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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με το μελλοντικό ΠΔΠ είναι καίριας σημασίας για την 
ΚΓΠ και τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με τις προτάσεις νομοθετικής 
μεταρρύθμισης. 

Από τις συζητήσεις στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου 
Γενικών Υποθέσεων σχετικά με το διαπραγματευτικό πακέτο εξακολουθούν να μην 
διαφαίνονται προς το παρόν σαφείς θέσεις ή ακόμη και αριθμητικά στοιχεία σχετικά με το 
μελλοντικό ΠΔΠ. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
προσφέρει, ωστόσο, μια ευκαιρία να επισημανθεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, ιδίως όσον αφορά τα τρέχοντα αριθμητικά στοιχεία για το 
μελλοντικό ΠΔΠ. 

Αφετηρία της γνωμοδότησης υπήρξε η θέση που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά 
του της 8ης Ιουνίου 2011 (έκθεση SURE) και της 23ης Ιουνίου 2011 (έκθεση Dess). Σε 
αμφότερες τις περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο ζήτησε να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της 
ΚΓΠ τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα με την τρέχουσα πολυετή περίοδο. 

Ανάλυση των προτάσεων της Επιτροπής

Κατά την παρουσίαση των προτάσεων της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2014-2020 στις 29 Ιουνίου 
2011, η πρόταση για τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ περιγράφηκε αρκετές φορές ως "πάγωμα" 
σε πραγματικές τιμές Ωστόσο, αξίζει τον κόπο να αναλύσει περαιτέρω κανείς τα στοιχεία. 

Δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 (πρόταση της Επιτροπής)
(σε εκατ. ευρώ – τιμές 2011)

Πιστώσεις 
αναλήψεως 

υποχρεώσεων

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Σύνολο
2014-
2020

2. Βιώσιμη 
ανάπτυξη: 
Φυσικοί πόροι

57 386 56 527 55 702 54 861 53 837 52 829 51 784 382 927

εκ των οποίων:
δαπάνες και άμεσες 
ενισχύσεις που 
έχουν σχέση με την 
αγορά

42 244 41 623 41 029 40 420 39 618 38 831 38 060 281 825

Πηγή: COM(2011)0398

Τα στοιχεία της Επιτροπής παρουσιάζονται σε σταθερές τιμές 2011. Παρομοίως, το τρέχον 
ΠΔΠ 2007-2013 είχε παρουσιαστεί, την εποχή της έγκρισής του το 2006, σε τιμές 2004. 
Με τη χρήση αποπληθωριστή 2% ετησίως, τα στοιχεία αυτά μπορούν να μετατραπούν σε 
τρέχουσες τιμές (που είναι ακριβώς η μορφή με την οποία συνήθως παρουσιάζονται, βλ. 
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm).
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Εάν χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο αποπληθωριστή 2% ετησίως, αυτά τα επικαιροποιημένα 
στοιχεία του ΠΔΠ 2007-2013 μπορούν επίσης να εκφραστούν σε σταθερές τιμές 2011. 

Δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013
(προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις διαφορετικές αναθεωρήσεις)

(σε εκατ. ευρώ – τιμές 2011)
Πιστώσεις 
αναλήψεως 

υποχρεώσεων

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
2007-
2013

2. Διατήρηση και 
διαχείριση των 
φυσικών πόρων

59 689 62 816 58 609 61 154 59 888 59 618 58 909 420 682

εκ των οποίων:
Δαπάνες και 
άμεσες ενισχύσεις 
που έχουν σχέση 
με την αγορά

49 531 49 046 48 565 48 089 47 616 47 150 46 688 336 685

Πηγή: Συλλογή τεχνικών δελτίων, Τμήμα Πολιτικής D, ΓΔ IPOL

Από τη σύγκριση του συνολικού ποσού του Τομέα 2 σε κάθε πίνακα προκύπτει συνολική 
μείωση της τάξης των
420 682 εκατ. ευρώ - 382 927 εκατ. ευρώ = 37 755 εκατ. ευρώ (9 %).

Σημ.: Η αρχική συμφωνία του 2006 ( 371 344 εκατ. ευρώ σε τιμές 2004), χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες αναθεωρήσεις («Επισιτιστική Διευκόλυνση», Galileo, ITER, 
κλπ.) θα αντιστοιχούσε σε ποσό 426 558 εκ. ευρώ σε τιμές 2011 για τον Τομέα 2,  στοιχείο 
βάσει του οποίου η πρόταση της Επιτροπής για το ΠΔΠ αντιστοιχεί σε περικοπή 
δημοσιονομικών πόρων της τάξης του 10,3 % περίπου.

Συμπεράσματα που προτείνει ο συντάκτης γνωμοδότησης 

Σύμφωνα με τη θέση που εξέφρασε το Κοινοβούλιο σε παλαιότερα ψηφίσματά του, ο 
προϋπολογισμός της ΚΓΠ πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με την περίοδο 
2007-2013. Κατά συνέπεια, πρέπει να απορριφθούν οι περικοπές που προτείνει η Επιτροπή 
και να ζητήσει το Κοινοβούλιο ένα ποσό αντίστοιχο των ανωτάτων ορίων της τρέχουσας 
περιόδου προγραμματισμού. 

Με δεδομένους τους δημοσιονομικούς περιορισμούς τόσο στα κράτη μέλη όσο και στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, καθίσταται ουσιώδες να δοθεί στα κράτη μέλη η αναγκαία ευελιξία 
προκειμένου να μεταφέρουν κονδύλια μεταξύ των δύο πυλώνων της ΚΓΠ (άμεσες ενισχύσεις 
και αγροτική ανάπτυξη) ώστε να είναι σε θέση τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τα 
προβλήματα των γεωργικών περιοχών τους με τον πλέον κατάλληλο τρόπο.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει τη σημασία της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής όσον αφορά τη διασφάλιση της 
επισιτιστικής ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ σύμφωνα με τις Συνθήκες· παρατηρεί ότι η 
ζήτηση τροφίμων αυξάνεται ταχύτερα από την προσφορά, ενώ οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής γίνονται ιδιαίτερα έντονα αισθητές στη γεωργία· επιμένει ότι η 
Ευρώπη, που αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα γεωργικών προϊόντων, οφείλει να 
διατηρήσει και να αυξήσει το γεωργικό δυναμικό της και την αποδοτικότητά της στον 
τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, ούτως ώστε να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει τόσο τη σημερινή όσο και τη μελλοντική ζήτηση τροφίμων στην ΕΕ·

2. εκτιμά ότι η συμφωνία αυτή για το ΠΔΠ 2014-2020 πρέπει να επιτευχθεί πριν από το 
τέλος του 2012, ειδάλλως θα τρωθεί η αξιοπιστία και η σταθερότητα της ΕΕ· 

3. επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι τα 
νομοθετικά όργανα και ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι εντεταλμένο να λειτουργεί 
ως νομοθέτης· επιμένει ότι το πολιτικό περιεχόμενο της μελλοντικής ΚΓΠ πρέπει να 
προσδιοριστεί μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

4. υπενθυμίζει τη θέση του, όπως διατυπώθηκε στα ψηφίσματά του της 8ης Ιουνίου 2011 
σχετικά με την επένδυση στο μέλλον:  ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 
για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς1, και της 23ης Ιουνίου 
2011 σχετικά με την ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020:  η αντιμετώπιση των 
μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το 
έδαφος2, σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός για την ΚΓΠ στην επόμενη πολυετή 
περίοδο προγραμματισμού πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα, σε 
πραγματικές τιμές, με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού·

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η πρόταση της Επιτροπής για το μελλοντικό ΠΔΠ, με την 
οποία ορίζεται συνολικό ανώτατο όριο 382 927 εκατ. ευρώ3 για τον Τομέα 2 και ένα επί 
μέρους ανώτατο όριο 281 825 εκατ. ευρώ για άμεσες ενισχύσεις και δαπάνες σχετικές με 
την αγορά, οδηγεί σε μείωση κατά 37 755 εκατ. ευρώ σε πραγματικές τιμές για τον τομέα 
αυτό·

6. εκτιμά ότι αυτές οι περικοπές δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από δαπάνες που 
προβλέπονται σε άλλους τομείς (επισιτιστική βοήθεια για τους απόρους, γεωργική 
έρευνα, αποθεματικό επισιτιστικής ασφάλειας κλπ.) ή από μηχανισμούς ευελιξίας για 
κάλυψη εκτάκτων δαπανών (αποθεματικό γεωργικής κρίσης, κλπ.) διότι πρόκειται περί 
δημοσιονομικών αποθεματικών που δεν περιέχουν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0266.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0297.
3 Όλα τα στοιχεία για τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων για την περίοδο 2014-2010 είναι εκπεφρασμένα 
σε σταθερές τιμές 2011.
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7. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν πρέπει να 
εντάσσεται στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν παραπλανητικό: 
αφενός, δεν είναι σαφές κατά πόσον – ή με ποιο τρόπο – οι αγρότες των διαφόρων 
κρατών μελών θα μπορούσαν ακόμη και να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια και, αφετέρου, 
τούτο προϋποθέτει ότι πολλές χιλιάδες γεωργοί θα οδηγηθούν και αυτοί στη χρεοκοπία 
εξαιτίας των διεθνών εμπορικών συμφωνιών·  τέλος, θεωρεί ότι η γεωργία, λόγω του 
ρόλου που διαδραματίζει ως προς την επισιτιστική ασφάλεια και ιδίως ως προς το 
ανθρώπινο δικαίωμα στην τροφή, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως χαρτί 
διαπραγμάτευσης στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες·

8. υπογραμμίζει τη σημασία του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ, ο οποίος συμβάλλει σημαντικά 
στις επενδύσεις, στη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές και στην 
αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας· 
εκτιμά ότι θα ήταν συμβατή με τα επιτεύγματα προηγούμενων μεταρρυθμίσεων της ΚΓΠ 
μια ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ, που αναμένεται ότι θα αυξήσει σημαντικά 
την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της ΚΓΠ, ιδίως εν όψει των νέων 
προκλήσεων που ορίζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 

9 καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να αυξήσει τους πόρους του Τομέα 2 και τους πόρους του 
υποτομέα για τις άμεσες ενισχύσεις και τις δαπάνες σχετικά με την αγορά σε 420 682 
εκατ. ευρώ και 336 685 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ποσά που αντιστοιχούν σε πάγωμα σε 
πραγματικές τιμές, όπως είχε ζητήσει σε παλαιότερα ψηφίσματά του·

10. τονίζει ότι η γεωργική πολιτική είναι η μόνη ενωσιακή πολιτική που πλήττεται από τόσο 
σημαντικές περικοπές στο πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής για το μελλοντικό ΠΔΠ· 
επιμένει, κατά συνέπεια, ότι εάν μελετάται μείωση του συνολικού προϋπολογισμού της 
ΕΕ, αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του 
προϋπολογισμού της ΚΓΠ· 

11. υπογραμμίζει ότι η μετάβαση σε ένα μοντέλο περιφερειακού χαρακτήρα και η περαιτέρω 
ενίσχυση της οικολογικής συνιστώσας της ΚΓΠ κατά το επόμενο πολυετές πλαίσιο θα 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στους γεωργούς και ότι τυχόν πρόσθετες περικοπές στον 
συνολικό προϋπολογισμό της ΚΓΠ θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση 
των μεμονωμένων γεωργών·

12. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να δοθεί στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία για να 
μεταφέρουν κονδύλια μεταξύ των δύο πυλώνων της ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υφιστάμενες υποχρεώσεις συγχρηματοδότησης κατά τη μεταφορά κονδυλίων από τον 
πρώτο στον δεύτερο πυλώνα, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις 
στις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι γεωργικές περιοχές με τον πλέον κατάλληλο, με 
βάση τις ειδικές περιστάσεις και στρατηγικές τους, τρόπο, χωρίς να θίγονται οι εν εξελίξει 
νομοθετικές διαδικασίες για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, ιδίως οι διατάξεις περί 
μεταφορών μεταξύ των ταμείων που προβλέπονται στο μελλοντικό κανονισμό σχετικά με 
τις άμεσες ενισχύσεις·

13. εκτιμά ότι το πρόγραμμα αρωγής των απόρων στην Ένωση θα πρέπει να συνεχιστεί πέραν 
του 2013.
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