.

2. Η αρμόδια εθνική αρχή θέτει στη 
διάθεση του γεωργού τον κατάλογο με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και 
την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία  2 (πρώην 1).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε ποσό άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγείται στον γεωργό για ένα 
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και που 
υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ μειώνεται για 
κάθε έτος μέχρι το 2012 κατά τα 
αντίστοιχα ποσοστά:

1. Κάθε ποσό άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγείται στον γεωργό για ένα 
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και που 
υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ μειώνεται για 
κάθε έτος μέχρι το 2012 κατά τα 
αντίστοιχα ποσοστά:

(α) 2009: 7%, (α) 2009: 6%,
(β) 2010: 9%, (β) 2010: 7%,
(γ) 2011: 11%, (γ) 2011: 8%,
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(δ) 2012: 13%. (δ) 2012: 9%.
2. Οι μειώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αυξάνονται όσον αφορά:
(a) τα ποσά μεταξύ 100.000 και 
199.999 ευρώ, κατά 3 ποσοστιαίες 
μονάδες·
(β) τα ποσά μεταξύ 200.000 και 
299.999 ευρώ, κατά 6 ποσοστιαίες 
μονάδες·
(γ) τα ποσά 300.000 ευρώ και άνω, κατά 
9 ποσοστιαίες μονάδες.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις που 
χορηγούνται στους γεωργούς στα Γαλλικά 
Υπερπόντια Διαμερίσματα, στις Αζόρες 
και τη Μαδέρα, στις Κανάριες Νήσους και 
στις Νήσους του Αιγαίου.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις 
άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στους 
γεωργούς στα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα, στις Αζόρες και τη 
Μαδέρα, στις Κανάριες Νήσους και στις 
Νήσους του Αιγαίου.

Αιτιολόγηση

Η άνοδος των τιμών των πρώτων υλών δεν δικαιολογεί πρόσθετη διαφοροποίηση. Η σταδιακή 
διαφοροποίηση πρέπει να απαλειφθεί διότι εισάγει διακρίσεις και ζημιώνει τις μεγάλες και 
αποδοτικές εκμεταλλεύσεις που βασίζονται σε οικονομίες κλίμακας και ενισχύουν την αγροτική 
ανάπτυξη. Παράλληλα, οι μικροκαλλιεργητές δεν πρέπει να επωμίζονται πρόσθετο φόρτο.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το υπόλοιπο ποσό που προκύπτει από 
την εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 
και τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2
διατίθενται στο κράτος μέλος στο οποίο 
παρήχθησαν τα αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 128 παράγραφος 2. Τα εν λόγω 
ποσά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 69 παράγραφος 5α του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

4. Το υπόλοιπο ποσό που προκύπτει από 
την εφαρμογή του άρθρου 7 διατίθεται εξ 
ολοκλήρου στο κράτος μέλος στο οποίο 
παρήχθησαν τα αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 128 παράγραφος 2.  Τα εν λόγω 
ποσά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 69 παράγραφος 5α του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για την εξασφάλιση συνέπειας λόγω της έγκρισης της τροπολογίας 4 (πρώην 3).
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε ποσό που προκύπτει από την 
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφοι 1 
και 2 διατίθεται στο νέο κράτος μέλος στο 
οποίο παρήχθησαν τα αντίστοιχα ποσά, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 128 
παράγραφος 2. Τα εν λόγω ποσά 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 69 παράγραφος 5α του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005. 

4. Κάθε ποσό που προκύπτει από την 
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 
διατίθεται στο νέο κράτος μέλος στο οποίο 
παρήχθησαν τα αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 128 
παράγραφος 2. Τα εν λόγω ποσά 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 69 παράγραφος 5α του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005. 

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για την εξασφάλιση συνέπειας λόγω της έγκρισης της τροπολογίας 4 (πρώην 3).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
περιφέρειες με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή 
διοικητική δομή τους ή/και το 
περιφερειακό γεωργικό δυναμικό.

2. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
περιφέρειες με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή 
διοικητική δομή τους ή/και το 
περιφερειακό γεωργικό δυναμικό, και/ή τα 
διαρθρωτικά προβλήματα που πλήττουν 
τις μειονεκτούσες περιφέρειες.

Τα κράτη μέλη με λιγότερα από τρία 
εκατομμύρια επιλέξιμα εκτάρια μπορούν 
να θεωρούνται ως μία και μόνη 
περιφέρεια.

Τα κράτη μέλη με λιγότερα από τρία 
εκατομμύρια επιλέξιμα εκτάρια μπορούν 
να θεωρούνται ως μία και μόνη 
περιφέρεια. Η Επιτροπή εξετάζει την 
πρόβλεψη μηχανισμού προσφυγής σε 
περίπτωση διαφοράς.

Αιτιολόγηση

Για την αποτροπή υφιστάμενων ή νέων διακρίσεων σε περιφερειακό επίπεδο.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα νέα κράτη μέλη ορίζουν τις 
περιφέρειες με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.

2. Τα νέα κράτη μέλη ορίζουν τις 
περιφέρειες με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια. Η Επιτροπή 
εξετάζει την πρόβλεψη μηχανισμού
προσφυγής σε περίπτωση διαφοράς.

Αιτιολόγηση

Για την αποτροπή νέων διακρίσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 9

Πρόταση
Παράρτημα ΙΙΙ - σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία και διαχείριση των υδάτων:
Προστασία των υδάτων από τη ρύπανση 
και τις επιφανειακές απορροές, και 
διαχείριση της χρήσης των υδάτων
Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά 
μήκος υδατορρευμάτων,
τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη 
χρήση των υδάτων για άρδευση.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην απλούστευση των κριτηρίων πολλαπλής 
συμμόρφωσης.  Η παρούσα πρόταση, αντίθετα, διευρύνει το πεδίο εφαρμογής. Η πλειονότητα 
των απαιτούμενων κριτηρίων καλύπτεται ήδη από υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ, για
παράδειγμα η φυτοπροστασία και η χρήση λιπασμάτων.
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