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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. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2019, για 

60 δισεκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 57,8 

δισεκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών για τον τομέα 2, που σε σύγκριση με τον 

προϋπολογισμό του 2018 αντιπροσωπεύουν αύξηση 1,2 % και 3,0 % αντιστοίχως· 

επισημαίνει, ωστόσο, ότι όσον αφορά το ΕΓΤΕ, η αύξηση αυτή οφείλεται στο 

χαμηλότερο ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό που αναμένεται να είναι διαθέσιμο 

για το ΕΓΤΕ στο ΣΠ του 2019 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018· συνιστά 

να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση 

καθυστερήσεων πληρωμών για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2021-

2027) (ΠΔΠ)· 

2. επιμένει στην ανάγκη να παρασχεθούν κεφάλαια για να αντισταθμισθούν οι 

οικονομικές απώλειες των αγροτών λόγω κρίσεων στην αγορά και υγειονομικών και 

φυτοϋγειονομικών κρίσεων, όπως αυτή λόγω του βακτηριδίου Xylella fastidiosa, και 

επαναλαμβάνει την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα περιθώρια στον τομέα 2, 

σε συνδυασμό με τον τομέα 3, προς τον σκοπό αυτόν· επιμένει ότι η αποζημίωση για 

την εξάλειψη του βακτηριδίου πρέπει επίσης να καλύπτει την αποκατάσταση των 

αγροοικοσυστημάτων, περιλαμβανομένου του εδάφους, καθώς και την εξασφάλιση 

σταθερής βιολογικής ποικιλότητας και, ιδίως, την εξασφάλιση γενετικής ποικιλότητας 

του μητρικού υλικού, το οποίο στην ιδανική περίπτωση χαρακτηρίζεται από αντοχή ή 

ανοχή στην ασθένεια ή τον επιβλαβή οργανισμό· θεωρεί ότι ένας από τους στόχους 

οποιασδήποτε ενίσχυσης θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση ισορροπημένων 

αγροοικοσυστημάτων και εκτάσεων με βιολογική ποικιλότητα, λιγότερο ευάλωτων σε 

μελλοντικές προσβολές· 

3. επιμένει ότι κάθε έσοδο στον προϋπολογισμό της Ένωσης που προέρχεται από έσοδα 

για ειδικό προορισμό ή από επιστροφές λόγω παρατυπιών στον τομέα της γεωργίας σε 

προηγούμενες περιόδους, πρέπει να παραμείνει στο πλαίσιο του τομέα 2· 

4. ζητεί να διατεθούν περισσότεροι πόροι στον τομέα ελαιοκαλλιέργειας και 

ελαιοπαραγωγής για την αντιστάθμιση των απωλειών των αγροτών που έχουν υποστεί 

ζημιές από το βακτηρίδιο Xylella fastidiosa, για την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης 

στην Ευρώπη καθώς και για την αναδιάρθρωση του τομέα και την ενίσχυση της 

επιστημονικής έρευνας σχετικά με το παθογόνο αυτό και τον φορέα του· 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ελέγξουν έγκαιρα την αστάθεια των τιμών 

των γεωργικών προϊόντων, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήματα των 

γεωργών, και να αντιδρούν άμεσα και αποτελεσματικά, όταν χρειάζεται· 

6. τονίζει ότι είναι σημαντικό τα κονδύλια που προορίζονται για έρευνα στον τομέα των 

γεωργικών ειδών διατροφής, ιδίως από τον προϋπολογισμό του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020», να παραμένουν πλήρως διαθέσιμα ως τέτοια, για την τόνωση και 

την ενίσχυση της καινοτομίας και των έξυπνων λύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
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της αγροτικής ανάπτυξης, όπως συμβαίνει με τα κονδύλια από τη διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση 

ευρυζωνικών συνδέσεων σε αγροτικές περιοχές· υπογραμμίζει τη σημασία της 

πρακτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, και 

του ρόλου των υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών· σημειώνει ότι ολοκληρωμένες 

«έξυπνες» λύσεις — όπως τα έξυπνα χωριά, η γεωργία ακριβείας, η ψηφιοποίηση, η 

κοινή και η κυκλική οικονομία και οι κοινωνικές πρωτοβουλίες — μπορούν να 

συμβάλουν στη γεωργία και στη συνολική ευημερία στις αγροτικές περιοχές· 

παροτρύνει την Επιτροπή να προγραμματίσει χρηματοδότηση για «έξυπνες» 

προσεγγίσεις υπό το πρίσμα της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και της δήλωσης του Κορκ 

2.0· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι εν λόγω «έξυπνες» λύσεις θα πρέπει να 

διατηρήσουν τη συνοχή με τους στόχους της πολιτικής για το περιβάλλον, το κλίμα και 

τη βιοποικιλότητα και να εξασφαλίζουν τη στενή συνεργασία με τους σχετικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς από όλα τα κράτη μέλη· τονίζει τη σημασία της επένδυσης 

στην γεωργία ακριβείας, με σκοπό τον εξορθολογισμό των μεθόδων παραγωγής και τη 

μείωση των απωλειών, καθώς και την παροχή κινήτρων και την υποστήριξη 

πρωτοβουλιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μικρών εκμεταλλεύσεων χωρίς 

οικονομίες κλίμακας, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες· 

7. τονίζει ότι τα προγράμματα αποθεματοποίησης έχουν αποδείξει την 

αποτελεσματικότητά τους σε καιρούς κρίσης και ότι τυχόν μείωση των 

χρηματοδοτικών μέσων που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας 

προγραμματισμού θα ήταν αντιπαραγωγική· 

8. εκφράζει τη λύπη του για τις ανακοινωθείσες περικοπές στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ 

στις προτάσεις της Επιτροπής για το ΠΔΠ· επισημαίνει ιδίως ότι η γεωργική πολιτική 

είναι κοινή πολιτική και οι περικοπές στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ θα μπορούσαν να 

έχουν δυσανάλογα αποτελέσματα, δεδομένου ότι δεν μπορούν να αντικατασταθούν από 

εθνικούς πόρους λόγω των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις· 

9. επικροτεί την αύξηση των πιστώσεων που προτείνει η Επιτροπή για τις οργανώσεις 

παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, και τονίζει την αυξανόμενη 

συνεισφορά τους στην επανεξισορρόπηση της διαπραγματευτικής ισχύος στην αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων και τονίζει εκ νέου την ανάγκη χρηματοδότησης μέτρων για την 

αύξηση των επιπέδων συμμετοχής μεταξύ των παραγωγών γεωργικών προϊόντων· 

10. τονίζει τη σημασία του προσδιορισμού μέτρων στήριξης για την εδραίωση του ρόλου 

των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και νέων τρόπων ενθάρρυνσης των 

οργανώσεων των γεωργών· 

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα μέτρα στήριξης για το ρωσικό εμπάργκο 

δεν παρατάθηκαν, παρόλο που πολλοί παραγωγοί της Ένωσης, ιδίως αυτοί στους τομείς 

των γαλακτοκομικών και των οπωροκηπευτικών προϊόντων, εξακολουθούν να 

επηρεάζονται αρνητικά, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, καθώς οι γεωργοί δεν μπορούν να 

θεωρηθούν υπεύθυνοι για τη διπλωματική πολιτική της Ένωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, 

να διατηρηθούν τα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων στα 

τρέχοντα επίπεδα, εφόσον οι δυσκολίες της αγοράς εξακολουθούν να υφίστανται λόγω 

του ρωσικού εμπάργκο· ζητεί, επιπλέον, τη δημιουργία ενός νέου αποθεματικού 

κρίσεων, το οποίο δεν θα βασίζεται σε έναν ετήσιο μηχανισμό δημοσιονομικής 
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πειθαρχίας για τη χρηματοδότησή του, ώστε να μπορεί να αντιδρά εγκαίρως σε 

καταστάσεις κρίσης που προκύπτουν· αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη που δεν 

είχαν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία επηρεάστηκαν έμμεσα από το εμπάργκο και 

τονίζει ότι η στήριξη πρέπει να καλύπτει και τις απώλειες που προκαλούνται από τον 

κατακλυσμό των αγορών με προϊόντα που είχαν προορισμό τη Ρωσία· 

12. επικροτεί την αύξηση της χρηματοδότησης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

τις ενέργειες προώθησης, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των 

βελτιώσεων που επέφερε η τελευταία μεταρρύθμιση· εκτιμά ότι τα μέτρα προώθησης 

είναι ζωτικής σημασίας για την επέκταση του μεριδίου των ευρωπαϊκών εξαγωγών σε 

αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο και για την αντιμετώπιση των περιορισμών που 

επιβάλλουν ορισμένες τρίτες χώρες στα προϊόντα της Ένωσης, όπως το ρωσικό 

εμπάργκο ή η πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ να επιβληθούν δασμοί αντιντάμπινγκ και 

αντισταθμιστικοί δασμοί στις εισαγωγές ώριμης ελιάς από την Ισπανία· 

13. επισημαίνει τις επιπτώσεις της ακραίας ξηρασίας που πλήττει τα κράτη μέλη τους 

τελευταίους μήνες, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στη γεωργία και θέτοντας σε 

κίνδυνο μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, και επισημαίνει εν προκειμένω την ανάγκη 

εξασφάλισης ειδικών μέτρων στήριξης με στόχο την παροχή βοήθειας στους αγρότες 

που πλήττονται περισσότερο· 

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 

διατηρήσει το τρέχον επίπεδο χρηματοδότησης του μελισσοκομικού τομέα, η οποία 

είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη των δαπανών για εθνικά προγράμματα· 

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αυξημένες πιστώσεις για έρευνα και ανάπτυξη 

που αφορούν τη γεωργία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· 

16. προειδοποιεί ότι εάν μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη Mercosur δεν παρέχει 

επαρκή προστασία για τους ευαίσθητους τομείς της γεωργίας της Ένωσης, πολλοί 

ευρωπαίοι παραγωγοί θα υποστούν περαιτέρω οικονομική πίεση· 

17. πιστεύει ότι η Ένωση μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην προώθηση, ιδίως στα 

παιδιά, υγιεινών διατροφικών συνηθειών βασισμένων σε προϊόντα που παράγονται με 

βιώσιμες μεθόδους, και για τον λόγο αυτόν θεωρεί απαραίτητο να αξιοποιηθούν 

πλήρως τα ανώτατα όρια που προβλέπει για τα ενωσιακά σχολικά προγράμματα η 

ισχύουσα νομοθεσία· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα εθνικά τους 

προγράμματα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των μέγιστων 

διαθέσιμων κονδυλίων (250 εκατομμύρια EUR για την Ένωση)· 

18. σημειώνει τις πρόσφατες μεταφορές από τον Πυλώνα Ι στον Πυλώνα ΙΙ, τις οποίες 

αποφάσισαν η Γαλλία, η Λιθουανία και οι Κάτω Χώρες, και που οδήγησαν σε μείωση 

των πιστώσεων για άμεσες ενισχύσεις στο ΣΠ του 2019·  

19. επαναβεβαιώνει τη ζωτική σημασία του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης 

φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, ιδίως με δεδομένο το σημερινό επίπεδο του 

παιδικού υποσιτισμού στην Ένωση· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να μειώσει τη 

σχετική γραφειοκρατία και υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης υγιεινών διατροφικών 

συνηθειών στα παιδιά και της κατανάλωσης βιολογικών οπωροκηπευτικών· 
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20. αποδοκιμάζει την ανεπαρκή εκτέλεση των πληρωμών προς τους νέους γεωργούς τα 

τελευταία έτη, και προτρέπει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση των εν λόγω 

πιστώσεων το επόμενο έτος, ούτως ώστε να ενισχύσουν την ανανέωση των γενεών και 

να αποτραπεί η συγκέντρωση γαιών και η αρπαγή γαιών· επισημαίνει ότι η έλλειψη 

εργαζομένων στη γεωργία αποτελεί παράγοντα που περιορίζει την ανάπτυξη του 

γεωργικού τομέα και τονίζει την ανάγκη μέτρων στήριξης για την προσέλκυση 

εργαζομένων στον γεωργικό τομέα· 

21. τονίζει τη σημασία των δεσμεύσεων και των δαπανών στον τομέα της αγροτικής 

ανάπτυξης, καθώς και τις δυνατότητές τους για τη δημιουργία οικονομικής 

δραστηριότητας και θέσεων εργασίας, ιδίως στις περιφερειακές περιοχές με υψηλότερα 

ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές· επιμένει ότι θα πρέπει να 

διατηρηθούν οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν στους νέους αγρότες, μεταξύ άλλων και 

με ειδικά ανά περιφέρεια προγράμματα, με στόχο τη στήριξη της καινοτομίας και της 

αναγκαίας ανανέωσης των γενεών· θεωρεί ότι η στήριξη των νέων θα πρέπει να 

επικεντρώνεται στις σημερινές ανάγκες τους, αποφεύγοντας την ενθάρρυνσή τους να 

αναλάβουν υπερβολικό χρέος· 

22. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε μέσα χρηματοδότησης επενδύσεων σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να προσαρμοστεί καλύτερα στις επενδυτικές ανάγκες και στα 

προφίλ υψηλότερου κινδύνου των νεοεισερχομένων· 

23. ζητεί τη διατήρηση των πιστώσεων για τα προγράμματα POSEI στα μέγιστα επίπεδα 

που προβλέπονται στον σχετικό ενωσιακό κανονισμό, τονίζοντας τη σημασία των εν 

λόγω προγραμμάτων για την ανθεκτικότητα των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, και 

τονίζει την εύθραυστη οικονομική κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών 

που εξακολουθούν να πλήττονται έντονα από την κρίση και από τα διαρθρωτικά 

μειονεκτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ (μεγάλη απόσταση, 

νησιωτικός χαρακτήρας, μικρή έκταση, δύσκολη μορφολογία και κλίμα και οικονομική 

εξάρτηση από λίγα προϊόντα)· 

24. υπογραμμίζει τη σημασία των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών 

ενεργειών για την καινοτομία στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης· 

ζητεί τη συνέχιση της υποστήριξης των εν εξελίξει και των νέων δοκιμαστικών σχεδίων 

και προπαρασκευαστικών ενεργειών· 

25. εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις περικοπές στην ΚΓΠ που προβλέπονται στην πρόταση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027, και ιδίως για τις εξόχως 

απόκεντρες περιφέρειες και τα προγράμματα POSEI· 

26. εκφράζει τη λύπη του για τη σημαντική μείωση της θέσης του προϋπολογισμού σχετικά 

με το καθεστώς προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης, δεδομένου ότι οι συνδεδεμένες 

ενισχύσεις αποτελούν βασικό εργαλείο για τη διατήρηση των καλλιεργειών που 

παρουσιάζουν πολλαπλά οφέλη για τη γεωργία και το περιβάλλον· 

27. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση κατά 25 % των πιστώσεων που 

προορίζονται για την καταπολέμηση ασθενειών των ζώων και επιβλαβών για τα φυτά 

οργανισμών, καθώς η Ένωση αντιμετωπίζει σημαντικούς κινδύνους και αύξηση των 

κρουσμάτων τέτοιων ασθενειών. 
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