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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μαζί με την πρόταση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014 - 2020, η 
Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά κανονισμών που καθορίζουν το νομοθετικό πλαίσιο για την 
Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) κατά την περίοδο 2014-2020. Σε αυτό το πλαίσιο ετέθησαν 
τρεις βασικές προκλήσεις, δηλαδή 1) η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων 2) η βιώσιμη διαχείριση 
των φυσικών πόρων και δράση για την κλιματική αλλαγή, και 3) η ισόρροπη εδαφική 
ανάπτυξη. Όπως επεσήμανε η Επιτροπή, αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ είναι σημαντικοί για 
να αντιμετωπιστούν με τον δέοντα τρόπο τα εν λόγω ζητήματα, τα οποία προκαλούν μεγάλη 
ανησυχία στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και τα ευρωπαϊκά εδάφη. Οι νέοι κανόνες σχετικά με 
τις άμεσες ενισχύσεις πρέπει να διασφαλίζουν δίκαιη και βιώσιμη κατανομή των πόρων. 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει πλήρως την ιδέα της φιλόδοξης 
οικολογικοποίησης των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς. Είναι μία από τις απαντήσεις 
στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.  Ωστόσο, η συντάκτρια θεωρεί 
ότι οι τρέχουσες προτάσεις είναι πολύ ελλιπείς ώστε να οδηγήσουν σε μεταστροφή προς 
εξελιγμένα βιώσιμα γεωργικά συστήματα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη 
εδαφική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές. Ειδικότερα, η συντάκτρια προτείνει την εφαρμογή 
μέτρων, τα οποία θα λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τα ευρωπαϊκά αγροτικά εδάφη.

Όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, η συντάκτρια ζητεί μεγαλύτερο μερίδιο των 
ετήσιων εθνικών ανώτατων ορίων που προορίζονται για πρόσθετη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης. Στο ίδιο πνεύμα, η συντάκτρια αντιτίθεται σε κάθε μείωση των ποσών που 
προορίζονται για την αγροτική ανάπτυξη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 
στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 
στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
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αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 
με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή· τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου για την
ενίσχυση γεωργικών πρακτικών
επωφελών για το κλίμα και το περιβάλλον·
τον καθορισμό του ετήσιου ανώτατου 
ορίου για την ενίσχυση περιοχών με 
φυσικούς περιορισμούς· τον καθορισμό 
του ετήσιου ανώτατου ορίου για την 
ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την προαιρετική συνδεδεμένη 
ενίσχυση· τη θέσπιση κανόνων για τη 
διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των 
αποφάσεων στο πλαίσιο της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης· τη θέσπιση 
κανόνων για τη διαδικασία έγκρισης και 
τις κοινοποιήσεις προς τους παραγωγούς 
σχετικά με την έγκριση των εκτάσεων και 
των ποικιλιών για τους σκοπούς της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων για τον 
υπολογισμό της μείωσης του ποσού της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
γενικές απαιτήσεις κοινοποίησης. Οι 
εξουσίες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 
με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή· τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου ενίσχυσης
για την εφαρμογή εξελιγμένων βιώσιμων 
και επωφελών συστημάτων γεωργικής 
δραστηριότητας για την αντιμετώπιση 
και τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προστασία του 
περιβάλλοντος· τον καθορισμό του 
ετήσιου ανώτατου ορίου για την ενίσχυση 
περιοχών με φυσικούς περιορισμούς· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας·
τον καθορισμό του ετήσιου ανώτατου 
ορίου για την προαιρετική συνδεδεμένη 
ενίσχυση· τη θέσπιση κανόνων για τη 
διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των 
αποφάσεων στο πλαίσιο της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης· τη θέσπιση 
κανόνων για τη διαδικασία έγκρισης και 
τις κοινοποιήσεις προς τους παραγωγούς 
σχετικά με την έγκριση των εκτάσεων και 
των ποικιλιών για τους σκοπούς της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων για τον 
υπολογισμό της μείωσης του ποσού της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
γενικές απαιτήσεις κοινοποίησης. Οι 
εξουσίες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.



AD\914917EL.doc 5/10 PE494.613v02-00

EL

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων. Για τη 
διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι 
μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης 
συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των 
αγροτικών περιοχών και για αυτόν τον 
λόγο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων προς 
αυτούς.

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων. Για τη 
διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι 
μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης 
συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των 
αγροτικών περιοχών: και για αυτόν τον 
λόγο πρέπει να διασφαλίζεται η χορήγηση 
άμεσων ενισχύσεων προς αυτούς.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Η καταβολή των ενισχύσεων για τα 
εξελιγμένα βιώσιμα γεωργικά συστήματα, 
την περιβαλλοντική διαχείριση και την 
άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών σε 
περιφερειακό επίπεδο, όπως προβλέπεται 
από τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να 
συνοδεύεται από τη σύναψη εδαφικών 
συμβάσεων που θα συνυπογράφονται από 
τις περιφερειακές αρχές και τους 
γεωργούς. Οι εδαφικές συμβάσεις 
καθιστούν δυνατή την ανάληψη ειδικών 
δράσεων βάσει κινήτρων μείζονος 
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σημασίας, που διεξάγονται συλλογικά 
στις επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις, με 
στόχο την προστασία των υδάτινων 
πόρων, της βιοποικιλότητας και των 
εδαφών, σε συνάρτηση με τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες και στη βάση κοινών και 
μετρήσιμων στόχων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Κατά παρέκκλιση των κανόνων του 
παρόντος κανονισμού, σε περιπτώσεις 
όπου η γεωργική παραγωγή και οι 
γεωργοί επηρεάζονται από καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης ή φυσικές 
καταστροφές, η Επιτροπή μπορεί να 
λάβει τα μέτρα που είναι απαραίτητα και 
δικαιολογημένα για την επίλυση ειδικών 
προβλημάτων.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 11 δεν εφαρμόζονται στις 
περιφέρειες της Ένωσης που ορίζονται στο 
άρθρο 349 της Συνθήκης, εφεξής 
καλούμενες «άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες» και στις άμεσες ενισχύσεις 
που χορηγούνται στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1405/2006.

Τα άρθρα 10 και 11 δεν εφαρμόζονται 
στις περιφέρειες της Ένωσης που ορίζονται 
στο άρθρο 349 της Συνθήκης, εφεξής 
καλούμενες «άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες» και στις άμεσες ενισχύσεις 
που χορηγούνται στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1405/2006.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενεργός γεωργός Αποκλεισμός από τις άμεσες ενισχύσεις

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν, πριν την 1η Αυγούστου 
2013, να εφαρμόσουν το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης σε περιφερειακό 
επίπεδο Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη 
μέλη προσδιορίζουν τις περιφέρειες με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
όπως τα γεωπονικά, οικονομικά και 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους και 
το περιφερειακό γεωργικό δυναμικό ή τη 
θεσμική ή διοικητική δομή τους.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν, πριν την 1η Αυγούστου 
2013, να εφαρμόσουν το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης σε περιφερειακό 
επίπεδο Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη 
μέλη προσδιορίζουν τις περιφέρειες με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
όπως τα γεωπονικά, οικονομικά και 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους και 
το περιφερειακό γεωργικό δυναμικό ή τη 
θεσμική ή διοικητική δομή τους. 
Προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές 
διαφορές στην περιφερειακή κατανομή 
των ενισχύσεων, κάθε καθεστώς 
ενίσχυσης και σχετικός ορισμός πρέπει να 
υποβάλλεται σε εκ των προτέρων 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι τοπικές και περιφερειακές προσπάθειες ανάπτυξης να 
εμποδιστούν ή να περιοριστούν, εάν ενισχύσεις του παρελθόντος που οδηγούν σε άδικη και μη 
βιώσιμη κατανομή των πόρων συνεχίσουν να αποτελούν τη βάση για περαιτέρω ενισχύσεις.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28α
Η εφαρμογή ενισχύσεων για εξελιγμένα 
βιώσιμα γεωργικά συστήματα, 
περιβαλλοντική διαχείριση και άμβλυνση 
των κλιματικών αλλαγών σε περιφερειακό 
επίπεδο, όπως προβλέπεται στα άρθρα 20 
και 29, μπορεί να συνοδεύεται από τη 
σύναψη εδαφικών συμβάσεων που θα 
συνυπογράφονται από τις περιφερειακές 
αρχές και από τους γεωργούς, εντός του 
ανωτάτου ορίου του 30% που 
προβλέπεται στο άρθρο 33. Οι εδαφικές 
συμβάσεις καθιστούν δυνατή την 
ανάληψη ειδικών δράσεων βάσει 
κινήτρων μείζονος σημασίας, που 
διεξάγονται συλλογικά στις επιλέξιμες 
γεωργικές εκτάσεις, με στόχο την 
προστασία των υδάτινων πόρων, της 
βιοποικιλότητας και των εδαφών, σε 
συνάρτηση με τις τοπικές ιδιαιτερότητες 
και στη βάση κοινών και μετρήσιμων 
στόχων.
(να παρεμβληθεί ως νέο άρθρο πριν από το 
άρθρο 29)

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών υποβάλλουν αίτηση 
έως τις 15 Οκτωβρίου 2014.

Οι γεωργοί που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών υποβάλλουν αίτηση 
έως την ημερομηνία που ορίζεται από τα 
κράτη μέλη αλλά όχι αργότερα από:

1. τις 15 Οκτωβρίου 2014 με ισχύ από το 
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2014,

ή
2. τις 15 Οκτωβρίου 2015 με ισχύ από το 
2015.
Η ημερομηνία που ορίζουν τα κράτη μέλη 
δεν μπορεί, ωστόσο, να προηγείται της 
καταληκτικής ημερομηνίας για την 
υποβολή αίτησης υπαγωγής στο 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης.

Αιτιολόγηση

Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής ενός νέου συστήματος, ιδιαίτερα στα κράτη μέλη όπου δεν έχει 
εφαρμοστεί στο παρελθόν το σύστημα βάσει δικαιωμάτων, ενδέχεται να προκληθούν 
προβλήματα τόσο για τους γεωργούς όσο και για τις διοικητικές αρχές. Οι γεωργοί θα πρέπει να 
επιλέξουν μεταξύ δύο διαφορετικών, άγνωστων σε αυτούς συστημάτων. Ως εκ τούτου, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη του στόχου του μηχανισμού, η ένταξη στο καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών θα πρέπει να είναι δυνατή για τουλάχιστον μία ακόμη φορά στο πλαίσιο 
των δημοσιονομικών προοπτικών.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, μέτρα που είναι 
τόσο απαραίτητα όσο και δικαιολογημένα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την 
επίλυση ειδικών προβλημάτων. Τα μέτρα 
αυτά μπορεί να παρεκκλίνουν από τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, αλλά 
μόνο στον βαθμό, και για το χρονικό 
διάστημα, που είναι απολύτως αναγκαίο.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 
παράγραφος 2.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, μέτρα που είναι 
τόσο απαραίτητα όσο και δικαιολογημένα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή 
φυσικής καταστροφής με επιπτώσεις στη 
γεωργική παραγωγή και τους γεωργούς, 
για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Τα 
μέτρα αυτά μπορεί να παρεκκλίνουν από 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
αλλά μόνο στον βαθμό, και για το χρονικό 
διάστημα, που είναι απολύτως αναγκαίο.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 
παράγραφος 2.
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