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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. εκφράζει επιδοκιμασία για τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το 
οικονομικό έτος 2018· λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με την κανονικότητα των πράξεων, στο πλαίσιο των οποίων το 77 % 
των πράξεων που εξετάστηκαν ήταν άνευ σφαλμάτων (σημείο 7.8 της ετήσιας έκθεσης 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου) με συνολικό ποσοστό σφάλματος 2,4 % για τον τομέα 
«Φυσικοί πόροι»· επισημαίνει ότι οι άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων ήταν απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα και ότι τα 
περισσότερα από τα υπόλοιπα σφάλματα προήλθαν από περίπλοκους κανόνες 
επιλεξιμότητας, ιδίως στις δραστηριότητες αγροτικής ανάπτυξης· ζητεί η αντιμετώπιση 
αυτού του ζητήματος να αποτελέσει προτεραιότητα στην επόμενη μεταρρύθμιση· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι ο κίνδυνος που συνεπάγονται τα σφάλματα καλύπτεται 
επαρκώς από τη διορθωτική ικανότητα της Επιτροπής (1,90 % των σημαντικών 
δαπανών)· 

2. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των οργανισμών πιστοποίησης, 
δεδομένου ότι αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση της κανονικότητας της 
κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)· 

3. σημειώνει ότι οι περισσότερες δράσεις αγροτικής ανάπτυξης που υποβλήθηκαν σε 
έλεγχο παρήγαγαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν το πλαίσιο επιδόσεών τους όπου απαιτείται και να 
θεσπίσουν περαιτέρω μέτρα απλούστευσης, όπως απλουστευμένες επιλογές κόστους·  
σημειώνει ότι ένα κοινό, μετρήσιμο και πλήρως ανεπτυγμένο σύνολο δεικτών 
αποτελεσμάτων και εκροών και οροσήμων θα αποτελέσει τη βάση για το προτεινόμενο 
νέο μοντέλο λειτουργίας· ωστόσο, σημειώνει επίσης ότι η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα 
που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις εν λόγω αδυναμίες στις νομοθετικές προτάσεις 
της για τη μελλοντική ΚΓΠ·

4. εκφράζει ικανοποίηση για το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (96,92 
% για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 97,21 % για τις πιστώσεις 
πληρωμών)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα πορίσματα της 
Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με το ποσοστό 
σφάλματος είναι συνεπή με το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου· ωστόσο, ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το ποσοστό εκτέλεσης για την 
αγροτική ανάπτυξη (93,97 % το 2018) και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να διευκολύνουν την απορρόφηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης·

5. επισημαίνει την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκφράστηκε στους ελέγχους 
του, ότι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), το οποίο 
ενσωματώνει το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ), έχει συμβάλει στο να 
μειωθεί το επίπεδο σφαλμάτων στις άμεσες ενισχύσεις, με το ΣΑΑ να έχει ιδιαίτερα 
σημαντική συμβολή· επισημαίνει τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης, των καινοτόμων 
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μεθόδων και της τεχνολογίας στο πλαίσιο του νέου μοντέλου λειτουργίας για την 
περαιτέρω μείωση του ποσοστού σφάλματος και της διοικητικής επιβάρυνσης·

6. τονίζει τη θετική συμβολή της ψηφιοποίησης όσον αφορά την αύξηση της 
αποδοτικότητας και τη μείωση των σφαλμάτων και της γραφειοκρατίας·

7. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εν εξελίξει εμπορικές 
συμφωνίες με τρίτες χώρες όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων για την ασφάλεια 
των τροφίμων, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων σε συνδυασμό με την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος η οποία συνδέεται με τα χαμηλότερα περιβαλλοντικά 
πρότυπα· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι υπάρχει ένα ισχυρό 
κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και ότι οι εμπορικοί 
εταίροι συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις που προβλέπονται σε αυτό· 
επισημαίνει την ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού επίσης όσον αφορά τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα, και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω νομοθεσία 
σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι δεν υπονομεύονται ή δεν τίθενται σε κίνδυνο τα πρότυπα στον τομέα 
της γεωργίας της Ένωσης·

8. εκφράζει την ανησυχία του για τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων σε υψηλό επίπεδο και υφαρπαγής γαιών από ολιγάρχες με πιθανή 
διευκόλυνση από τις κυβερνήσεις και τις δημόσιες αρχές· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν ορθές νομοθετικές πρακτικές που αποσκοπούν στον περιορισμό της 
υφαρπαγής γαιών· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την πρόληψη και 
τον εντοπισμό της απάτης· είναι της άποψης ότι μόνο ο καθορισμός ανώτατων ορίων, 
σε συνδυασμό με τη θέσπιση της αντιστάθμισης του κόστους εργασίας πριν από τον 
καθορισμό ανώτατων ορίων, που τίθεται σε ισχύ με την προτεινόμενη νέα 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς τα εν λόγω ζητήματα· 
καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη, από κοινού με την Επιτροπή, να αναπτύξουν ένα 
κατάλληλο νομικό μέσο για την αποφυγή της υφαρπαγής γαιών·

9. καλεί την Επιτροπή να διαφοροποιήσει την υφαρπαγή γαιών από τη συγκέντρωση και 
τον αναδασμό γαιών, η οποία, λόγω των ιστορικών μοντέλων ιδιοκτησίας γης ή 
αναδιοργάνωσης σε ορισμένα κράτη μέλη, οδήγησε στην ανάγκη των μικρών γεωργών 
να συγκεντρώσουν έναν αριθμό αγροτεμαχίων ώστε να δημιουργηθούν οικονομικά 
παραγωγικές μονάδες με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας·

10. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει και να συνδυάσει τα συστήματα και τις βάσεις 
δεδομένων που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να εντοπίσει τους τελικούς 
πραγματικούς δικαιούχους σε περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αποτελούν 
τμήμα μιας μεγαλύτερης εταιρικής δομής· επισημαίνει την ανάπτυξη ενός μητρώου 
επιχειρήσεων σε επίπεδο Ένωσης, το οποίο θα μπορούσε να συνδυαστεί με 
πληροφορίες από το ΟΣΔΕ, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις με έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό της επιχείρησης σε επίπεδο 
Ένωσης, με στόχο την καλύτερη διάκριση του τελικού προορισμού των κονδυλίων της 
ΚΓΠ· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει επίσης μια υπηρεσία παρατηρητηρίου για 
τη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τη συγκέντρωση γεωργικών γαιών 
και τη γαιοκτησία σε ολόκληρη την Ένωση·
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11. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να επαγρυπνεί ιδιαίτερα για ζητήματα που άπτονται του 
κράτους δικαίου όσον αφορά κονδύλια της ΚΓΠ· προτείνει οι ενισχύσεις της ΚΓΠ να 
ωφελούν εκείνους που δουλεύουν τη γη καθώς και τον αγροτικό πληθυσμό· τονίζει ότι 
η γεωργία της Ένωσης εξυπηρετείται καλύτερα όταν η χρηματοδότηση ενθαρρύνει την 
υπευθυνότητα όσων δραστηριοποιούνται στη γεωργική παραγωγή· καλεί το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να συντάξει ειδική έκθεση σχετικά με την υφαρπαγή γαιών και τον δυνητικό 
αντίκτυπό της στην ΚΓΠ·

12. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ ειδών σφαλμάτων, 
για παράδειγμα μεταξύ ακούσιων παραλείψεων και περιπτώσεων απάτης· υπενθυμίζει 
ότι οι περισσότεροι από τους δικαιούχους αποτελούν μικρές και μεσαίες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και οι περίπλοκες κανονιστικές διατάξεις αυξάνουν τον κίνδυνο 
ακούσιων παραλείψεων, οι οποίες θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εκτίμηση του πραγματικού ποσοστού σφάλματος·

13. επισημαίνει ότι η ορθή εφαρμογή των παρεμβάσεων της ΚΓΠ συνδέεται αυστηρά με τη 
συμμόρφωση των δικαιούχων με τις δεσμεύσεις που καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης· 
τονίζει ότι η αυξημένη ευελιξία των κρατών μελών όσον αφορά την κατανομή των 
επιδοτήσεων της ΚΓΠ θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων 
εθνικών πολιτικών συμφερόντων, ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης των 
καταχρήσεων, και καλεί, συνεπώς, επιτακτικά την Επιτροπή να αποφύγει την 
επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ, ιδίως του συστήματος για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των μεμονωμένων δικαιούχων με τους κανόνες επιλεξιμότητας για 
στήριξη, προκειμένου να διατηρήσει την αξιοπιστία της Ένωσης όσον αφορά τη 
διαχείριση μίας από τις βασικές δημόσιες πολιτικές της·

14. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ένα σύστημα για την επιλεξιμότητα των 
δαπανών που βασίζεται αποκλειστικά στις εκροές δεν συμβάλλει ούτε στην 
απλούστευση ούτε στις επιδόσεις της ΚΓΠ, και θέτει σε κίνδυνο την ίση μεταχείριση 
των γεωργών και των κρατών μελών, την οποία εξασφαλίζει το ισχύον σύστημα 
συμμόρφωσης· θεωρεί πιθανό ότι μια ΚΓΠ με μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα 
που θα βασίζεται σε στρατηγικά σχέδια θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα είδη 
παρατυπιών και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της το γεγονός αυτό 
κατά την αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών σχεδίων και των μέτρων που 
περιέχουν·

15. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντική η αξιοποίηση όλων των δυνατών μέτρων για τη 
διαφύλαξη του προϋπολογισμού της ΚΓΠ έναντι περιπτώσεων απάτης· θεωρεί την 
πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης ως το κριτήριο για την αξιολόγηση της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΚΓΠ· ζητεί, επομένως, 
επιτακτικά να συνεχιστεί η ευαισθητοποίηση στα κράτη μέλη και εντός της Επιτροπής, 
ώστε να ενισχυθεί η πρόληψη της απάτης και να αναπτυχθούν οι ικανότητες 
εντοπισμού περιπτώσεων απάτης· θεωρεί απαραίτητη, στο πλαίσιο αυτό, την παροχή 
βοήθειας στα κράτη μέλη για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης μέσω της 
ενίσχυσης της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF)·

16. τονίζει ότι η στήριξη των νεαρών και των νέων γεωργών από την ΚΓΠ είναι 
ουσιαστικής σημασίας· τονίζει περαιτέρω ότι είναι σημαντικός ένας σαφής ορισμός του 
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ενεργού ή του πραγματικού γεωργού· επιμένει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση επενδύσεων στις τελευταίες 
τεχνολογίες ψηφιοποίησης· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει την κερδοφορία 
της γεωργίας στις αγροτικές περιοχές, πράγμα που ισχύει για όλους τους φορείς της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, και να αποφύγει την επιβολή πρόσθετων 
επιβαρύνσεων· υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση της γεωργίας μπορεί να αποτελέσει 
σημαντικό εργαλείο για την αναζωογόνηση των αγροτικών υπηρεσιών, καθιστώντας τις 
αγροτικές περιοχές πιο ελκυστικές για τους νέους γεωργούς.

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας πιο οικολογικής ΚΓΠ 
σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού και τη στρατηγική της Ένωσης για τη 
βιοποικιλότητα, η οποία θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα στην κατανομή των 
δεόντων δημοσιονομικών πόρων, ώστε να ενισχυθεί η θέσπιση καταλληλότερων 
προγραμμάτων που θα μετατοπίσουν την εστίαση περισσότερο στην πρόληψη παρά 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων· επισημαίνει ότι απαιτείται επαρκής 
χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτομίας 
προκειμένου να ενισχυθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της ΚΓΠ·

18. επισημαίνει τη σημασία της δικαιοσύνης και τονίζει ότι η δίκαιη κατανομή των 
κονδυλίων εντός και μεταξύ των κρατών μελών είναι ουσιώδης.
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