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Αιτιολογική έκθεση

1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ «CHECK UP»

Η μεταρρύθμιση του 2003, που υπαγορεύθηκε ουσιαστικά από το αναπόφευκτο της 
διεύρυνσης προς ανατολάς και από τον ΠΟΕ, ήταν η βαθύτερη που έχει γνωρίσει μέχρι τώρα 
η ΚΓΠ.

Ενώ ξεκίνησε ως απλή ενδιάμεση αναθεώρηση των μηχανισμών δημόσιας αγροτικής 
παρέμβασης που είναι σε ισχύ, κατέληξε εντούτοις να μετατραπεί σε μια εις βάθος
μεταρρύθμιση με την εισαγωγή μιας σειράς νέων αρχών:

- Της αρχής της αποσύνδεσης των ενισχύσεων από τις παραγόμενες ποσότητες με στόχο τη 
βελτίωση του προσανατολισμού των εκμεταλλεύσεων προς την αγορά και τη μείωση των 
στρεβλώσεων σχετικά με την αγροτική παραγωγή και το αγροτικό εμπόριο.

- Της αρχής της πολλαπλής συμμόρφωσης, σύμφωνα με την οποία οι αποσυνδεδεμένες 
ενισχύσεις θα πρέπει να πληρούν μια σειρά απαιτήσεων σε ζητήματα περιβάλλοντος, 
δημόσιας υγείας, καλής μεταχείρισης των ζώων κ.λπ.

- Της αρχής της συμβατότητας με τον ΠΟΕ, στο μέτρο όπου ο απώτερος στόχος της 
αποσύνδεσης των ενισχύσεων ήταν η συμπερίληψή τους στο «πράσινο κουτί» της Συμφωνίας
για τη Γεωργία.

- Της αρχής της δημόσιας αναδιανομής δικαιωμάτων ενίσχυσης, με ισχύ σε δύο επίπεδα: στο 
πλαίσιο των μοναδικών αποσυνδεδεμένων πληρωμών και ως μεταβίβαση ανάμεσα στους δύο 
πυλώνες της ΚΓΠ (ενισχύσεις και αγορές, πρώτος πυλώνας, στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ· αγροτική 
ανάπτυξη, δεύτερος πυλώνας, στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ).

- Της αρχής της ευελιξίας στη διαχείριση της ΚΓΠ, που παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη 
μέλη να εφαρμόζουν με διαφοροποιημένο τρόπο μια σειρά παραμέτρων της νέας ΚΓΠ.

- Της αρχής της δημοσιονομικής πειθαρχίας που καθιερώθηκε μεταγενέστερα με τις 
δημοσιονομικές προοπτικές 2007/2013, σύμφωνα με την οποία, μπροστά στην πρόκληση της 
διεύρυνσης, πάγωσε ο γεωργικός προϋπολογισμός και επιβλήθηκε η τήρηση ετήσιων 
ανώτατων ορίων με δυνατότητα γραμμικών μειώσεων των ισχυουσών ενισχύσεων για να 
επιτευχθεί αυτό.

- Τέλος, της αρχής της προοδευτικότητας, δεδομένου ότι το 2003 απετέλεσε την πρώτη 
απόφαση για μια ανοιχτή μεταρρύθμιση, σε στάδια, εφόσον, αφού εκκινήθηκαν οι βασικές 
αρχές (αποσύνδεση, δημοσιονομική πειθαρχία και εφαρμογή της ευελιξίας στη διαχείριση), 
χρησίμευσε ως σημείο αναφοράς για νέες τομεακές μεταβολές, από τις μεταρρυθμίσεις του 
αποκαλούμενου μεσογειακού πακέτου έως τη μεταρρύθμιση του κλάδου του κρασιού, καθώς 
επίσης, πιο πρόσφατα, και του βαμβακιού.

Το «Check up» αποτελεί το τελευταίο βήμα αυτής της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων. 
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2. ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΚΓΠ είναι, παραδόξως, η πιο ανθεκτική, ίσως η πιο επιτυχής από τις ευρωπαϊκές πολιτικές 
και ασφαλώς εκείνη η οποία έχει δεχθεί τις περισσότερες επικρίσεις. Σχεδιασμένη πριν από 
περίπου μισό αιώνα, μπόρεσε να ανταποκριθεί όπως καμία άλλη στους στόχους που 
καθοδήγησαν τη δημιουργία της. Μολαταύτα, οι διαδοχικές κοινωνικές, οικονομικές, 
πολιτικές και περιβαλλοντικές μεταβολές που συνέβησαν στην Ευρώπη και στον κόσμο 
επέβαλαν περιστασιακές προσαρμογές που την κατέστησαν σταδιακά πιο ακατανόητη από 
ορισμένους τομείς της οικονομίας, ιδίως λόγω των αδικιών που δημιουργούσε ανάμεσα στους 
γεωργούς, τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη, στον βαθμό που η Ένωση διευρυνόταν και 
συμπεριλάμβανε όλο και πιο ετερογενείς γεωργικούς χώρους.

Ο εισηγητής βρίσκεται στην προοπτική ότι η συνέχιση μιας κοινής αγροτικής πολιτικής δεν 
είναι μόνο επιθυμητή αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας στην παγκόσμια αγορά, η ασφάλεια των 
προμηθειών, η ποιότητα των τροφίμων, η περιβαλλοντική αειφορία, η ανταπόκριση στις νέες 
προκλήσεις, ιδίως σε εκείνες των κλιματικών μεταβολών και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και η διατήρηση μιας δυναμικής και διαφοροποιημένης οικονομίας στα αγροτικά 
εδάφη, σε συμφωνία με τους στόχους που επαναβεβαιώθηκαν στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Το «check up» θα μπορούσε και, κατά τη γνώμη του εισηγητή, θα έπρεπε να είχε επεκταθεί 
στη συζήτηση σχετικά με τον ορισμό του μοντέλου αγροτικής πολιτικής για την περίοδο μετά 
το 2013. Λυπάται που χάθηκε αυτή η ευκαιρία.

Τα όρια τα οποία η Επιτροπή θέλησε να θέσει στη συζήτηση για το «check up», 
παραλείποντας, ιδίως, θέματα όπως η νομιμότητα των ενισχύσεων και ο ορισμός των 
παραμέτρων για ένα μοντέλο όσο το δυνατόν πιο σύνηθες των αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων, 
ο βαθμός ευελιξίας της διαχείρισης που πρέπει να δίνεται στα κράτη μέλη, η διαφοροποίηση 
ως προς τη συγχρηματοδότηση, το ενδεχόμενο ενός «μοναδικού πυλώνα», καθώς και ο ρόλος 
της ρύθμισης των αγορών εντός της νέας ΚΓΠ, θα καταστήσουν πιο δύσκολη τη συζήτηση 
και τις αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση του 2013, για την οποία η συζήτηση θα πρέπει να 
λάβει χώρα ασφαλώς μετά το 2010 / 2011.

Ακόμα περισσότερο διότι στο ίδιο χρονικό πλαίσιο θα συμπέσουν, ήδη το 2009, η συζήτηση 
για την επανεκτίμηση του κοινοτικού προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων των ίδιων πόρων, 
η οποία έχει αποφασιστεί στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, η 
αναθεώρηση του Πρωτοκόλλου του Κιότο, η συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές 
2013 και μια πιθανή συμφωνία στον ΠΟΕ.

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα της γεωργίας και 
της αγροτικής ανάπτυξης, που μεταφράζεται στην υλοποίηση αναρίθμητων πρωτοβουλιών και 
στην κατάρτιση πολλαπλών προτάσεων, ένα μεγάλο μέρος των οποίων εγκρίθηκε πολύ 
πρόσφατα, τις οποίες ο εισηγητής έχει ηθικό χρέος να σεβαστεί στις βασικές πλευρές τους.
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Από τις πιο πρόσφατες τοποθετήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ζητήματα 
που έχουν άμεση σχέση με το αποκαλούμενο «check up», ξεχωρίζουν οι εκθέσεις Goepel 
σχετικά με το ίδιο θέμα1, Jeggle σχετικά με το γάλα2, Veraldi σχετικά με τους νέους 
γεωργούς3, Aylward σχετικά με τον κλάδο των αιγοπροβάτων4 και Berlato σχετικά με το 
κοινοτικό ταμείο καπνού5.

Με αυτή την έννοια, ο εισηγητής προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την υιοθέτηση των 
ακόλουθων κύριων τροποποιήσεων των προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με τα εξής:

I. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝ 
ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ

α) Πολλαπλή συμμόρφωση

Ο εισηγητής δέχεται θετικά τις προσπάθειες απλοποίησης σε αυτό τον τομέα. Κατά την 
έννοια της αποτελεσματικής αξιολόγησης των παραγόντων «εργασία» και «απασχόληση», ο 
εισηγητής θεωρεί σκόπιμη την αύξηση των νομικών απαιτήσεων διαχείρισης που έχουν ήδη 
οριστεί, την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. 

β) Διαφοροποίηση

Η διαφοροποίηση είναι δικαιολογημένη ως μέσο χρηματοδότησης του 2ου πυλώνα. Η 
σταδιακή διαφοροποίηση είναι επίσης πλήρως δικαιολογημένη αφού είναι σωστό ότι οι 
δικαιούχοι που λαμβάνουν περισσότερα συμβάλλουν περισσότερο γι’ αυτόν τον στόχο. Για 
τους ίδιους λόγους δικαιολογείται να διατηρηθεί ένας στόχος των 5.000 ευρώ, εξαιρώντας 
από την εφαρμογή αυτού του μέτρου ένα μεγάλο αριθμό μικρών δικαιούχων (πάνω από 80% 
του συνόλου των δικαιούχων). Παρόλο που ο εισηγητής είναι προσωπικά υπέρ ενός πιο 
υψηλού ποσοστού διαφοροποίησης, κατανοεί ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2008 στον τομέα της έκθεσης 
Goepel (5% υποχρεωτικής διαφοροποίησης για όλους τους δικαιούχους άνω των 5.000 ευρώ
+ 1% για όσους βρίσκονται στη βαθμίδα 10.000 ευρώ – 99.999 ευρώ, + 2% για τη βαθμίδα 
100.000 ευρώ – 199.999 ευρώ, + 3% για τη βαθμίδα 200.000 ευρώ – 299.999 ευρώ και + 4% 
για τη βαθμίδα πάνω από 300.000 ευρώ).

Από την άλλη πλευρά, δεν θεωρείται σκόπιμο να προταθεί η εφαρμογή αυτού του μέτρου στα 
νέα κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται ως το 2013 σε περίοδο σταδιακής 
εφαρμογής (phasing-in) σχετικά με τις ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα. 

Όσον αφορά την αναδιανομή (κανόνας του 80-20), δεν θεωρείται δικαιολογημένο να 
εφαρμοστεί στα κονδύλια που δημιουργούνται από τη νέα σταδιακή διαφοροποίηση ένας 
                                               
1 P6_TA(2008) 093
2 P6_TA (2008) 092
3 P6_TA(2008) 258
4 P6_TA(2008) 310
5 P6_TA(2008) 204
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κανόνας διαφορετικός από εκείνον που ήδη εφαρμόζεται στην υποχρεωτική διαφοροποίηση. 

Επιλέγοντας, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, μικρότερο ποσοστό διαφοροποίησης, ο 
εισηγητής συνειδητοποιεί ότι τα ποσά που θα μεταφερθούν στον 2ο πυλώνα και 
δημιουργούνται από αυτόν τον μηχανισμό θα είναι αρκετά μικρότερα απ’ ό,τι θα συνέβαινε 
αν εφαρμοζόταν το ποσοστό διαφοροποίησης που προτείνεται από την Επιτροπή και 
γι’ αυτόν τον λόγο θα προτείνει συμπληρωματικούς μηχανισμούς που στοχεύουν στην 
απόκτηση αποτελέσματος κατά προσέγγιση, είτε μέσω του άρθρου 68, σε εθελοντική βάση, 
είτε μέσω της εισαγωγής νέου μηχανισμού δημιουργίας ανώτατου ορίου ή μέγιστης οροφής, 
όπως θα δικαιολογηθεί στη συνέχεια.

γ) Ανώτατο όριο ή μέγιστη οροφή 

Για να αντισταθμιστεί η μείωση των μεταφορών οικονομικών πόρων στον δεύτερο πυλώνα, 
που προκαλείται από τα προτεινόμενα χαμηλά ποσοστά διαφοροποίησης, και για λόγους 
ισότητας και δικαιοσύνης, θεωρείται σκόπιμο να καθιερωθεί μέγιστο όριο για τη χορήγηση 
των άμεσων ενισχύσεων στο ποσό των 500.000 ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση που επιδιώκεται να γίνει στη γεωργική και αγροτική 
απασχόληση και στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει μεγάλο μέρος των γεωργικών 
επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα, ιδίως οι συνεταιρισμοί, προτείνεται η μέγιστη οροφή που 
θα εφαρμόζεται σε καθέναν από αυτούς τους μεγάλους δικαιούχους να είναι 500.000 ευρώ
επιπροσθέτως προς το συνολικό ποσό που δαπανάται ετησίως για τους αντίστοιχους μισθούς.

Δεδομένης της πολύ άνισης κατανομής αυτών των μεγάλων δικαιούχων ανά κράτη μέλη, 
προτείνεται τα ποσά που προκύπτουν από αυτό το μέτρο να αποδίδονται προς όφελος του 
αντίστοιχου κράτους μέλους.

δ) Ελάχιστα όρια

Η Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση ενός ελάχιστου ορίου 250 ευρώ/ έτος ή 1ha από το 
οποίο και μετά οι μικροί αγρότες εμποδίζονται να λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις, με επίκληση 
του αυξημένου κόστους και της γραφειοκρατίας που συνδέονται με την επεξεργασία των 
ενισχύσεων.

Η εν λόγω πρόταση αποκαλύπτει, κατά τη γνώμη του εισηγητή, μια βαθιά κοινωνική 
αναισθησία που, αν επικρατούσε, θα συνέβαλλε όχι μόνο για να ταχθεί κατά της ΚΓΠ ένας
μεγάλος αριθμός γεωργών, αλλά επίσης για να ακυρωθούν τα θετικά αποτελέσματα της 
συμβολής αυτών των γεωργών ως μη αμελητέων συμμάχων για την εκπλήρωση των στόχων 
της εφαρμογής καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών πρακτικών. Υπενθυμίζεται ότι οι 
γεωργοί που λαμβάνουν έως 250 ευρώ εκπροσωπούν περίπου το 31% του συνόλου στο οποίο 
αντιστοιχεί μόλις το 0,84% των ενισχύσεων. 

Γι’ αυτό ο εισηγητής συνιστά την απόρριψη αυτής της πρότασης της Επιτροπής.

Επειδή παρόλα αυτά έχει κατανόηση για τα επιχειρήματα σχετικά με την ανάγκη μείωσης του 
γραφειοκρατικού φόρτου που συνδέεται με την καταβολή αυτών των ενισχύσεων, ο 
εισηγητής προτείνει τα ποσά που είναι ίσα ή μικρότερα από 500 ευρώ/ έτος να μπορούν να 
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καταβάλλονται ανά 2 έτη, με καταβολή το πρώτο έτος.

ε) Συμπληρωματικές ενισχύσεις (άρθρο 68) 

Το άρθρο 68 προτείνεται από την ΕΚ στο πλαίσιο των προτάσεων σχετικά με την εξάλειψη 
της μερικής αποσύνδεσης, καθώς και σχετικά με τη μετάβαση σε ένα μοντέλο χορήγησης 
ενισχύσεων σε εδαφική βάση και την επίδραση που αυτό προκαλεί σε μερικούς κλάδους και 
επαρχίες, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως 10% των μέγιστων εθνικών 
ορίων τους για τη χρηματοδότηση μιας σειράς μέτρων που επιτρέπουν τον μετριασμό των 
προβλεπόμενων επιδράσεων. 

Με την έννοια της καλύτερης αξιοποίησης των δυνατοτήτων αυτού του μέσου πολιτικής, ο 
εισηγητής προτείνει:

- Να αφαιρεθεί η χρηματοδότηση για το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων από το 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 68, απελευθερώνοντας έτσι περισσότερα διαθέσιμα μέσα 
χρηματοδότησης για τα λοιπά προβλεπόμενα μέτρα.

- Να δημιουργηθεί ένα νέο άρθρο 68α που να παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν έως 5% επιπλέον από τα μέγιστα εθνικά τους όρια για να χρηματοδοτούν την 
ασφάλιση των καλλιεργειών και αμοιβαία κεφάλαια, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζουν 
κατάλληλη χρηματοδότηση του συστήματος κινδύνων και κρίσεων. Επειδή πρόκειται για 
ζητήματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση και την οργάνωση των αγορών, κρίνεται 
σκόπιμο να ενεργοποιηθούν αυτά τα εργαλεία στο πλαίσιο της μοναδικής ΚΟΑ και όχι στο 
πλαίσιο της ρύθμισης σχετικά με τα καθεστώτα άμεσης ενίσχυσης προς τους γεωργούς.

- Να δοθεί η δυνατότητα, για τα κράτη μέλη που το επιθυμούν, να μεταφέρουν στον 2ο
πυλώνα τα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν σχετικά με τα άρθρα 68 και 68α και να μπορούν 
σε αυτή την περίπτωση να τα χρησιμοποιούν, χωρίς να καταφεύγουν σε συγχρηματοδότηση, 
για την ενίσχυση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξής τους, αποζημιώνοντας έτσι τη 
μείωση των μεταφορών στον 2ο πυλώνα που απορρέει από τη μείωση του ποσοστού 
διαφοροποίησης που προτείνεται εναλλακτικά προς την πρόταση της Επιτροπής.

- Να καταργηθεί το μέγιστο όριο του 2,5% για να οριστεί αργότερα με αντικειμενικότητα 
ανάλογα με τις προτάσεις που έχουν εγκριθεί σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με τη ρήτρα 
de minimis και το «μπλε» κουτί της Συμφωνίας για τη Γεωργία, όπως έχει αναληφθεί από την 
ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ και με τήρηση επίσης της εντολής διαπραγμάτευσης για την Ντόχα.

στ) Αποσυνδεδεμένη στήριξη

Ο εισηγητής δέχεται θετικά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη σταδιακή εισαγωγή 
κριτηρίων εδαφικής βάσης για τη χορήγηση των ενισχύσεων στους αγρότες. Παρόλα αυτά 
συνειδητοποιεί επίσης ότι, αφού χάθηκε η ευκαιρία να πραγματοποιηθεί βαθύτερη συζήτηση 
σχετικά με το θέμα, η ευελιξία που παρέχεται στα κράτη μέλη είναι μια πιθανή λύση, αλλά 
μπορεί να οδηγήσει, οριακά, σε 27 διαφορετικά μοντέλα.

Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης των αγορών, ιδίως των συνεπειών της όσον αφορά την 
κτηνοτροφική παραγωγή, θεωρείται σκόπιμο:
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- Για τη σφαγή μοσχαριών, να διατηρηθεί η συνδεδεμένη ενίσχυση. 

- Για τον κλάδο των αιγοπροβάτων, να επιτραπεί η διατήρηση συνδεδεμένης ενίσχυσης έως 
100%.

- Για τις καλλιέργειες με μεγαλύτερη σχέση με τη ζωική παραγωγή και ως κίνητρο για 
μεγαλύτερη προσφορά ζωοτροφών, σε πλαίσιο αυξημένης ζήτησης και υψηλών τιμών, η 
διατήρηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στις αποξηραμένες χορτονομές και στους 
πρωτεϊνούχους σπόρους.

- Για τις μικρές ΚΟΑ, η τήρηση του τρέχοντος καθεστώτος έως το 2012/2013.

- Για τον καπνό, με τήρηση της πλειοψηφικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
τήρηση του τρέχοντος καθεστώτος έως το 2012/2013.

II. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 320/2006, (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1234/2007, (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 3/2008 ΚΑΙ 
(ΕΚ) ΑΡΙΘ. […] /2008 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

α) Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων

Το σύστημα κινδύνων και κρίσεων που έχει προταθεί από την Επιτροπή, βασίζεται στις 
ασφαλίσεις καλλιεργειών και στα αμοιβαία κεφάλαια και είναι σημαντικό για τον προληπτικό 
χαρακτήρα του ενόψει κινδύνων σε ατομικό επίπεδο, είναι παρόλα αυτά ανεπαρκές για να 
ανταποκριθεί σε συστημικές κρίσεις μεγάλων διαστάσεων όπως μερικές τις οποίες 
αντιμετωπίσαμε στο πρόσφατο παρελθόν, όπως π.χ. η ΣΕΒ. Με αυτή την έννοια προτείνεται 
η διατήρηση του άρθρου 44.

Προτείνεται επίσης να αυξηθεί σε 70% η κοινοτική συμμετοχή (+ 30% απ’ ό,τι προτείνεται 
για τα παλαιά κράτη μέλη) για τα νέα κράτη μέλη αφού βρίσκονται σε μεταβατική φάση και 
έχουν προβλήματα με τη συγχρηματοδότηση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και 
κρίσεων.

Από την άλλη πλευρά, θεωρείται σκόπιμο να δοθεί πιο ενεργός ρόλος στις αγροτικές και/ή 
διεπαγγελματικές οργανώσεις όσον αφορά την πρόληψη κινδύνων και κρίσεων, λόγω του 
δυναμικού τους να προωθούν την καλύτερη γνώση των αγορών.

β) Μηχανισμοί παρέμβασης στην αγορά

- Μαλακό σιτάρι 
Προτείνεται η διατήρηση του μηχανισμού παρέμβασης, μειώνοντας παρόλα αυτά το 
χρονοδιάγραμμα για τους τρεις τελευταίους μήνες της περιόδου εμπορίας για να γίνει 
σεβαστή η λειτουργία του ως «διχτυού ασφαλείας» και να αποφευχθεί η κερδοσκοπία. Από 
την άλλη πλευρά, απορρίπτεται ο μηχανισμός ανάθεσης που προτάθηκε από την Επιτροπή 
διότι κρίνεται ότι θα είχε ως αποτέλεσμα μια καθοδική πορεία των τιμών. 
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- Κλάδος του χοιρινού κρέατος
Κατ’ εφαρμογή της αρχής της πρόληψης, προτείνεται η διατήρηση του μηχανισμού 
παρέμβασης σε μηδενικές ποσότητες.

- Κλάδος του γάλακτος
Προτείνεται η διατήρηση των ενισχύσεων για τη διάθεση, αποκλειστικά για μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

γ) Ιδιωτική αποθεματοποίηση

Προτείνεται η συμπερίληψη του μοσχαρίσιου κρέατος στον μηχανισμό ιδιωτικής 
αποθεματοποίησης αφού είναι εκτεθειμένο στους ίδιους αστάθμητους παράγοντες όπως οι 
άλλοι τύποι κρέατος. 

δ) Αποζημιώσεις στην εξαγωγή δημητριακών

Η ΕΚ ανέλαβε μια δέσμευση για να εξαλειφθεί αυτός ο μηχανισμός κατά την ολοκλήρωση 
του γύρου της Ντόχα στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Έχοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της 
αγοράς και όλες τις αναλύσεις προοπτικής, φαίνεται σκόπιμο να αναπληρωθεί μονομερώς 
αυτός ο μηχανισμός, δίνοντας ένα σαφές πολιτικό μήνυμα αλληλεγγύης προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και ταυτόχρονα ενισχύοντας τον εφοδιασμό της Ευρώπης, ιδίως για 
τη ζωική παραγωγή. 

ε) Κλάδος του γάλακτος

Η μεταρρύθμιση του κλάδου του γάλακτος αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα του 
«check up» και εκείνη που προκαλεί πιο αποκλίνουσες θέσεις, δεδομένων των μεγάλων 
διαφορών των συνθηκών παραγωγής σε όλο το έδαφος της Ένωσης.

Σε αναζήτηση ικανοποιητικού συμβιβασμού και δεδομένης της μεταβλητότητας των τιμών 
που έχει χαρακτηρίσει την αγορά του γάλακτος τον τελευταίο καιρό, προτείνεται μια 
προσέγγιση λίγο πιο συνετή απ’ ό,τι η πρόταση της Επιτροπής, υπό τους εξής όρους:

- Αύξηση κατά 1% των ποσοστώσεων γάλακτος για τις περιόδους εμπορίας 2009/10 και 
2010/11.

- Αναβολή για το 2010 των αποφάσεων σχετικά με το μέλλον του κλάδου αφού ληφθεί 
υπόψη μια κατάλληλη αξιολόγηση της αντίστοιχης περιόδου ως προς τις τρεις προηγούμενες 
περιόδους εμπορίας.

- Δημιουργία του «Ταμείου του Γάλακτος» που χρηματοδοτείται από τα ποσά που 
αντιστοιχούν με την εφαρμογή του σούπερ ποσοστού και με τις εξοικονομήσεις που 
δημιουργούνται με την αποσυναρμολόγηση των εργαλείων της αγοράς, όπου δεν μπορούν να 
χρηματοδοτούνται μέσω αυτού δράσεις που μπορούν να εξασφαλιστούν από οποιοδήποτε 
άλλο εργαλείο, συγκεκριμένα το άρθρο 68ο.

III ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1698/2005 ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2006/144/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
(περίοδος προγραμματισμού 2007-2013)

- Ο εισηγητής συμμερίζεται την ανάλυση της Επιτροπής όσον αφορά την ανάγκη να 
συμπεριληφθούν νέες προκλήσεις στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, συγκεκριμένα 
όσον αφορά της κλιματικές μεταβολές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διαχείριση των 
υδάτων και την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
ευελιξία στα κράτη μέλη. Αν από τη μία πλευρά, για να ληφθούν υπόψη αυτές οι προκλήσεις, 
η Επιτροπή επιλέγει μια ευέλικτη προσέγγιση καταρτίζοντας ένα μη εξαντλητικό κατάλογο 
πιθανών μέτρων που θα εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη, από την άλλη πλευρά καθορίζει ότι 
αυτά πρέπει να χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από τους πρόσθετους πόρους που απορρέουν 
από τη νέα διαφοροποίηση. 

Ο εισηγητής προτείνει να περιοριστεί αυτή η υποχρέωση στο 50% των πρόσθετων πόρων, 
πράγμα που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη χρήση των 
χρηματοδοτικών πόρων που έχουν μεταφερθεί στον 2ο πυλώνα και απορρέουν από τη νέα 
διαφοροποίηση, τη δημιουργία ανώτατου ορίου και τον νέο μηχανισμό «διόδου 
επικοινωνίας» που εισήχθη στο άρθρο 68, είτε για τις δράσεις που θα εφαρμοστούν στο 
πλαίσιο των «νέων προκλήσεων» είτε για την ενίσχυση των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξής τους. 

Προτείνονται επίσης πρόσθετα μέτρα σχετικά με:
- τη χρήση ηλιακής, αιολικής και γεωθερμικής ενέργειας,
- τη βελτίωση της διαχείρισης καταλοίπων και της επαναχρησιμοποίησης υλικών,
- τη διαχείριση των κινδύνων πλημμυρών.

- Προτείνεται η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής αυτού του εργαλείου, κάνοντας επιλέξιμες 
τις δαπάνες που σχετίζονται με συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση της καινοτομίας και 
της μετάδοσης γνώσεων, όχι μόνο ως συμβολή της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης 
στη στρατηγική της Λισαβόνας, αλλά επίσης για καλύτερη ανταπόκριση στις νέες 
προκλήσεις, ιδίως στα ζητήματα των νέων πηγών ενέργειας και της καταπολέμησης των 
κλιματικών μεταβολών, της βιοποικιλότητας και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. 

- Δεδομένης της προΰπαρξης του προβλήματος της γήρανσης των αγροτικών επιχειρηματιών 
και της αστυφιλίας, θα πρέπει να ενισχυθεί η στήριξη της πρώτης εγκατάστασης νέων 
γεωργών, αυξάνοντας την αντίστοιχη πριμοδότηση από 55.000 ευρώ σε 75.000 ευρώ. 

Adlib Express Watermark


	731809el.doc

