
AD\915606EL.doc PE491.201v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Προϋπολογισμών

2011/0281(COD)

17.10.2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Giovanni La Via



PE491.201v02-00 2/8 AD\915606EL.doc

EL

PA_Legam



AD\915606EL.doc 3/8 PE491.201v02-00

EL

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η κοινή οργάνωση αγορών παραμένει εντός της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής παραμένει 
ζωτικό μέρος και αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στην τρέχουσα μεταρρύθμιση. Η 
μεταρρύθμιση προσπαθεί να περιγράψει το δρόμο προς μια μεμονωμένη οργάνωση αγοράς 
της ΚΓΠ, όπως η ζάχαρη, ο οίνος, το ελαιόλαδο κ.τ.λ. Οι προτάσεις προσπαθούν να 
εξετάσουν όλους τους τομείς της ΚΓΠ και να προστατεύσουν τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης.

Καθώς η ΚΓΠ κατέστη με την πάροδο των ετών όλο και πιο περίπλοκη, μια καλύτερη 
ρύθμιση και μια σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας για τους αγρότες πρέπει να 
αποτελέσουν σημαντική συνιστώσα της μελλοντικής ΚΓΠ. Πρέπει να αποφευχθεί οιαδήποτε 
αδικαιολόγητη και υπερβολική διοικητική επιβάρυνση και κόστος για τις εθνικές, ειδικά με 
γνώμονα την δημοσιονομική εξυγίανση που επιχειρούν τα κράτη μέλη και τους 
περιορισμένους διαθέσιμους πόρους. Απαιτείται στοχοθετημένη δαπάνη με σκοπό να 
εξασφαλιστεί μία υγιής διαχείριση των πόρων της Ένωσης με στόχο την παροχή ζωτικής 
σημασίας δημόσιων αγαθών μέσω της πολυλειτουργικής ΚΓΠ.

Ο σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι να καθορίσει μία ειδική πολιτική ανά τομέα 
καλύπτοντας όλους τους επιμέρους τομείς. Επιπλέον, οι προτάσεις αναφέρονται σε θέματα 
παρέμβασης στην αγορά καθώς και ιδιωτικής αποθήκευσης όπως επίσης και στη χρήση των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή. Τα θέματα των οργανώσεων των παραγωγών και των ομάδων 
παραγωγών, κυρίως στον τομέα των οπωροκηπευτικών, από κοινού με τα συστήματα 
προώθησης και πρακτικές σήμανσης έχουν επίσης αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν επιλογές όσον 
αφορά την πολιτική για τους τομείς με σκοπό να αντιμετωπισθούν μελλοντικές προκλήσεις 
σε κλάδους της γεωργίας και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ΚΓΠ. Η 
μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τους νέους κανόνες εμπορίας, τα πρότυπα 
παραγωγής καθώς και τα αντίστοιχα πρότυπα ποιότητας όσον αφορά τις συσκευασίες (π.χ. 
γαλακτοκομικές ποσοστώσεις) με σκοπό να παράσχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο και ένα 
σύστημα το οποίο θα είναι σε θέση να αποφεύγει την υψηλή αστάθεια των τιμών.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του δημόσιου 
συμφέροντος που συνδέεται με τη χορήγηση πληρωμών.

Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε βάσει των συνολικών πιστώσεων που προβλέπει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ΚΓΠ στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε 
περίπτωση που υπάρξουν θεμελιώδεις αλλαγές στην εν λόγω πρόταση η παρούσα 
γνωμοδότηση θα πρέπει να αναθεωρηθεί.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) περιβαλλοντικά μέτρα και μέθοδοι 
παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής 
γεωργίας·

ε) περιβαλλοντικά μέτρα και μέθοδοι 
παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής 
γεωργίας και της ολοκληρωμένης 
παραγωγής·

Αιτιολόγηση

Η “ολοκληρωμένη παραγωγή” ως μέθοδος παραγωγής που συμπεριλαμβάνει τον μέγιστο 
δυνατό αριθμό πόρων και φυσικών μηχανισμών, συνιστά πρακτική που διασφαλίζει 
μακροπρόθεσμα τη βιώσιμη γεωργία. Για το λόγο αυτό, και διότι συνιστά μέθοδο που μπορεί να 
εφαρμόζεται πραγματικά σε όλες τις καλλιέργειες, πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντική 
πρακτική αποδεκτή από την Ένωση για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή 
ισούται με το ποσό των χρηματικών 
εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 30 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και έχουν όντως 
καταβληθεί, αλλά περιορίζεται στο 50%
του ποσού των δαπανών που έχουν όντως 
πραγματοποιηθεί.

1. Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή 
ισούται με το ποσό των χρηματικών 
εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 30 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και έχουν όντως 
καταβληθεί, αλλά περιορίζεται στο 60%
του ποσού των δαπανών που έχουν όντως 
πραγματοποιηθεί.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό μπορεί να 
αυξάνεται στο 4,6% της αξίας της 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, 
υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 
4,1% της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για μέτρα πρόληψης και 
διαχείρισης κρίσεων. 

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό μπορεί να 
αυξάνεται στο 5% της αξίας της 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, 
υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 
4,1% της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για μέτρα πρόληψης και 
διαχείρισης κρίσεων. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω πρότυπα θα εφαρμόζονται 
επίσης με την ίδια ένταση και 
αυστηρότητα στα προϊόντα που 
προέρχονται από τρίτες.

Αιτιολόγηση

Με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλα τα προϊόντα 
που προορίζονται για την ίδια αγορά πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να 
καταστούν δυνατές οι εξαγωγές με βάση 

1. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή που 
αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο θα 
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τις τιμές της διεθνούς αγοράς και εντός 
των ορίων που απορρέουν από συμφωνίες 
οι οποίες συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 
218 της Συνθήκης, η διαφορά μεταξύ των 
εν λόγω τιμών και των τιμών στην Ένωση 
μπορεί να καλύπτεται με τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή:

πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε 
συνδυασμό με το άρθρο 154. Στο βαθμό 
που είναι αναγκαίο για να καταστούν 
δυνατές οι εξαγωγές με βάση τις τιμές της 
διεθνούς αγοράς και εντός των ορίων που 
απορρέουν από συμφωνίες οι οποίες 
συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 218 της 
Συνθήκης, η διαφορά μεταξύ των εν λόγω 
τιμών και των τιμών στην Ένωση μπορεί 
να καλύπτεται με τη χορήγηση επιστροφών 
κατά την εξαγωγή:

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
αντίδρασης σε περιπτώσεις που απειλείται 
να διαταραχθεί η αγορά από σημαντικές 
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή τυχόν 
άλλους παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την αγορά, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 160 για να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για τον σχετικό τομέα, τηρώντας 
τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης.

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
αντίδρασης σε περιπτώσεις διαταράξεων 
της αγοράς από σημαντικές αυξήσεις ή 
πτώσεις των τιμών σε εσωτερικές ή 
εξωτερικές αγορές, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
160 για να λάβει τα αναγκαία μέτρα για 
τον σχετικό τομέα, τηρώντας τυχόν 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις απειλών για διατάραξη
της αγοράς που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο, όταν συντρέχουν δεόντως 
αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι 

Στις περιπτώσεις διατάραξης της αγοράς 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, όταν 
συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι 
επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η 
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επείγουσας ανάγκης, η διαδικασία, που 
προβλέπεται στο άρθρο 161 του παρόντος 
κανονισμού εφαρμόζεται σε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

διαδικασία, που προβλέπεται στο άρθρο 
161 του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζεται σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο.
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