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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης χαιρετίζει την πρόταση και θεωρεί ότι ο απολογισμός της ΚΓΠ θα πρέπει να 
οδηγήσει σε μείωση της γραφειοκρατίας, σε απλοποίηση των διαδικασιών και σε καλύτερο 
συντονισμό των μέσων.

Κατά συνέπεια, ο συντάκτης κρίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συντονισμένη προσέγγιση 
μεταξύ της χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης και άλλων σχετικών πολιτικών της ΕΕ, 
όπως η πολιτική συνοχής. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στο συντονισμό των παρεμβάσεων, στην 
αποφυγή επικαλύψεων και στην αύξηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης.

Με τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης να βρίσκεται ήδη υπό δημοσιονομική πίεση, 
πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα υφιστάμενα μέτρα και οι εγκριθείσες παρεμβάσεις διαθέτουν 
επαρκή χρηματοδότηση για την εφαρμογή τους. Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στα
κράτη μέλη να σχεδιάσουν τα προγράμματά τους για την αγροτική ανάπτυξη σύμφωνα με τις 
ειδικές τους ανάγκες.

Λόγω των περιορισμένων πόρων για την αγροτική ανάπτυξη εν γένει, ο συντάκτης θεωρεί ότι 
θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο διασύνδεσης μεταξύ των χρηματοδοτικών πόρων για 
τη διαρθρωτική και την αγροτική ανάπτυξη. Συνεπώς, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης
μη δαπανηθέντων πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία (λόγω του κανόνα N+2, N+3) 
αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό μέτρο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη στήριξη όχι 
μόνο της πολιτικής συνοχής αλλά και των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (έστω και αν 
επί του παρόντος χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 2), ενώ μεγαλύτερη ευελιξία 
θα πρέπει να καθιερωθεί προς το σκοπό αυτό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής 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 – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 και το άρθρο 10 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. XXXX/XXXX του Συμβουλίου της 
XX/XX/2008 [σχετικά με τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 

11) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 
και το άρθρο 10 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XXXX/XXXX του 
Συμβουλίου της XX/XX/2008 [σχετικά με 
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα 
καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους 
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στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς], οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που προκύπτουν από τη 
συμπληρωματική διαφοροποίηση πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να 
διασφαλιστεί ότι ένα ποσό ίσο με τους εν 
λόγω χρηματοδοτικούς πόρους 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη ενεργειών 
σε σχέση με τις νέες προκλήσεις.

γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση 
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς], οι χρηματοδοτικοί πόροι που 
προκύπτουν από τη συμπληρωματική 
διαφοροποίηση πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να 
διασφαλιστεί ότι ένα ποσό ίσο με τους εν 
λόγω χρηματοδοτικούς πόρους 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη τόσο 
υφιστάμενων όσο και νέων ενεργειών σε 
σχέση με τις νέες προκλήσεις, σύμφωνα με 
τις αποφάσεις κάθε κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέραν των νέων προκλήσεων, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα ήδη υπάρχοντα μέτρα και οι
εγκριθείσες παρεμβάσεις διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση για την εφαρμογή τους.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Οι ενέργειες αυτές πρέπει να είναι
συνεπείς με τις ενέργειες οι οποίες 
χρηματοδοτούνται από άλλα κοινοτικά 
ταμεία, και ιδίως από τα διαρθρωτικά 
ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής).

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια συντονισμένη προσέγγιση με τις άλλες σχετικές πολιτικές της ΕΕ, όπως η πολιτική συνοχής, 
θα βοηθούσε στο συντονισμό των παρεμβάσεων, την αποφυγή επικαλύψεων και την αύξηση της 
διαθέσιμης χρηματοδότησης.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
κατάλληλη χρηματοδότηση για τα
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, θα
πρέπει να καθιερωθεί μεγαλύτερη
ευελιξία, ούτως ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης και των μη 
δαπανηθέντων πόρων των διαρθρωτικών 
ταμείων (Κεφάλαιο 1β) προς το σκοπό 
αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των μη δαπανηθέντων πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία
(λόγω του κανόνα N+2, N+3 - Κεφάλαιο 1β) για τη στήριξη άλλων προγραμμάτων της ΕΕ σε 
θέματα πολιτικής συνοχής και αγροτικής ανάπτυξης, πρέπει να εξετασθεί μετ' επιτάσεως. Οι
περιορισμένοι πόροι που διατίθενται για επιτόπιες διαρθρωτικές ενέργειες καθιστούν αναγκαία 
της καθιέρωση ενός νέου συστήματος προς το σκοπό αυτό. Επίσης, θα πρέπει να καθιερωθεί
μεγαλύτερη ευελιξία, ούτως ώστε επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αυτών των πόρων και για την 
αγροτική ανάπτυξη (που χρηματοδοτείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 2).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
συνέργειες με παρόμοιες ενέργειες 
χρηματοδοτούμενες από άλλα κοινοτικά 
ταμεία, ιδίως από τα διαρθρωτικά 
ταμεία, και αναπτύσσουν ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις όσον αφορά στρατηγικές, 
δραστηριότητες και χρηματοδότηση, 
όταν χρειάζεται.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με αυτήν της τροπολογίας 2.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 69 – παράγραφος 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη 
μέλη δαπανούν για ενέργειες των τύπων 
που αναφέρονται στο άρθρο 16α του 
παρόντος κανονισμού, οι οποίες 
εγκρίθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2010,
ως κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο των
τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, ποσό ίσο προς τα ποσά που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της 
υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει 
του άρθρου 9 παράγραφος 4 και του 
άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) [αριθ. XXXX/2008 (νέος κανονισμός 
για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης)].

5α. Κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη 
μέλη δαπανούν τόσο για υφιστάμενες όσο 
και για νέες ενέργειες που συνδέονται με 
τις νέες προκλήσεις, σύμφωνα με τις 
αποφάσεις κάθε κράτους μέλους, ως 
κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο των 
τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, ποσό ίσο προς τα ποσά που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της 
υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει 
του άρθρου 9 παράγραφος 4 και του 
άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) [αριθ. XXXX/2008 (νέος κανονισμός 
για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης)].

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με αυτήν της τροπολογίας 1.
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