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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

1. λαμβάνει υπό σημείωση τα προτεινόμενα ποσά των 58,9 δισ. EUR σε αναλήψεις 

υποχρεώσεων –θεωρώντας λυπηρή αυτή την κατά 5,7% μείωση σε σύγκριση με το 

2016 (με εξουδετερωμένο τον αντίκτυπο του αναπρογραμματισμού)– και των 55,2 δισ. 

EUR σε πληρωμές (+0,2%) για τον τομέα 2 στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2017· 

2. θεωρεί λυπηρό το, λόγω του ανωτάτου ορίου που το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 

(ΠΔΠ) 2014-2020 επέβαλε στον τομέα 2, πιθανόν το 2017 να γίνουν περικοπές σε 

σημαντικές κατηγορίες δαπανών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), 

συμπεριλαμβανομένων της αγροτικής ανάπτυξης, των άμεσων ενισχύσεων και των 

μέτρων για την αγορά· 

3. θεωρεί ειδικότερα λυπηρές τις προτεινόμενες περικοπές σε αναλήψεις υποχρεώσεων 

και πληρωμές όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη· αποδοκιμάζει τις μειώσεις κατά 

23,1 % στις αναλήψεις υποχρεώσεων και κατά 4,6 % στις πληρωμές· επισημαίνει ότι τα 

υψηλότερα ποσά οφείλονται στην αντιστάθμιση των αναλήψεων υποχρεώσεων του 

2014 στα οικονομικά έτη 2015 και 2016· τονίζει ότι η χρηματοδότηση της αγροτικής 

ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) έχει 

μεγάλη προστιθέμενη αξία για τις οικονομίες και τις δημόσιες υπηρεσίες των 

αγροτικών περιοχών σε ολόκληρη την Ένωση, και πραγματικές δυνατότητες για τη 

διατήρηση θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων· 

4. επικροτεί το πακέτο στήριξης για τους αγρότες που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2016 

και θεωρεί ότι αποτελεί ένα βήμα προς τη βελτίωση της διαχείρισης της παραγωγής· 

θεωρεί ωστόσο λυπηρό το ότι το μερίδιο που διατέθηκε για μέτρα σε επίπεδο Ένωσης 

είναι πολύ μικρό, σε σύγκριση με το ποσό που διατέθηκε για εθνικά κονδύλια, τη 

στιγμή που η διαχείριση της παραγωγής πρέπει να γίνεται σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος της επανεθνικοποίησης και να διατηρηθούν ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού· εκτιμά ότι θα πρέπει να προβλεφθούν διαρθρωτικά μέτρα, που να 

ενσωματωθούν στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς· 

5. τονίζει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της γεωργίας στην 

Ένωση ως στόχους , και ζητεί να δοθούν πόροι για την επίτευξή τους· υπενθυμίζει τις 

μεγάλες δυνατότητες της γεωργικής πολιτικής ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 

τις τεχνικές και κοινωνικές καινοτομίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως στις περιοχές 

της υπαίθρου όπου τα ανωτέρω προάγουν την περιφερειακή ανάπτυξη· 

6. καταδικάζει την μείωση, χρόνο με το χρόνο, των αναλήψεων υποχρεώσεων και των 

δαπανών για την αγροτική ανάπτυξη· 

7. επισημαίνει με δυσαρέσκεια ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του 2017 αφήνει ένα 

συντριπτικά μειωμένο αδιάθετο περιθώριο ύψους 0,64 δισ. στον τομέα 2· τονίζει ότι, με 

την επιφύλαξη τυχόν επειγουσών αναγκών σε άλλους τομείς του προϋπολογισμού, το 

διατεθέν περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, ύψους 0,65 δισ., πρέπει να παραμείνει 

στον τομέα 2 για να αντιμετωπιστούν η συνεχιζόμενη κρίση στις γεωργικές αγορές και 
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οποιεσδήποτε ενδεχόμενες μελλοντικές κρίσεις και συχνά φαινόμενα αστάθειας των 

τιμών· υπογραμμίζει ότι μια απόφαση εξωτερικής πολιτικής οδήγησε στο ρωσικό 

εμπάργκο, το οποίο στη συνέχεια είχε ως αποτέλεσμα να επωμιστούν οι αγρότες το 

βάρος αυτής της απόφασης και να προκληθεί κρίση· επιμένει, επομένως, να παραμείνει 

ολόκληρο το περιθώριο στον τομέα 2· 

8. διαπιστώνει ότι η γεωργία της Ένωσης τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο 

εκτεθειμένη σε κρίσεις· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να επανεξετάσει το σύστημα της 

χρηματοδότησης λόγω κρίσεων και να δημιουργήσει ένα νέο μέσο το οποίο θα καθιστά 

δυνατή την ταχεία πολιτική παρέμβαση σε περίπτωση κρίσης, χωρίς να επηρεάζονται οι 

ετήσιες άμεσες πληρωμές· 

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν έγκαιρα την αστάθεια των 

τιμών των γεωργικών προϊόντων, ειδικά των γαλακτοκομικών, διότι επηρεάζει 

αρνητικά τα εισοδήματα των γεωργών, και να αντιδρούν άμεσα και αποτελεσματικά, 

εάν χρειαστεί, δίνοντας απευθείας στους γεωργούς τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν 

αυτή την αστάθεια των τιμών· 

10. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό, οι πόροι που προορίζονται για την έρευνα στον 

αγροδιατροφικό τομέα, και ιδίως οι πόροι από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», να 

παραμείνουν εξ ολοκλήρου διαθέσιμοι για τον σκοπό αυτό, προκειμένου να τονωθεί η 

καινοτομία στον γεωργικό τομέα· 

11. θεωρεί λυπηρό το ότι τα προταθέντα μέτρα δεν έχουν επιτύχει πλήρως τους στόχους 

τους· απορρίπτει τις προτεινόμενες περικοπές στην παρέμβαση στις γεωργικές αγορές 

σε σύγκριση με το 2016· διαπιστώνει την ανάγκη συνεχούς οικονομικής προσπάθειας 

για την αντιμετώπιση της κρίσης· καλεί την Επιτροπή να παρατείνει τα έκτακτα μέτρα 

που σχετίζονται τόσο με δυσκολίες στη διάθεση των προϊόντων όσο και με τις 

επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο· εκφράζει την ανησυχία ότι θα χρειαστεί περαιτέρω 

παρέμβαση στις αγορές· εκτιμά πως όλα τα μέτρα και οι παρεμβάσεις θα πρέπει να 

συνυπολογίζουν περισσότερο τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 

διαφόρων κρατών μελών· 

12. επιμένει να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση ένα πρόγραμμα στήριξης, 

με στόχο τη μείωση της παραγωγής γάλακτος· εκτιμά πως τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

συντονίσουν τις δράσεις τους για να μειωθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών 

γάλακτος από διαφορετικά κράτη μέλη· θεωρεί ότι το καλύτερο επίπεδο για την 

αποτελεσματική διαχείριση της παραγωγής είναι το ενωσιακό επίπεδο, ώστε να 

διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού· 

13. επισημαίνει τις συνέπειες της κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος και 

συντάσσεται με την άποψη ότι είναι απαραίτητη η λήψη προπαρασκευαστικών μέτρων 

προκειμένου να αποφευχθούν ανισορροπίες στην αγορά μετά την κατάργηση των 

ποσοστώσεων ζάχαρης τον Σεπτέμβριο του 2017· 

14. επικροτεί στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 τη συνεχιζόμενη στήριξη του 

προγράμματος διανομής γάλακτος στα σχολεία, ύψους 75 εκατομμυρίων EUR· 

απορρίπτει τις περικοπές ύψους 20 εκατομμυρίων EUR στο πρόγραμμα προώθησης της 

κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία· επαναλαμβάνει ότι αμφότερα τα 

προγράμματα είναι ζωτικής σημασίας για τους αγρότες και τα κράτη μέλη και 
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υπογραμμίζει τη σημασία τους στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης και των επιπέδων 

κακής διατροφής των παιδιών στην Ένωση· καλεί την Επιτροπή να μειώσει τη 

γραφειοκρατία σε αμφότερα τα προγράμματα· 

15. επιμένει ότι κάθε έσοδο στον προϋπολογισμό της Ένωσης, από έσοδα για ειδικό 

προορισμό ή από επιστροφές λόγω παρατυπιών στον τομέα της γεωργίας κατά την 

περίοδο 2015/2016, πρέπει να παραμείνει στον τομέα 2· 

16. επικροτεί την αύξηση πόρων στα επιχειρησιακά ταμεία οργανώσεων παραγωγών· 

αντιτίθεται στις συντριπτικές περικοπές των ενισχύσεων σε ομάδες παραγωγών για 

προαναγνώριση· επικροτεί την παράταση των έκτακτων μέτρων στον τομέα των 

φρούτων και λαχανικών, ιδίως στο πλαίσιο της κρίσης και του ρωσικού εμπάργκο που 

έπληξαν σοβαρά τους παραγωγούς· ζητεί να παραμείνουν σε ισχύ τα εν λόγω μέτρα 

καθ’ όλη τη διάρκεια του ρωσικού εμπάργκο και να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής 

τους, ώστε να καλύπτει όλους τους τομείς καλλιεργειών και κτηνοτροφίας που 

επηρεάζονται· επισημαίνει ότι ο γαλακτοκομικός τομέας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή 

διότι το ρωσικό εμπάργκο επιτείνει την αβεβαιότητα των παραγωγών επιδεινώνοντας 

την πτώση των τιμών που παρατηρείται από τότε που καταργήθηκαν οι ποσοστώσεις· 

17. επικροτεί τα κονδύλια για την έρευνα και καινοτομία στη γεωργία στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020», με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού με 

ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα και άλλα προϊόντα βιολογικής προέλευσης· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε έργα που αφορούν τους 

παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα· 

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι πόροι του 

αποθεματικού κρίσεων στον γεωργικό τομέα που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό 

του 2017 και που ακολούθως δεν θα δαπανηθούν, να παραμείνουν εξ ολοκλήρου στον 

τομέα 2 το επόμενο οικονομικό έτος, για άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες, όπως 

προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013· υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής 

οικονομικής και τεχνικής στήριξης για μετατροπή των δραστηριοτήτων των αγροτών 

που πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα κρίση· 

19. τονίζει την ανάγκη χορήγησης πόρων προς αντιστάθμιση της οικονομικής βλάβης που 

έχουν υποστεί οι αγρότες λόγω των κρίσεων στις αγορές ή άλλων παραγόντων· 

επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό αυτό τα διαθέσιμα 

περιθώρια του τομέα 2· 

20. τονίζει την ανάγκη αύξησης των πιστώσεων για την καταπολέμηση ζωονόσων και 

οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά, πιστώσεων που σήμερα ανέρχονται στα 20 

εκατομμύρια ευρώ, διότι δεν επαρκούν για να αντιμετωπισθεί η επανεμφάνιση 

ασθενειών όπως η Xylella fastidiosa και η γρίπη των πτηνών, καθώς και η μολυσματική 

οζώδης δερματίτιδα, μια νέα μεταδοτική ασθένεια που προσβάλλει τα βοοειδή και έχει 

ήδη εμφανιστεί στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία ενώ απειλεί αρκετές ακόμη χώρες· 

ζητεί κατά συνέπεια να προβλεφθούν περισσότεροι πόροι προς αντιστάθμιση της 

οικονομικής βλάβης των αγροτών κρίσεις στην αγορά, και από υγειονομικές ή 

φυτοΰγειονομικές κρίσεις, π.χ. από το βακτήριο Xylella fastidiosa, ειδικά στην 

ελαιοκαλλιέργεια και την ελαιοπαραγωγή, προς ενίσχυση των μέτρων πρόληψης στην 

Ένωση, προς αντιμετώπιση της εξάπλωσης αυτού του καταστροφικού βακτηρίου καθώς 

και προς αναδιάρθρωση του τομέα και ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας για το 
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παθογόνο αυτό και τον φορέα του· επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να 

χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό αυτό τα διαθέσιμα περιθώρια του τομέα 2· τονίζει ότι 

η αντιστάθμιση για τις εκριζώσεις θα πρέπει επίσης να καλύπτει την αποκατάσταση των 

αγροοικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του εδάφους, καθώς και την δημιουργία 

ανθεκτικής βιοποικιλότητας και, ιδίως, την εξασφάλιση της γενετικής ποικιλότητας του 

φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, που θεωρητικά περιλαμβάνει και αντοχή ή ανοχή 

απέναντι σε νόσους ή επιβλαβείς οργανισμούς· εκτιμά πως κάθε ενίσχυση θα πρέπει να 

αποβλέπει στη διασφάλιση ισορροπημένων αγροοικοσυστημάτων και εκτάσεων με 

βιολογική ποικιλότητα, λιγότερο ευάλωτων σε μελλοντικές προσβολές· ζητεί από την 

Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 

αντιμετωπίσουν την επιδείνωση αυτών των αγορών· 

21. διαφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής να αυξήσει τα κονδύλια για προαιρετική 

συνδεδεμένη στήριξη, καθώς αυτή δημιουργεί στρεβλώσεις της αγοράς μεταξύ κρατών 

μελών σε ορισμένες γεωργικές αγορές· διαφωνεί επίσης με τη μείωση της στήριξης για 

νέους αγρότες· 

22. ζητεί από την Επιτροπή να συγκροτήσει παρατηρητήρια για το κρέας και άλλα 

προϊόντα που επηρεάζονται από την αστάθεια των τιμών, ώστε να γίνονται προγνώσεις 

και να αποφεύγεται η υπερπαραγωγή· 

23. επικροτεί την ελαφρά αύξηση των πόρων που διατίθενται για την στήριξη της 

μελισσοκομίας και επιδιώκει μεγαλύτερη χρηματοδότηση, καθώς το Κοινοβούλιο 

αντιμετωπίζει πάντοτε τη μελισσοκομία ως προτεραιότητα για το μέλλον της γεωργίας 

και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας· 

24. εκφράζει την απαίτηση να παρακολουθεί η Επιτροπή τη σημαντική αστάθεια των τιμών 

των γεωργικών προϊόντων, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στο εισόδημα των 

αγροτών, και να δρα άμεσα και αποτελεσματικά όταν χρειάζεται· 

25. ζητεί να τηρηθούν οι στόχοι της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της 

βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, και ζητεί να δοθούν πόροι για την επίτευξή 

τους· 

26. διαφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής να καθυστερήσει πάνω από μήνα την υποβολή 

του σχεδίου προϋπολογισμού του 2017 λόγω του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, δεδομένου ότι αυτό διαταράσσει σοβαρά τη διαδικασία του προϋπολογισμού· 
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