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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από τη σκοπιά της αναπτυξιακής πολιτικής θα μπορούσε κανείς να προτείνει μια εντελώς 
διαφορετική ΚΓΠ από εκείνην που παρουσιάζεται στις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της 
Επιτροπής. Mια πιο φιλόδοξη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, εντονότερα προσανατολισμένη στις 
άμεσες πληρωμές και με σταδιακή κατάργηση των συνδεδεμένων πληρωμών, θα είχε 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εξάλειψη των στρεβλώσεων που εξακολουθεί να προκαλεί η 
ΚΓΠ στην παγκόσμια αγορά. 

Ωστόσο, κατά τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ έχουν αντιμετωπιστεί ορισμένες 
γνωστές ανακολουθίες, τάση που συνεχίστηκε με τις τρέχουσες προτάσεις της Επιτροπής. Η 
στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχει αποσυνδεθεί σε μεγάλο βαθμό και οι ρόλοι των 
μηχανισμών παρέμβασης στην αγορά και των επιστροφών κατά την εξαγωγή έχουν μειωθεί 
σημαντικά.

Μία από τις σημαντικές καινοτομίες στην πιο πρόσφατη μεταρρυθμιστική πρόταση είναι η 
υποχρεωτική οικολογική συνιστώσα των άμεσων ενισχύσεων, με τη στήριξη 
περιβαλλοντικών μέτρων σε ολόκληρη την ΕΕ, δίνοντας προτεραιότητα στους στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Αυτό δεν θα δημιουργήσει ανταγωνιστική 
κατάσταση με τους αγρότες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, τα υποχρεωτικά 
περιβαλλοντικά μέτρα θα συμβάλουν στη συγκράτηση της κλιματικής αλλαγής η οποία έχει 
σοβαρές συνέπειες για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Μολονότι μπορεί κάποιες 
λεπτομέρειες να χρειάζονται βελτίωση, η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει 
αδιαμφισβήτητα την οικολογική συνιστώσα της πρότασης της Επιτροπής.

Παρά τις θετικές τάσεις, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πραγματικά προβλήματα που 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τη σκοπιά της αναπτυξιακής πολιτικής. Η 
μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ εξακολουθεί να έχει εξωτερικές επιπτώσεις που δεν 
αντικατοπτρίζονται επαρκώς στις προτάσεις της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, οι κανονισμοί της 
ΚΓΠ πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά με γνώμονα την υποχρέωση που απορρέει από τη 
Συνθήκη να διασφαλίζεται η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) (άρθρο 208 ΣΛΕΕ). 

Οι επιπτώσεις της ΚΓΠ δεν είναι γενικευμένες σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά έχει 
αποδειχθεί ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μεμονωμένα μέτρα της ΚΓΠ μπορούν να 
οδηγήσουν σε υπερβολικές εισαγωγές στις αναπτυσσόμενες χώρες, στοιχείο που απειλεί την 
επιβίωση των τοπικών αγροτών και υπονομεύει τις πολιτικές στον τομέα της γεωργίας που 
εγκρίθηκαν από τις αναπτυσσόμενες χώρες για να ενισχυθεί η μακροπρόθεσμη επισιτιστική 
τους ασφάλεια. Επιπλέον, με γνώμονα μια ευρύτερη κατανόηση της ΣΑΠ που υπερβαίνει την 
αρχή της αποφυγής επιβλαβούς επίδρασης, ορισμένα στοιχεία του «δεύτερου πυλώνα» θα
μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία συνεργειών και να ενισχύσουν τη συνεργασία 
μεταξύ των αγροτών στην Ευρώπη και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης προτείνει επομένως τροπολογίες στο πλαίσιο των 
ακόλουθων κατευθυντήριων γραμμών:

● Η ΚΓΠ θα πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της συνοχής της αναπτυξιακής 
πολιτικής της ΕΕ και οι επιπτώσεις της εκτός ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά, 
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με τη συμμετοχή των κυβερνήσεων και ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων των 
χωρών εταίρων.

● Οι επιδοτήσεις εξαγωγών θα πρέπει να καταργηθούν πλήρως. Εν τω μεταξύ, δεν θα 
πρέπει να χορηγούνται επιστροφές κατά τις εξαγωγές εάν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής 
επιβλαβούς επίδρασης για τους τοπικούς παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Γενικώς, μέτρα που θα λειτουργούν ως πλέγμα ασφάλειας όπως αγορά παρέμβασης, 
μπορεί να οδηγήσουν σε αντικατάσταση του κόστους της προσαρμογής για τους 
παραγωγούς εκτός ΕΕ. 

● Η πολιτική της ΕΕ και η εξάρτηση από τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων φυτών έχει αρνητικό 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο στις εξαγωγές των αναπτυσσόμενων χωρών. Η 
προώθηση της καλλιέργειας οσπρίων στην Ευρώπη θα μπορούσε επίσης να μετριάσει την 
κλιματική αλλαγή και θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στη βιοποικιλότητα και τη
γονιμότητα του εδάφους. 

● Όπως ήδη πρότεινε η Επιτροπή Ανάπτυξης το 2011, οι άμεσες πληρωμές θα πρέπει να 
αποσυνδεθούν από την παραγωγή «ώστε να δημιουργηθεί ένα πεδίο ισότιμου 
ανταγωνισμού μεταξύ των αγροτικών προϊόντων της ΕΕ και εκείνων των 
αναπτυσσόμενων χωρών και να τονωθούν το δίκαιο εμπόριο και η βιώσιμη ανάπτυξη».

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης γνωρίζει ότι οι αλλαγές αυτές δεν επαρκούν για να 
αντιμετωπιστεί η παγκόσμια πρόκληση της επισιτιστικής ασφάλειας και να καθησυχαστούν 
οι αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά τη λειτουργία των γεωργικών αγορών. Άλλες 
πολιτικές, ιδιαίτερα η εμπορική πολιτική της ΕΕ, αλλά και η ενεργειακή πολιτική ή η 
πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων, επηρεάζουν καθοριστικά τον αναπτυσσόμενο 
κόσμο αλλά δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης για 
μεταρρυθμίσεις. Παραδείγματος χάριν, οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης θα 
πρέπει να επιτρέπουν και να ενθαρρύνουν τις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι καθαροί 
εισαγωγείς τροφίμων να οικοδομήσουν εκ νέου και να ενισχύσουν τον γεωργικό τους τομέα. 

Η αναπτυξιακή πολιτική και ο διάλογος για τη διαμόρφωση πολιτικής πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με εύστοχο τρόπο για να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να 
αντλήσουν οφέλη από το διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων και να εφαρμόσουν, όπως
πράττει η Ένωση, σύγχρονα μέσα διαχείρισης της αγοράς. Ένα πρόβλημα στο πλαίσιο αυτό 
είναι η συγκέντρωση εξουσίας σε ορισμένα σημεία των τροφικών αλυσίδων. Στις 
αναπτυσσόμενες χώρες πρόκειται κατά κανόνα για τους μεγαλύτερους παραγωγούς που 
ευνοούνται από μια γεωργία εξαγωγικού χαρακτήρα.

Η βασική πρόκληση για τη ΣΑΠ είναι η περίπτωση κατά την οποία τα συμφέροντα των 
αναπτυσσόμενων χωρών έρχονται σε σύγκρουση με τα αντίστοιχα στην Ευρώπη. Η 
μακροπρόθεσμη προοπτική είναι αυτά τα συμφέροντα να μπορούν να ευθυγραμμίζονται και η 
δημιουργία επωφελών για όλους καταστάσεων να μπορεί να διευκολύνεται. Έτσι, ο στόχος 
των προτάσεων του συντάκτη γνωμοδότησης είναι να μην υπονομευθούν οι θεμιτοί στόχοι 
της ΚΓΠ, αλλά να διενεργηθούν επιλεκτικές προσαρμογές όπου κρίνεται αναγκαίο από τη 
σκοπιά της αναπτυξιακής πολιτικής.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης 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 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Σύμφωνα με το άρθρο 208 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η
μεταρρύθμιση θα πρέπει να εξασφαλίσει
ότι λαμβάνονται υπόψη από την ΚΓΠ οι 
στόχοι αναπτυξιακής συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών. 
Μέτρα που λαμβάνονται βάσει του
παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να
θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητα
παραγωγής τροφίμων και τη
μακροπρόθεσμη ασφάλεια τροφίμων των 
αναπτυσσομένων χωρών, ιδίως των 
ελάχιστα ανεπτυγμένων χωρών, και θα 
πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής. 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, όλες οι πολιτικές της ΕΕ οι οποίες ενδέχεται να
επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αναπτυξιακούς
στόχους. Η διευκόλυνση της γεωργικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών και η αύξηση
της ασφάλειας των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν μείζονος σημασίας στόχους της
αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ. Η γεωργική πολιτική της ΕΕ έχει εξωτερικές συνέπειες, 
επηρεάζοντας ιδίως το εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Η αρχή της ΣΑΠ απαιτεί να
παρακολουθούνται και, όπου είναι δυνατόν, να αποφεύγονται οι πιθανές επιπτώσεις στις 
τοπικές γεωργικές αγορές και στους τοπικούς παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση και η παραγωγή δημητριακών τα 
οποία ωφελούν το κλίμα και το 
περιβάλλον, τα οποία συμβάλλουν σε 
χαμηλότερο κόστος παραγωγής και τα 
οποία τονώνουν τις τοπικές αγορές 
ζωοτροφών. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη η χρήση μέρους των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για συνδεδεμένη στήριξη σε 
συγκεκριμένους τομείς σε σαφώς 
οριζόμενες περιπτώσεις. Οι πόροι που 
ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για 
οποιαδήποτε συνδεδεμένη στήριξη πρέπει 
να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο, 
επιτρέποντας παράλληλα τη χορήγηση 
μιας τέτοιας στήριξης σε κράτη μέλη ή σε 
ειδικές περιοχές τους που αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου οι 
ειδικοί τύποι γεωργίας ή οι ειδικοί 
γεωργικοί τομείς είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 
λόγους. Ενδείκνυται να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως 5% των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για την εν 
λόγω στήριξη, ή 10% σε περίπτωση που το 
επίπεδο συνδεδεμένης στήριξής τους σε 
τουλάχιστον ένα από τα έτη της περιόδου 
2010-2013 υπερέβαινε το 5%. Ωστόσο, σε 

(33) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη έως το τέλος του 2016 η χρήση 
μέρους των εθνικών ανώτατων ορίων τους 
για τις άμεσες ενισχύσεις για συνδεδεμένη 
στήριξη σε συγκεκριμένους τομείς σε 
σαφώς οριζόμενες περιπτώσεις. Οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για 
οποιαδήποτε συνδεδεμένη στήριξη πρέπει 
να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο, 
επιτρέποντας παράλληλα τη χορήγηση 
μιας τέτοιας στήριξης σε κράτη μέλη ή σε 
ειδικές περιοχές τους που αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου οι 
ειδικοί τύποι γεωργίας ή οι ειδικοί 
γεωργικοί τομείς είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 
λόγους. Ενδείκνυται να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως 5% των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για την εν 
λόγω στήριξη, ή 10% σε περίπτωση που το 
επίπεδο συνδεδεμένης στήριξής τους σε 
τουλάχιστον ένα από τα έτη της περιόδου
2010-2013 υπερέβαινε το 5%. Ωστόσο, σε 
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δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις που 
μια έκταση παρουσιάζει ορισμένες 
ευαίσθητες ανάγκες και κατόπιν έγκρισης 
της Επιτροπής, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν 
παραπάνω από το 10% του εν λόγω 
ανώτατου ορίου. Η συνδεδεμένη στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που 
απαιτείται για τη δημιουργία κινήτρου για 
τη διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής στις περιοχές αυτές. Η στήριξη 
αυτή πρέπει επίσης να διατίθεται σε 
γεωργούς που θα κατέχουν, στις 31 
Δεκεμβρίου 2013, ειδικά δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και οι 
οποίοι δεν έχουν στη διάθεσή τους 
επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Όσον αφορά 
την έγκριση προαιρετικής συνδεμένης 
στήριξης που υπερβαίνει το 10% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται ανά κράτος μέλος, η Επιτροπή 
πρέπει επιπλέον να εξουσιοδοτείται για την 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων χωρίς να 
εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις που 
μια έκταση παρουσιάζει ορισμένες 
ευαίσθητες ανάγκες και κατόπιν έγκρισης 
της Επιτροπής, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν 
παραπάνω από το 10% του εν λόγω 
ανώτατου ορίου. Η συνδεδεμένη στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που 
απαιτείται για τη δημιουργία κινήτρου για 
τη διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής στις περιοχές αυτές. Η στήριξη 
αυτή πρέπει επίσης να διατίθεται σε 
γεωργούς που θα κατέχουν, στις 31 
Δεκεμβρίου 2013, ειδικά δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και οι 
οποίοι δεν έχουν στη διάθεσή τους 
επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Όσον αφορά 
την έγκριση προαιρετικής συνδεμένης 
στήριξης που υπερβαίνει το 10% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται ανά κράτος μέλος, η Επιτροπή 
πρέπει επιπλέον να εξουσιοδοτείται για την 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων χωρίς να 
εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3a
Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής

Σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, 
στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού
λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της
αναπτυξιακής συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των Ηνωμένων
Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών. 
Μέτρα που λαμβάνονται βάσει του
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παρόντος κανονισμού δεν θέτουν σε
κίνδυνο την ικανότητα παραγωγής
τροφίμων και την μακρoπρόθεσμη 
ασφάλεια τροφίμων των
αναπτυσσομένων χωρών, ιδίως των
ελάχιστα ανεπτυγμένων χωρών, και
συμβάλλουν στην επίτευξη των
δεσμεύσεων της Ένωσης για την
άμβλυνση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής. 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, όλες οι πολιτικές της ΕΕ οι οποίες ενδέχεται να
επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αναπτυξιακούς
στόχους. Η διευκόλυνση της γεωργικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών και η αύξηση
της ασφάλειας των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν μείζονος σημασίας στόχους της
αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ. Η γεωργική πολιτική της ΕΕ έχει εξωτερικές συνέπειες, 
επηρεάζοντας ιδίως το εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Η αρχή της ΣΑΠ απαιτεί να
παρακολουθούνται και, όπου είναι δυνατόν, να αποφεύγονται οι πιθανές επιπτώσεις στις 
τοπικές γεωργικές αγορές και στους τοπικούς παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).

Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης, γη με καλλιέργειες που 
δεσμεύουν το άζωτο και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 14, το άρθρο 20 
παράγραφος 5, το άρθρο 22 παράγραφος 6, 
το άρθρο 35 παράγραφος 1, το άρθρο 37 
παράγραφος 1 και το άρθρο 39 
εφαρμόζονται από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, το άρθρο 14, το άρθρο 20 
παράγραφος 5, το άρθρο 22 παράγραφος 6, 
το άρθρο 35 παράγραφος 1, το άρθρο 37 
παράγραφος 1 και το άρθρο 39 
εφαρμόζονται από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τα άρθρα 38 έως 41 εφαρμόζονται μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
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