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Θέσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αναφορικά με τις 
Νομοθετικές Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση της 

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων στα πλαίσια της άσκησης του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου (scrutiny), εξέτασε σε σειρά συνεδριάσεών της, τις ακόλουθες νομοθετικές 

προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ:

1. Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 

κοινής γεωργικής πολιτικής (COM(2011) 625).

2. Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) (COM(2011) 626). 

3. Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκού Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

(COM(2011) 627). 

4. Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση, 
τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (COM(2011) 628).

5. Πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό 
ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των 
αγορών γεωργικών προϊόντων (COM(2011) 629).

6. Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άμεσων 
ενισχύσεων στους γεωργούς για το έτος 2013 (COM(2011) 630).

7. Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και τη στήριξη 
στους αμπελοκαλλιεργητές (COM(2011) 631).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μετά την εξέταση των πιο πάνω προτάσεων 

κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα/θέσεις:

Σύνολο των προτάσεων της Επιτροπής:

- Αντιμετωπίζει θετικά τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζονται οι προτάσεις της Επιτροπής, 

επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για ευελιξία, απλοποίηση και μείωση του διοικητικού 

φόρτου. 

- Τονίζει την ανάγκη όπως οι εν λόγω προτάσεις της Επιτροπής λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

του κάθε κράτους μέλους.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
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Νομοθετική πρόταση για τις άμεσες ενισχύσεις:

- Χαιρετίζει την εν λόγω πρόταση αλλά ταυτόχρονα θεωρεί ότι θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος ώστε 

να αποφευχθεί η μείωση του δημοσιονομικού φακέλου των μικρών κρατών μελών που 

αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα λόγω μεγέθους, αλλά και απόστασης από τις αγορές, ενώ 

παράλληλα επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή, όπως η Κύπρος.

- Θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά το «πρασίνισμα» 

των άμεσων πληρωμών, τόσο ως προς την επιλογή των επιμέρους μέτρων όσο και για σκοπούς 

απλοποίησης των διαδικασιών εφαρμογής.

- Καλωσορίζει την εισαγωγή ειδικού σχεδίου για τους «μικρούς» γεωργούς των οποίων ο ρόλος είναι 

σημαντικός για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

- Τονίζει την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα σε μικρά κράτη μέλη τα οποία διαθέτουν μεγάλο αριθμό 

«μικρών» γεωργών, να διαθέτουν μεγαλύτερο ποσοστό από το δημοσιονομικό τους φάκελο για την 

εφαρμογή του σχεδίου αυτού. 

- Χαιρετίζει τη δυνατότητα που δίδεται στα κράτη μέλη να μεταφέρουν κονδύλια από τον 1ο πυλώνα 

στο 2ο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αλλά παράλληλα τονίζει την ανάγκη όπως δοθεί στα 

κράτη μέλη περαιτέρω ευελιξία.

Νομοθετική πρόταση για την αγροτική ανάπτυξη:

- Συμφωνεί με τους τρεις βασικούς στόχους και προτεραιότητες της πρότασης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της πρότασης, ιδιαίτερα όσον αφορά την 

εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας καθώς και περαιτέρω απλοποίησης της πρότασης.

- Τονίζει ότι θα πρέπει να αποφευχθούν επικαλύψεις μεταξύ του «πρασινίσματος» των άμεσων 

πληρωμών και των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.

- Επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω απλοποίηση της πρότασης και μείωσης του δημοσιονομικού 

κόστους.

Νομοθετική πρόταση για την ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ):

- Χαιρετίζει τις πρόνοιες που επιτρέπουν στην Επιτροπή να λαμβάνει έκτακτα μέτρα για αντιμετώπιση 

μεγάλων διαταραχών στην αγορά με χρηματοδότηση από το Ταμείο Διαχείρισης Κρίσεων. Τονίζει τη 

σημασία καθορισμού ξεκάθαρων κριτηρίων για την ενεργοποίηση των μέτρων αυτών ώστε να 

διασφαλίζεται ότι όλα τα κράτη μέλη θα μπορούν να επωφεληθούν.

- Αντιμετωπίζει θετικά τα νέα μέτρα που περιλαμβάνονται στην πρόταση όπως η συμβολαιακή 

γεωργία και η λήψη μέτρων για την αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών.

- Υποστηρίζει την ενίσχυση του ρόλου των Οργανώσεων Παραγωγών και ταυτόχρονα χαιρετίζει τα

προτεινόμενα μέτρα τα οποία ενισχύουν τη διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών.
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Νομοθετική πρόταση για τη χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής:

- Χαιρετίζει το γεγονός ότι οι κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης είναι πλέον ξεκάθαροι και 

συγκεντρωμένοι.

- Θεωρεί θετικό το γεγονός ότι οι μικροί παραγωγοί δε θα υπόκεινται στις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την εφαρμογή του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης.

- Τονίζει την ανάγκη συμπερίληψης στην πρόταση προνοιών οι οποίες θα μειώσουν το διοικητικό 

φόρτο των Οργανισμών Πληρωμών.

31 Μαΐου 2012


