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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά ορισμένες 
διατάξεις σχετιζόμενες με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη τα 
οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα
(COM(2011)0481 – C7–0218/2011 – 2011/0209(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0481),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και τα άρθρα 42 και 43 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0218/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που απηύθυναν εθνικά κοινοβούλια στον 
Πρόεδρό του σχετικά με τη συμβατότητα του σχεδίου πράξης με την αρχή της 
επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της …1

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου των 
Προϋπολογισμών (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής κρίσης, ορισμένα κράτη μέλη
αντιμετωπίζουν  δημοσιονομικούς περιορισμούς που πιθανόν θα παρεμποδίσουν την
εκπλήρωση των δεσμεύσεων τους για συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα
(Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμεία Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ). 

Τα εν λόγω  κράτη μέλη κινδυνεύουν να χάσουν την κοινοτική στήριξη μέσω του ΕΓΤΑΑ, 
εκτός εάν παράσχουν αποδείξεις για την δαπάνηση των αντίστοιχων εθνικών κεφαλαίων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 70 του κανονισμού (EΚ) No 1698/2005, τουλάχιστον εντός διετίας 
μετά το έτος έναρξης της καταβολής των πιστώσεων (κανόνας «ν+2»). 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή προτείνει την προσωρινή αύξηση του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης της Ένωσης για τα προγράμματα που "τρέχουν" στα κράτη μέλη στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ) 
(κανονισμός Συμβουλίου (EΕ) αρ. 407/2010, στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και την 
Πορτογαλία), και  του μηχανισμού για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών  στα κράτη μέλη 
που δεν έχουν ενταχθεί στο χώρο ευρώ (κανονισμός Συμβουλίου (EΕ) αρ.332/2002,   για την 
Λετονία και τη Ρουμανία). Αυτή η προσωρινή αύξηση στην κοινοτική συγχρηματοδότηση για
τα εν λόγω κράτη μέλη, θα μειώσει το ποσό των απαιτούμενων εθνικών κεφαλαίων που
απαιτούνται στα δημοσιονομικά έτη 2011 και 2012. Θα βοηθήσει έτσι στο να υπάρξουν
διαθέσιμα κεφάλαια για την αγροτική οικονομία και θα συμβάλει στην συνολική οικονομική 
ανάκαμψη αυτών των κρατών μελών. 

Τρέχον 
ανώτατο 
ποσοστό 
συγχρηματο
δότησης ΕΕ

Προτεινόμενο
ανώτατο 
ποσοστό 
συγχρ/σης

Διαφορά

Αριθ. 1 και 3 75 % 95 % + 20 %Περιφέρειες 
επιλέξιμες βάσει του 
στόχου σύγκλισης

Αριθ. 2 και 4 80 % 95 % + 15 %

Μέτρα μέσω του 
Άρθρου 16 α 
(Υγειονομικός 
έλεγχος)

90 % 95 % +  5 %

Αριθ. 1 και 3 50 % 85 % + 35 %Άλλες περιοχές  
Αριθ. 2 και 4 55 % 85 % + 30 %
Μέτρα μέσω του 
Άρθρου 16 α 
(Υγειονομικός 
έλεγχος)

75 % 85 % + 10 %

Αριθ. 1 και 3 85 % 95 % + 10 %Aπόκεντρες περιοχές 
/Νήσων Αιγαίου Αριθ. 2 και 4 85 % 95 % + 10 %

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει επιπλέον πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την 
περίοδο του προγράμματος. Αντίθετα, οι συμπληρωματικές πιστώσεις υποχρεώσεων  για την 
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χρηματοδότηση της αύξησης της συμμετοχής της ΕΕ θα καλυφθούν προκαταβολικά  από το 
δημοσιονομικό έτος 2013 για τα δημοσιονομικά έτη 2011 και 2012. 

Ως εκ  τούτου, δεν μπορεί να αποκλειστεί ένας ορισμένος κίνδυνος συνολικής μείωσης του 
συνολικού προγραμματιζόμενου ποσού. Εντούτοις, οι κίνδυνοι φαίνονται μηδαμινοί
συγκρινόμενοι με τον κίνδυνο απώλειας των ευρωπαϊκών καταβολών στο σύνολό τους, 
εξαιτίας μη ύπαρξης εθνικών κεφαλαίων1. 

Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής προτείνει, προς το συμφέρον των αγροτικών οικονομιών των
ενδιαφερομένων κρατών μελών, και για το ευρύτερο οικονομικό συμφέρον της Ένωσης στο 
σύνολό της, να υποστηριχθεί η πρόταση της Επιτροπής και να επιταχυνθεί η νομοθετική 
διαδικασία ώστε να τεθεί σε ισχύ πριν το τέλος του 2011.

                                               
1 σε ένα φανταστικό παράδειγμα:
Στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού, ένα κράτος μέλος που έχει καταβάλει 100 εκ.€ σε δικαιούχους, θα λάβει
επιστροφή από την Επιτροπή συνολικού ύψους 75 εκ.€ (ποσοστό συγχρηματοδότησης 75 %). Στην
προτεινόμενη διευθέτηση, το ίδιο κράτος μέλος θα λάβει επιστροφή 95 εκατ. € (βάσει του στόχου σύγκλισης ή
για απόκεντρες περιοχές).
Αφετέρου, εάν το κράτος μέλος μπορεί να καταβάλει μόνο 5 εκατ.€ το δεδομένο έτος (π.χ. 2012), και εάν η
πρόταση της Επιτροπής δεν γίνει αποδεκτή, το συνολικό προγραμματιζόμενο ποσό θα μειωθεί κατά  80 % (σε 
20 εκ.€, εκ των οποίων μόνο τα 15 εκατ.€ θα αποζημιωθούν από την κοινότητα).


