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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην έκθεση που θα εγκρίνει τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. τονίζει ότι μια εκσυγχρονισμένη και καλά χρηματοδοτούμενη κοινή γεωργική πολιτική 
(ΚΓΠ), μία από τις πιο ολοκληρωμένες πολιτικές της ΕΕ, διαδραματίζει καίριο ρόλο 
στην επίτευξη των βασικών στόχων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής 
ασφάλειας, παρέχοντας στους καταναλωτές υψηλής ποιότητας, ασφαλή τρόφιμα σε 
προσιτές τιμές, διατηρώντας τα τοπία και το φυσικό περιβάλλον και εξασφαλίζοντας 
ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους γεωργούς· επισημαίνει ότι ο αριθμός των κανόνων 
που διέπουν την προστασία των τροφίμων, της υγείας και του περιβάλλοντος με τους 
οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι γεωργοί έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ το σχετικό 
μερίδιο της ΚΓΠ στον προϋπολογισμό της ΕΕ συνεχίζει να μειώνεται· υπογραμμίζει 
αφενός την ανάγκη στήριξης της μετάβασης των γεωργών προς γεωργικές πρακτικές 
που σέβονται το περιβάλλον και αφετέρου την ανάγκη να ανταμειφθεί η παροχή 
περιβαλλοντικών αγαθών· 

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ενδεχόμενη μείωση του προϋπολογισμού της 
ΚΓΠ θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα οδηγώντας, αφενός, στην αποθάρρυνση 
άσκησης της γεωργίας με τα υψηλότερα πρότυπα και, αφετέρου, θέτοντας σε κίνδυνο 
την επισιτιστική ασφάλεια και την ασφάλεια των τροφίμων στην Ένωση· επισημαίνει 
ότι δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από τους γεωργούς να ανταποκριθούν σε ακόμη 
περισσότερες απαιτήσεις χωρίς επαρκή στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες 
κάθε κράτους μέλους, ιδίως ως αποτέλεσμα των επενδύσεων και προσπαθειών για την 
υποστήριξη και την προστασία του περιβάλλοντος, την παροχή δημόσιων αγαθών, τη 
βιοποικιλότητα, την επισιτιστική ασφάλεια και την ασφάλεια των τροφίμων·

3. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ που 
προβλέπεται στο ΠΔΠ 2021-2027 τουλάχιστον στο επίπεδο του προϋπολογισμού της 
περιόδου 2014-2020 για την ΕΕ-27 σε πραγματικές τιμές, δεδομένου του θεμελιώδους 
ρόλου της ΚΓΠ στη διασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και στην ανάπτυξη δυναμικών αγροτικών 
περιοχών· τονίζει ότι ένας αγροτικός τομέας της ΕΕ που είναι ανθεκτικός, βιώσιμος, 
ανταγωνιστικός και που διασφαλίζει το εισόδημα των γεωργών απαιτεί σταθερό και 
καλά χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό της ΚΓΠ· επιβεβαιώνει την άποψή του ότι η 
γεωργία δεν πρέπει να υποστεί καμιά οικονομική απώλεια εξαιτίας πολιτικών 
αποφάσεων, όπως η σύναψη συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών που επηρεάζουν τη 
γεωργία ή πολιτικές συγκρούσεις με διεθνείς γεωργικούς εμπορικούς εταίρους, η 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ή η χρηματοδότηση νέων 
ευρωπαϊκών πολιτικών· υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της συνεισφοράς των 
κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ στο 1,3% του ΑΕΕ τους·

4. αντιτίθεται σθεναρά στην πρόταση της Επιτροπής για το προσεχές ΠΔΠ, η οποία θα 
συνεπαγόταν σημαντικές περικοπές στην ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου του 
προγράμματος επιλογών που αφορά ειδικά την απομάκρυνση και την νησιωτικότητα 
(πρόγραμμα POSEI) για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές· τονίζει ότι οι περικοπές αυτές 
θα έθεταν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ· υπογραμμίζει ότι οι 
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προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, όπως οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η 
αυξημένη συγκέντρωση της αγοράς και οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, πέραν 
των συνεχιζόμενων κλιματικών και μετεωρολογικών προβλημάτων, ενδέχεται να 
απαιτούν αύξηση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ· επισημαίνει το γεγονός ότι η έκταση 
των περικοπών ποικίλλει ανάλογα με τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τη 
σύγκριση· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάζει το ΠΔΠ σε τρέχουσες τιμές για λόγους 
καλύτερης σύγκρισης·

5. ζητεί αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού του ΠΔΠ 2021 – 2027 ώστε τα 
προγράμματα POSEI να ωφελήσουν τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι οποίες 
εξακολουθούν να πλήττονται από την κρίση και να είναι εκτεθειμένες στα διαρθρωτικά 
μειονεκτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ συμπεριλαμβανομένων της 
μεγάλης απόστασης, του νησιωτικού χαρακτήρα, της μικρής έκτασης, της δύσκολης 
μορφολογίας και του κλίματος και της οικονομικής εξάρτησης όσον αφορά έναν μικρό 
αριθμό προϊόντων·

6. καλεί την Επιτροπή να παρέχει στο νέο ΠΔΠ τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς 
πόρους για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στη συνθήκη για την ένταξη της Κροατίας1, όσον αφορά τη μεταβατική 
περίοδο που λήγει το 2022· 

7. επικροτεί το «Μνημόνιο – Μελλοντικό ΠΔΠ - ΚΓΠ» που υπέγραψαν οι Υπουργοί 
Γεωργίας της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας 
και της Ισπανίας την 31η Μαΐου 2018, μέσω του οποίου εκφράζουν την ανησυχία τους 
για τις προτάσεις της Επιτροπής να γίνουν περικοπές στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ 
στο ΠΔΠ 2021-2027·

8. τονίζει τη σημασία της διατήρησης των υφιστάμενων κονδυλίων τόσο για τις άμεσες 
ενισχύσεις, όσο και για την ασφάλεια των εισοδημάτων που αντικατοπτρίζει τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ευρωπαϊκής 
γεωργίας που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, και τη χρηματοδότηση του δεύτερου 
πυλώνα για τους γεωργούς και τους αγροτικούς πληθυσμούς· επισημαίνει ότι οι 
περικοπές στις άμεσες ενισχύσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στο εισόδημα των γεωργών· 
αποδοκιμάζει ιδίως τις σοβαρές περικοπές που προβλέπονται για τον δεύτερο πυλώνα 
της ΚΓΠ, ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στις επενδύσεις και την απασχόληση καθώς 
και την προσβασιμότητα και την εδαφική ελκυστικότητα, την περιβαλλοντική φροντίδα 
και τη δράση για το κλίμα στις αγροτικές περιοχές, στις αγροτικές περιοχές, κυρίως 
μέσω της χρηματοδότησης για προσεγγίσεις από την κορυφή προς τη βάση στην τοπική 
ανάπτυξη, όπως το LEADER και η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών
κοινοτήτων· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, 
πλήρως αυτόνομα και ανεξάρτητα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του 
δεύτερου πυλώνα, παρόμοια με τα μέτρα POSEI του πρώτου πυλώνα· υπενθυμίζει ότι ο 
κύριος σκοπός αυτής της Επιτροπής είναι η δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας 
στην ΕΕ· συνεπώς, απορρίπτει κατηγορηματικά τα σχέδια της Επιτροπής να μειώσει 
σοβαρά τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη και επιμένει στην 
επαρκή χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ)· τονίζει ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρείται δεδομένο ότι η εθνική 

                                               
1 ΕΕ L 112 της 24.4.2012, σ. 10.



AD\1164774EL.docx 5/9 PE625.204v02-00

EL

συγχρηματοδότηση του δεύτερου πυλώνα θα καλύψει το κενό του προϋπολογισμού·

9. επαναλαμβάνει ότι η συνολική χρηματοδότηση ΕΓΤΑΑ και ΕΓΤΕ για την προσεχή 
περίοδο θα πρέπει να ανέλθει σε 382 855 000 000 EUR σε σταθερές τιμές για να 
αντιστοιχεί σε εκείνη της περιόδου 2014-2020·

10. τονίζει ότι η προσδοκία ότι το 40 % της χρηματοδότησης της ΚΓΠ θα δαπανηθεί υπέρ 
της δράσης για το κλίμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο εάν τα κονδύλια για τα 
προγράμματα για το περιβάλλον και το κλίμα δεν υποστούν τη μείωση των ενισχύσεων 
που ορίζονται στο άρθρο 15 της πρότασης σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη 
στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (COM(2018)0392)·

11. σημειώνει ότι η μείωση που εφαρμόζεται στον πυλώνα ΙΙ παρεμποδίζει την οικονομική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα καθώς και την αντίσταση στην κλιματική αλλαγή, την ανάπτυξη νέων 
καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών, την αειφόρο διαχείριση των δασών, την 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, τη μείωση της φτώχειας και την οικονομική 
ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές·

12. σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής αναφορικά με την εξωτερική σύγκλιση των 
επιπέδων των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι μια τέτοια 
αυξημένη σύγκλιση μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ 
διατηρηθεί τουλάχιστον σε πραγματικές τιμές·

13. ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή μέσων και πόρων της πολιτικής συνοχής στη βιώσιμη 
ανάπτυξη της υπαίθρου, προκειμένου να αποτραπεί η καθυστέρηση στην ανάπτυξή και 
η ερήμωση στις περιοχές αυτές·

14. υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις της Επιτροπής για τη διατήρηση του προϋπολογισμού του 
προγράμματος POSEI στο τρέχον επίπεδο·

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων 
πόρων της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να διατηρηθούν οι δασμοί επί των γεωργικών 
προϊόντων ως πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· σημειώνει τα μειωμένα 
έσοδα από δασμούς τα τελευταία χρόνια, καθώς οι μειώσεις των μέσων δασμών έχουν 
ξεπεράσει τις αυξήσεις του όγκου των εμπορικών συναλλαγών· σημειώνει ότι δεν έχει 
δοθεί η απαραίτητη προσοχή στη γεωργία που είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές, 
γεγονός που ενδέχεται να εκθέσει ευαίσθητους τομείς σε αυξημένο ανταγωνισμό, ενώ 
παράλληλα, με τη μείωση των δασμών, τη σταδιακή διάβρωση της χρηματοδότησης 
που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των τομέων αυτών που παρέχουν δημόσια 
αγαθά·

16. υπογραμμίζει την ανάγκη για μια νομικά δεσμευτική και υποχρεωτική ενδιάμεση 
αναθεώρηση του ΠΔΠ·

17. τονίζει ότι μια έμμεση αύξηση των εσόδων, ιδίως των μικρών και των μεσαίων 
γεωργών, μπορεί επίσης να επιτευχθεί μέσω της πραγματικής μείωσης της 
γραφειοκρατίας για τους αγρότες στην ΚΓΠ, της αύξησης της ευελιξίας των ελέγχων 
και μέσω βελτιωμένης και πιο διαφανούς λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού 
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τροφίμων· υπογραμμίζει πόσο απαραίτητες είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για την 
παροχή ανεξάρτητων συμβουλών στους γεωργούς σχετικά με την προσαρμογή και τη 
βελτίωση των πρακτικών τους, συμπεριλαμβανομένης της δράσης για το κλίμα και των 
πρακτικών για τη μείωση της εξάρτησης από τις εισροές·

18. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να αναθεωρηθεί η λειτουργία του αποθεματικού 
για την κρίση, συγκεκριμένα η δυνατότητα μεταφοράς των αχρησιμοποίητων 
πιστώσεων του νέου αποθεματικού για κρίσεις στον γεωργικό τομέα από ένα έτος στο 
επόμενο· εκφράζει την αντίθεσή του και την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα αρχικά 
ποσά που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύσταση του ταμείου δεν θα προέλθουν από 
κονδύλια εκτός του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, αλλά αντίθετα θα ληφθούν από τις 
άμεσες ενισχύσεις το 2020 και δεν θα επιστραφούν στους γεωργούς· ζητεί επομένως 
ένα ανεξάρτητο αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα το οποίο να μην 
εμπεριέχεται στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ·

19. θεωρεί ότι η δημοσιονομική πειθαρχία που προτείνει η Επιτροπή για όλους τους 
δικαιούχους άμεσων ενισχύσεων δεν θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για 
καλύτερη ισορροπία στην κατανομή των πληρωμών μεταξύ εκμεταλλεύσεων 
διαφορετικού μεγέθους και ως εκ τούτου αναμένει ότι θα συνεχιστεί ο ισχύων 
μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας για τους γεωργούς που εισπράττουν μέχρι 2000 
ευρώ από άμεσες πληρωμές·

20. υποστηρίζει τη διατήρηση του σχολικού προγράμματος για τα φρούτα, τα λαχανικά και 
το γάλα στο σχολείο τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο, καθώς διαδραματίζει ζωτικό ρόλο 
στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση θετικών 
διατροφικών συνηθειών μεταξύ των παιδιών και της νεολαίας·

21. αναγνωρίζει την απειλή που δημιουργεί η περιορισμένη δυνατότητα στήριξης της 
επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές και προώθησης της εδαφικής ανάπτυξης 
στον τομέα των υποδομών, λόγω της μείωσης των πόρων της ΚΓΠ και της πολιτικής 
συνοχής· 

22. ζητεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων και 
χρηματοδότησης της ΚΓΠ, καθώς η προτεινόμενη από την Επιτροπή αύξηση των 
φιλοδοξιών στον τομέα αυτό (40 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΓΠ για τους 
κλιματικούς στόχους και 30 % για πόρους του πυλώνα ΙΙ για το περιβάλλον) η οποία 
συνοδεύεται με περικοπές στη χρηματοδότηση σημαίνει σημαντική μείωση της 
δυνατότητας επίτευξης μέσω αυτών των πολιτικών των εν λόγω στόχων σχετικά με τον 
εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής 
και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·

23. τονίζει τη σπουδαιότητα εντατικοποίησης των τελωνειακών ελέγχων στις εισαγωγές 
γεωργικών προϊόντων και προϊόντων τροφίμων εντός της ΕΕ, με την καθιέρωση μιας 
ειδικής γραμμής προϋπολογισμού στον Τομέα IV (11) «Διαχείριση συνόρων» για να 
αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της τελωνειακής ένωσης και να αποτραπούν το 
παράνομο εμπόριο και οι απάτες·

24. θεωρεί ότι οι δαπάνες για τα μέτρα στήριξης της αγοράς όπως η δημόσια παρέμβαση 
και ιδιωτική αποθεματοποίηση, θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη γραμμή 
προϋπολογισμού και όχι να εξαρτώνται αποκλειστικά από τα αποθεματικά για τις 
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κρίσεις στον γεωργικό τομέα· τονίζει ότι τα αποθεματικά για τις κρίσεις στον γεωργικό 
τομέα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρωτίστως για την ταχεία αντιμετώπιση σοβαρών 
περιστατικών που υπερβαίνουν τις φυσιολογικές εξελίξεις της αγοράς και επηρεάζουν 
τη γεωργική παραγωγή, επεξεργασία και διανομή στην ΕΕ·

25. επισημαίνει ότι, κατά την περίοδο που καλύπτεται από το ΠΔΠ 2021-2027, η 
διαδικασία σύγκλισης πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως προκειμένου να επιτευχθεί 
θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών και να θεσπιστούν οι αρχές της 
ισότητας σε επίπεδο ΕΕ, και ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που 
περιέχεται στα συμπεράσματα της Προεδρίας της 24ης και 25ης Οκτωβρίου 2002 
πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως·

26. υπογραμμίζει ότι ένα από τα κύρια προβλήματα είναι η ανανέωση των γενεών, και 
θεωρεί ως εκ τούτου ότι, πέραν των ενισχύσεων για την ένταξη και την εγκατάσταση 
των νέων ατόμων, πρέπει να δημιουργηθεί ειδική στήριξη για τα πρώτα έτη γεωργικής 
δραστηριότητας·

27. σημειώνει ότι οι επιδημίες και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν επηρεάσει σοβαρά 
την κτηνοτροφία και την αροτραία καλλιέργεια στα περισσότερα κράτη μέλη και ζητεί 
αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη για την κάλυψη των ζημιών των αγροτών·

28. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να διαθέσει 10 δισεκατομμύρια EUR στην ομάδα 
«Τρόφιμα και φυσικοί πόροι» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την ανάπτυξη 
και προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στους τομείς της γεωργίας και των 
τροφίμων· ζητεί επιτακτικά από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τη διατήρηση αυτής της 
δημοσιονομικής φιλοδοξίας σε ολόκληρη τη διαδικασία έγκρισης του ΠΔΠ, ιδίως 
δεδομένων των προβλεπόμενων περικοπών στον δεύτερο πυλώνα·

29. τονίζει το γεγονός ότι, για να μπορέσει να στηριχθεί εκ νέου μια επαρκώς 
χρηματοδοτούμενη ΚΓΠ, οι μεταρρυθμίσεις της προσεχούς περιόδου χρηματοδότησης 
πρέπει να αποδώσουν περισσότερο, όπως φάνηκε από την ανακατανομή των κονδυλίων 
κυρίως στους γεωργούς με χαμηλότερα εισοδήματα.
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