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SUGGESTIONS

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις::

1. Παρατηρεί ότι η Ευρώπη χρειάζεται έναν ισχυρότερο και ανταγωνιστικότερο γεωργικό 
τομέα προκειμένου να διαφυλάξει την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που 
προορίζονται για τους ευρωπαίους καταναλωτές και προκειμένου να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις του μέλλοντος όσον αφορά την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την 
οικονομική ανάπτυξη και την διαφύλαξη του περιβάλλοντος·

2. Αντιλαμβάνεται τον ρόλο της γεωργίας στην δημιουργία περιβαλλοντικών δημόσιων 
αγαθών· πιστεύει επίσης ότι η γεωργία κρύβει σημαντικές και ανεκμετάλλευτες 
δυνατότητες όσον αφορά την παροχή πράσινης, φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας· 
πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ πρέπει να προσανατολιστεί στην απόλυτη 
απελευθέρωση των δυνατοτήτων της γεωργίας σε αυτές τις δύο διαστάσεις, της παροχής
περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών και στην πράσινη ενέργεια·

3. Θεωρεί ότι απαιτούνται επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας και ανάπτυξη νέων
λύσεων και τρόπων παραγωγής στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα προκειμένου να 
δημιουργηθούν κίνητρα ώστε να δραστηριοποιηθούν οι αγρότες στην παραγωγή 
ενέργειας· 

4. εκτιμά ότι οι γεωργοί θα δικαιούνται οικολογικό συντελεστή εφόσον παρέχουν τρία από 
τα δέκα δημόσια περιβαλλοντικά αγαθά που έχουν σημασία για όλα τα κράτη μέλη· 

5. επισημαίνει ότι η εφαρμογή του οικολογικού συντελεστή πρέπει να είναι υποχρεωτική για 
τα κράτη μέλη αλλά προαιρετική για τους γεωργούς·  παρατηρεί ότι η ένταξη του 
οικολογικού συντελεστή στον πρώτο πυλώνα, δηλαδή στις άμεσες ενισχύσεις, τον συνδέει 
με τις φιλοπεριβαλλοντικές πρωτοβουλίες και δημιουργεί γνήσια οικονομικά κίνητρα ώστε 
να επιλέγουν οι αγρότες φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους παραγωγής·

6. τονίζει επιπλέον ότι ο οικολογικός συντελεστής δεν πρέπει να δημιουργεί αυξημένη
διοικητική επιβάρυνση για τους ευρωπαίους αγρότες και πιστεύει ότι απαιτείται ένα απλό 
και εύλογο σύστημα, βάσει του οποίου η εποπτεία της συμμόρφωσης θα συμπεριληφθεί 
στους υπάρχοντες μηχανισμούς εποπτείας· 

7. τονίζει, όσον αφορά τον οικολογικό συντελεστή, ότι πρέπει να συνυπολογιστούν τα 
διαφορετικά σημεία αφετηρίας από τα οποία ξεκινούν τα κράτη μέλη, και τούτο για να 
διασφαλιστεί ότι όλοι οι γεωργοί έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για να λάβουν τον οικονομικό 
συντελεστή, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη 
φιλοπεριβαλλοντικές ενέργειες που έχουν ήδη ξεκινήσει·  

8. επισημαίνει ότι οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του πρώτου πυλώνα πρέπει να είναι 
ευρωπαϊκού χαρακτήρα και να συμπληρώνουν τα περιβαλλοντικά μέτρα του δεύτερου 
πυλώνα που επικεντρώνονται στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές προτεραιότητες και 
ιδιαιτερότητες· φρονεί ότι ο οικολογικός συντελεστής πρέπει να αποτελεί τμήμα των 
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άμεσων ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα για να εξασφαλιστεί η συμβολή του στην 
ευαισθητοποίησή των δεσμεύσεων των αγροτών υπέρ του περιβάλλοντος και η όμοια 
εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη.


