
AD\915616EL.doc PE491.199v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Προϋπολογισμών

2011/0280(COD)

16.10.2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Giovanni La Via



PE491.199v02-00 2/9 AD\915616EL.doc

EL

PA_Legam



AD\915616EL.doc 3/9 PE491.199v02-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς αποτελούν ζωτικό τμήμα της ΚΓΠ και υψηλή 
προτεραιότητα στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταρρύθμισης. Η μεταρρύθμιση προσπαθεί να 
εξισορροπήσει τη στήριξη του εισοδήματος με τις νέες δημόσιες προκλήσεις 
ενσωματώνοντας στον πρώτο πυλώνα περιβαλλοντικές απαιτήσεις υπό τη μορφή μιας 
ισχυρής οικολογικής συνιστώσας. Τα οφέλη από πλευράς περιβάλλοντος και κλίματος 
συνηγορούν στη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών καθώς η μεταρρύθμιση επιδιώκει να 
επιτύχει τη συμμετοχή όλων των γεωργών στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. 
Επιπλέον, θα διαφυλαχθούν τα δημοσιονομικά συμφέροντα της Ένωσης. 

Δεδομένου ότι η ΚΓΠ έχει καταστεί περισσότερο πολύπλοκη με την πάροδο του χρόνου, η 
καλύτερη ρύθμιση και η σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας για τους γεωργούς πρέπει να 
αποτελέσουν σημαντικές συνιστώσες της μελλοντικής ΚΓΠ. Πρέπει να αποφευχθούν 
οιεσδήποτε αδικαιολόγητες και υπερβολικές διοικητικές επιβαρύνσεις και δαπάνες για τις 
εθνικές αρχές, ιδίως υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής εξυγίανσης που επιδιώκουν τα κράτη 
μέλη και της έλλειψης πόρων. Απαιτούνται στοχευμένες δαπάνες προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η υγιής διαχείριση των ενωσιακών πόρων με σκοπό την προσφορά βασικών 
δημόσιων αγαθών μέσω της πολυλειτουργικής ΚΓΠ. 

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην παρουσίαση ευρέων πολιτικών επιλογών 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές προκλήσεις για τη γεωργία και τις αγροτικές 
περιοχές και να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΓΠ και συγκεκριμένα, η βιώσιμη παραγωγή 
τροφίμων, η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και της δράσης για την κλιματική 
αλλαγή καθώς και η ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη.

Εν συντομία, η Επιτροπή προτείνει να συνδέεται το 30% των άμεσων ενισχύσεων με τις 
οικολογικές απαιτήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
θα παράγουν οφέλη σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα. Επιπλέον, προτείνεται ειδική 
στήριξη για τους κατόχους μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου να 
απλουστευθεί η στήριξη που τους παρέχεται, που πρέπει να αποτελεί συμπληρωματική 
στήριξη για νέους γεωργούς προκειμένου να παρασχεθούν κίνητρα ώστε ακόμη περισσότεροι 
νέοι γεωργοί να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους ή να εισέλθουν στη βιομηχανία. 
Προτείνεται επίσης ένα προαιρετικό καθεστώς πληρωμών για τις μειονεκτούσες περιοχές 
προκειμένου να υπογραμμισθεί η σημασία αυτών των περιοχών. Ανταποκρινόμενη στις 
εκκλήσεις για περισσότερο δίκαιη αντιμετώπιση, η Επιτροπή προτείνει τον καθορισμό 
ανωτάτου ορίου για τις εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν υψηλά ποσά αμέσων ενισχύσεων και 
προτείνει επίσης να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των άμεσων πληρωμών που λαμβάνουν οι 
εκμεταλλεύσεις στα διάφορα κράτη μέλη.  Σε σχέση με την πολλαπλή συμμόρφωση, η 
Επιτροπή προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις στις απαιτήσεις για καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση (ΚΓΠΚ) και στις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ). 

Είναι υψίστης σημασίας να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δημοσίου 
συμφέροντος οι οποίες συνδέονται με την καταβολή των πληρωμών.

Η παρούσα γνωμοδότηση βασίζεται στις συνολικές πιστώσεις που προβλέπει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την ΚΓΠ στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ενδεχόμενες 
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θεμελιώδεις αλλαγές στην εν λόγω πρόταση θα συνεπάγονταν την αναθεώρηση του 
περιεχομένου της γνωμοδότησης.

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
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τα ποσά που διατίθενται στην ΚΓΠ 
για το οικονομικό έτος 2013 πρέπει 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την 
επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού. Θα χρειαστούν 
επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι, για να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της 
επισιτιστικής ασφάλειας, της προστασίας 
του περιβάλλοντος, της κλιματικής 
αλλαγής και της εδαφικής ισορροπίας σε 
μια διευρυμένη ΕΕ, καθώς και για να 
επιτραπεί στην ΚΓΠ να συμβάλει στην 
επιτυχία της στρατηγικής «ΕΕ 2020».

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Ανώτατο όριο Τομέα 2
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Τα ποσά που διατίθενται στην ΚΓΠ για 
το οικονομικό έτος 2013 διατηρούνται 
τουλάχιστον κατά την επόμενη περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού. Θα 
χρειαστούν επαρκείς δημοσιονομικοί 
πόροι, για να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της επισιτιστικής ασφάλειας, 
της προστασίας του περιβάλλοντος, της 
κλιματικής αλλαγής και της εδαφικής 
ισορροπίας σε μια διευρυμένη ΕΕ, καθώς 
και για να επιτραπεί στην ΚΓΠ να 
συμβάλει στην επιτυχία της στρατηγικής 
«ΕΕ 2020».

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

διαγράφεται

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
γεωργούς που εισέπραξαν λιγότερα από 
5.000 ευρώ ως άμεσες ενισχύσεις για το 
προηγούμενο έτος.

διαγράφεται
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα 
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[...] [RDR] έως το 10% των ετήσιων 
εθνικών ανώτατων ορίων για τα 
ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο 
ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

1. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα 
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[...] [RDR] έως το 25% των ετήσιων 
εθνικών ανώτατων ορίων για τα
ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο 
ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, η 
Βουλγαρία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η 
Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η 
Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η 
Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού έως το 5% του 
ποσού που χορηγήθηκε για τη στήριξη των 
μέτρων στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 
2015-2020, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR]. Κατά 
συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν θα 
διατίθεται πλέον για τη στήριξη των 
μέτρων στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
αγροτικής ανάπτυξης.

2. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, η 
Βουλγαρία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η 
Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η 
Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η 
Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού έως το 5% του 
ποσού που χορηγήθηκε για τη στήριξη των 
μέτρων στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 
2015-2020, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR], εφόσον
τουλάχιστον το 20% θα παραμείνει 
διαθέσιμο στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. Κατά 
συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν θα 
διατίθεται πλέον για τη στήριξη των 
μέτρων στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
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αγροτικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου που 
καθορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο για κάθε δικαίωμα ενίσχυσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κάθε εθνικό ποσό που δεν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο χρησιμοποιείται για τη 
χρηματοδότηση αγροπεριβαλλοντικών 
μέτρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Όλα τα ποσά που προέρχονται από 
μείωση της βασικής ενίσχυσης ή από 
πρόστιμα λόγω μη συμμόρφωσης προς το 
παρόν κεφάλαιο και τα άρθρα 30, 31 και 
32, παραμένουν στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες από τις οποίες προέρχονται.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Όλα τα ποσά που προκύπτουν από
μείωση ή από πρόστιμα λόγω μη 
συμμόρφωσης προς το παρόν άρθρο και 
τα άρθρα 30, 31 και 32, παραμένουν στο 
κράτος μέλος και στην περιφέρεια από 
την οποία προέρχονται.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις 
από τα εθνικά ανώτατα όρια των κρατών 
μελών που προβλέπονταν για τη 
χρηματοδότηση των πληρωμών που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, 
παραμένουν στα κράτη μέλη και 
χρησιμοποιούνται για 
αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και μέτρα για 
το κλίμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. …/20xx ΕΓΤΑΑ.
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