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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πτυχή της ΚΓΠ που άπτεται της αγροτικής ανάπτυξης παραμένει ζωτικό τμήμα και 
αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στην εν εξελίξει μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση επιδιώκει να 
διατηρήσει την δομή της των δύο πυλώνων και επιδιώκει επίσης την διατήρηση, σε 
ονομαστικές τιμές, του προϋπολογισμού για κάθε πυλώνα στο επίπεδο του 2013, με σαφή 
έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ. Η ΚΓΠ 
πρέπει να παραμείνει μια πολιτική στρατηγικής σημασίας, η οποία εξασφαλίζει την πλέον 
αποτελεσματική απάντηση στις πολιτικές προκλήσεις και την πλέον αποδοτική χρήση των 
δημοσιονομικών πόρων. Τα μέσα του πυλώνα ΙΙ πρέπει να δίνουν στα κράτη μέλη 
μεγαλύτερο περιθώριο διαμόρφωσης λύσεων που είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές 
ιδιαιτερότητές τους.

Δεδομένου ότι η ΚΓΠ έχει γίνει ιδιαιτέρως περίπλοκη με το πέρασμα του χρόνου, πρέπει 
οπωσδήποτε μια βελτιωμένη νομοθεσία και μια ιδιαιτέρως μειωμένη γραφειοκρατία για τους 
γεωργούς να αποτελέσουν σημαντικά συστατικά στοιχεία της μελλοντικής ΚΓΠ. Όλες οι 
περιττές και υπέρμετρες διοικητικές επιβαρύνσεις και δαπάνες που επιβαρύνουν τις εθνικές 
αρχές πρέπει να αποφεύγονται, ιδίως όταν διανύουμε περίοδο δημοσιονομικής εξυγίανσης 
και έλλειψης πόρων. Απαιτούνται στοχοθετημένες δαπάνες προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
χρηστή διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης με επιδίωξη την εξυπηρέτηση 
κρίσιμων δημοσίων συμφερόντων μέσω της πολυλειτουργικής ΚΓΠ. Επιπλέον, Η 
μεταρρύθμιση έχει σκοπό να σχεδιάσει αποτελεσματικούς μηχανισμούς μακράς πνοής 
προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα του γεωργικού τομέα.

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι ο προσδιορισμός συγκεκριμένων πολιτικών 
επιλογών για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων της γεωργίας και των 
γεωργικών περιοχών και για την επίτευξη των σκοπών της ΚΓΠ. Η ενίσχυση των 
περιβαλλοντικών δράσεων σε συνδυασμό με μιαν αύξηση των πόρων προβλέπεται ούτως 
ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά σε εδαφική βάση. Πρέπει επίσης να λεχθεί ότι οι 
πόροι που δαπανώνται στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ πρέπει να προσανατολίζονται περισσότερο 
προς την γεωργική κοινότητα.

Εν συντομία, η Επιτροπή προτείνει ότι η αγροτική ανάπτυξη πρέπει να συμπεριληφθεί σε ένα 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο με άλλα ταμεία κοινής διαχείρισης της ΕΕ, με ενισχυμένη 
προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, και υποκείμενη σε σαφέστερους και 
βελτιωμένους όρους, καθορισμένους εκ των προτέρων. Ο πυλώνας ΙΙ της ΚΓΠ πρέπει να 
λειτουργεί με συντονισμένο και συμπληρωματικό τρόπο με τον πυλώνα Ι, καθώς και με τα 
άλλα ταμεία της ΕΕ (ιδίως με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Τα ταμεία υπάγονται στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ) 
σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα μεταφερθεί σε συμβάσεις σύμπραξης σε εθνικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινών στόχων και κανόνων για την εκτέλεσή τους. Η θέσπιση 
κοινών κανόνων για όλα τα ταμεία που υπάγονται στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα 
καταστήσει ευκολότερη τη διαχείριση των έργων τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις 
εθνικές αρχές και θα διευκολύνει επίσης την υλοποίηση των ενοποιημένων έργων.

Κρισιμότατης σημασίας είναι η προσπάθεια εξασφάλισης της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις του δημοσίου συμφέροντος σε σχέση με την χορήγηση πληρωμών.  
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Η παρούσα γνωμοδότηση εκπονήθηκε βάσει των συνολικών πιστώσεων που προβλέπει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ΚΓΠ στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
Ενδεχόμενες θεμελιώδεις αλλαγές στην εν λόγω πρόταση θα συνεπάγονταν την αναθεώρηση 
του περιεχομένου της γνωμοδότησης.
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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 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα ποσό ύψους 30 εκατομμυρίων 
ευρώ θα αφαιρεθεί από τα κονδύλια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και θα 
χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση 
ενός βραβείου για καινοτόμο τοπική 
συνεργασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 56.

διαγράφεται

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 56 διαγράφεται
Βραβείο καινοτόμου τοπικής συνεργασίας 

στις αγροτικές περιοχές
Τα κονδύλια που αναφέρονται στο άρθρο 
51 παράγραφος 2 χρησιμοποιούνται για 
τη χρηματοδότηση της απονομής 
βραβείου σε έργα συνεργασίας στα οποία 
συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά 
κράτη μέλη και υλοποιούν μια καινοτόμο 
ιδέα σε τοπικό επίπεδο.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 57 διαγράφεται
Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

1. Με έναρξη το αργότερο το 2015 και 
μετέπειτα κάθε έτος, η Επιτροπή 
προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για την απονομή του βραβείου 
που αναφέρεται στο άρθρο 56. Η 
τελευταία πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων θα προκηρυχθεί το αργότερο 
το 2019.
2. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
αναγράφει το θεματικό περιεχόμενο των 
προτάσεων που θα αφορά μία από τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη. Το θεματικό 
περιεχόμενο θα είναι επίσης κατάλληλο 
για υλοποίηση μέσω συνεργασίας σε 
διακρατικό επίπεδο.
3. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
είναι ανοικτή τόσο στις ομάδες τοπικής 
δράσης όσο και σε μεμονωμένους φορείς 
που συνεργάζονται για τους σκοπούς του 
συγκεκριμένου έργου.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 58 διαγράφεται
Διαδικασία επιλογής

1. Οι αιτήσεις για το βραβείο 
υποβάλλονται από τους υποψηφίους σε 
όλα τα κράτη μέλη στο αντίστοιχο εθνικό 
αγροτικό δίκτυο, το οποίο είναι αρμόδιο 
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για την προεπιλογή των υποψηφιοτήτων.
2. Τα εθνικά αγροτικά δίκτυα 
συγκροτούν, επιλέγοντας μεταξύ των 
μελών τους, μια επιτροπή προεπιλογής 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με σκοπό 
την προεπιλογή των υποψηφιοτήτων. Η 
προεπιλογή των υποψηφιοτήτων γίνεται 
με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού, 
επιλογής και απονομής που καθορίζονται 
στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 
Κάθε εθνικό αγροτικό δίκτυο προεπιλέγει 
10 υποψηφιότητες κατ’ ανώτατο όριο και 
τις διαβιβάζει στην Επιτροπή.
3. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
επιλογή πενήντα προς βράβευση έργων 
μεταξύ των υποψηφιοτήτων που έχουν 
προεπιλεγεί σε όλα τα κράτη μέλη. Η 
Επιτροπή συστήνει μια ειδική 
διευθύνουσα ομάδα που απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Η εν 
λόγω διευθύνουσα ομάδα επιλέγει τις 
προς βράβευση υποψηφιότητες βάσει των 
κριτηρίων αποκλεισμού, επιλογής και 
απονομής που καθορίζονται στην 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
4. Η Επιτροπή καταρτίζει, με εκτελεστική 
πράξη, τον κατάλογο των έργων στα 
οποία απονέμεται το βραβείο.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 59 διαγράφεται
Χρηματικό βραβείο - όροι και καταβολή

1. Προκειμένου τα έργα να είναι επιλέξιμα 
για το βραβείο, ο χρόνος που απαιτείται 
για την ολοκλήρωσή τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα δύο έτη από την 
ημερομηνία έκδοσης της εκτελεστικής 
πράξης απονομής του βραβείου. Το 
χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του 
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έργου ορίζεται στην αίτηση 
υποψηφιότητας.
2. Το βραβείο χορηγείται υπό μορφή κατ’ 
αποκοπήν ποσού. Το ποσό της πληρωμής 
καθορίζεται από την Επιτροπή, με 
εκτελεστική πράξη, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που ορίζονται στην πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων και λαμβάνοντας 
υπόψη το εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης 
του έργου που αναφέρεται στην αίτηση. 
Το ανώτατο βραβείο ανά έργο δεν 
υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.
3. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν το 
βραβείο στους επιτυχόντες υποψηφίους 
αφού εξακριβώσουν ότι το έργο έχει 
ολοκληρωθεί. Οι σχετικές δαπάνες 
επιστρέφονται από την Ένωση στα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ενότητας 4 του κεφαλαίου II του τίτλου 
IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να καταβάλουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει 
το ποσό του βραβείου στους επιτυχόντες 
υποψηφίους πριν από τον έλεγχο της 
ολοκλήρωσης του έργου, αλλά, σε αυτή 
την περίπτωση, φέρουν την ευθύνη για τις 
δαπάνες έως ότου ελεγχθεί η ολοκλήρωση 
του έργου.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 60 διαγράφεται
Κανόνες για τη διαδικασία, τα 

χρονοδιαγράμματα και τη σύσταση 
διευθύνουσας επιτροπής

Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, 
καθορίζει λεπτομερείς διατάξεις για τη 
διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα 
επιλογής των έργων και κανόνες σχετικά 
με τη σύσταση της διευθύνουσας 
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επιτροπής ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται στο 
άρθρο 58 παράγραφος 3. Οι εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 91.
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