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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η υπό εξέταση πρόταση έρχεται ως άμεση απάντηση της Επιτροπής στην απαίτηση που 
συνδέεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Δεκεμβρίου 
2008 για την έγκριση ευρωπαϊκού προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης που περιέχει 
συγκεκριμένα μέτρα σε πολλούς τομείς κοινοτικής και εθνικής αρμοδιότητας για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης η οποία επηρέασε τις 
ευρωπαϊκές αγορές από το 2007 και μετά.

Στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, το κείμενο της Επιτροπής προτείνει τη θέσπιση 
κατάλληλων επικαιροποιήσεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698 /2005 ώστε να 
ενσωματωθούν σε αυτόν οι συστάσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος οικονομικής 
ανάκαμψης.

Ειδικότερα, προβλέπεται η διάθεση 1,5 δισ. ευρώ σε όλα τα κράτη μέλη μέσω του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την ανάπτυξη του 
ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές και την αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων που εντοπίστηκαν στην αξιολόγηση της μεσοπρόθεσμης μεταρρύθμισης στον 
τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής του 2003, η οποία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2008 
(κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση των υδάτων, βιοποικιλότητα). 

Στο σύνολό της, η πρόταση αυτή τυγχάνει της πλήρους στήριξης από τον συντάκτη της 
παρούσας γνωμοδότησης ο οποίος θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά, εφόσον εφαρμοστούν χωρίς 
χρονοτριβή και σύμφωνα με μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, θα συμβάλουν ασφαλώς στην 
ανόρθωση των εθνικών οικονομιών και στην επαναφορά της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών στο υπάρχον σύστημα.

Ωστόσο, λόγω του προφανούς επείγοντος χαρακτήρα που διέπει την κοινοτική νομοθεσία και 
το έργο προγραμματισμού σε αυτή τη δεδομένη στιγμή, ο συντάκτης θεωρεί ότι θα πρέπει να 
εισαχθούν ορισμένα πρόσθετα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν να εξασφαλισθεί ότι αυτή η 
επείγουσα κατάσταση θα εξακολουθήσει να ισχύει και όταν τα μέτρα αυτά θα αρχίσουν να 
τίθενται σε εφαρμογή στα κράτη μέλη.

Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες τροπολογίες έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν ότι τα κράτη 
μέλη θα διαβιβάζουν τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την κατανομή πρόσθετων 
οικονομικών πόρων για δράσεις στον αγροτικό τομέα αφενός στις περιφερειακές αρχές, ώστε 
να μπορούν να προσαρμόζουν άμεσα τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και, αφετέρου, 
στους δυνητικούς αποδέκτες και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Κρίνεται εξάλλου σκόπιμο να τονισθεί η ανάγκη να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες δαπάνης 
στα πρώτα οικονομικά έτη, όπως άλλωστε πρότεινε και το Συμβούλιο σε συμφωνία με τους 
στόχους του για την οικονομική ανάκαμψη σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μέσω της χρήσεως συντομευμένων και απλοποιημένων διαδικασιών εφαρμογής.

Τέλος, για να αυξηθεί η διαφάνεια και η ενημέρωση σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που 
σημειώθηκαν κατά την περίοδο 2009-2011, και για να εξασφαλισθούν τα κατάλληλα μέσα 
για τον συντονισμό των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και τα διαρθρωτικά ταμεία όσον αφορά τη χρηματοδότηση της 



PE420.226v01-00 4/6 PA\770265EL.doc

EL

υποδομής για το ευρυζωνικό Διαδίκτυο στις αγροτικές περιοχές, ζητείται από την Επιτροπή 
να προσθέσει στην ετήσια έκθεση ελέγχου που προβλέπεται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης μία ενότητα αφιερωμένη ειδικά στην επαλήθευση των αποτελεσμάτων 
που ελήφθησαν σε σχέση με αυτή τη δραστηριότητα.

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 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Η απαίτηση του κατεπείγοντος σε 
συνάρτηση με την υλοποίηση των 
δράσεων αυτών επιβάλλει τη χρήση 
αρχών βασιζομένων σε συντομευμένες 
και απλοποιημένες διαδικασίες 
εφαρμογής, με στόχο να εξασφαλισθεί η 
χωρίς χρονοτριβή θέση σε ισχύ των 
τροποποιήσεων που συνδέονται με το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα οικονομικής 
ανάκαμψης και να παρασχεθεί εγγύηση 
για την αποτελεσματικότητά τους στη 
σημερινή κατάσταση κρίσεως.

Or. it

Αιτιολόγηση

Με την προτεινόμενη τροπολογία προστίθεται στους λόγους για το μέτρο που πρόκειται να 
εγκριθεί και η ανάγκη να υλοποιηθούν επειγόντως οι δράσεις, ανάγκη που επιβάλλει αφενός την 
κατάλληλη και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία στους δυνητικούς 
αποδέκτες και, αφετέρου, την έγκριση συντομευμένων και απλοποιημένων διαδικασιών 
εφαρμογής, σε συνάρτηση επίσης με τις μικρές προθεσμίες που ορίζονται στο μέτρο αυτό.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 2
Κανονισμός 1698/2005
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

‘1. Τα κράτη μέλη αναθεωρούν, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 1, τα εθνικά σχέδια 
στρατηγικής τους μετά την αναθεώρηση 
των κοινοτικών στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10.’

‘1. Τα κράτη μέλη αναθεωρούν, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 1, τα εθνικά σχέδια 
στρατηγικής τους μετά την αναθεώρηση 
των κοινοτικών στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10, εξασφαλίζοντας 
την κατάλληλη δράση ενημέρωσης υπέρ 
των περιφερειακών αρχών και των 
δυνητικών αποδεκτών των κονδυλίων.’

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή μετατρέπει σε νομοθετική διάταξη την πρώτη πρόταση της προηγούμενης 
τροπολογίας 1 σχετικά με τους λόγους για το προτεινόμενο μέτρο.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 3
Κανονισμός 1698/2005
Άρθρο 16 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Tα αναθεωρημένα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης που αφορούν ενέργειες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
υποβάλλονται στην Επιτροπή έως τις 30 
Ιουνίου 2009 το αργότερο.

Tα αναθεωρημένα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης που αφορούν ενέργειες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
και βασίζονται, σε ό,τι αφορά την 
υλοποίηση των δράσεων, στις αρχές 
συντόμευσης και απλοποίησης, 
υποβάλλονται στην Επιτροπή έως τις 30 
Ιουνίου 2009 το αργότερο.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον λίγο χρόνο που διαθέτουν τα κράτη μέλη για να τροποποιήσουν τα 
εθνικά προγράμματά τους, απαιτείται η ευρεία και γρήγορη διάδοση των νέων νομοθετικών 
διατάξεων παράλληλα με την έγκριση συντομευμένων και απλοποιημένων διαδικασιών 
εφαρμογής τόσο για τη δαπάνη όσο και για τη λογοδοσία.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 6 – στοιχείο β
Κανονισμός 1698/2005
Άρθρο 69 – παράγραφος 5 α – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση για την αγροτική ανάπτυξη που 
υποβάλλει κάθε έτος η Επιτροπή περιέχει 
μία ενότητα που αφορά ειδικά τις δράσεις 
παρακολούθησης οι οποίες συνδέονται με 
τις αρχές που απαριθμούνται στο άρθρο 
16a, στοιχείο (ζ).

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να μπορεί να εξακριβωθεί ότι κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας της η συντομευμένη διαδικασία που εφαρμόζεται για την κατανομή των κονδυλίων 
θα προσαρμόζεται ικανοποιητικά και τη στιγμή της υλοποίησης της δαπάνης. Αυτό γίνεται για 
να διασφαλισθεί η πλήρης αποτελεσματικότητα των δράσεων και να παρασχεθούν τα 
κατάλληλα μέσα για την εξασφάλιση του απαραίτητου συντονισμού με αντίστοιχες 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία.
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