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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 ότι από τα 59 994,9 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις 
υποχρεώσεων και τα 58 014,3 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές που προτείνει η 
Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2020 για τον τομέα 2, στο πλαίσιο του 
οποίου οι πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων αυξάνονται 
ελαφρά σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2019 και ανέρχονται σε 43 531,8 
εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων (+0,8 %) και σε 43 501,7 εκατομμύρια 
EUR σε πληρωμές (+0,9 %)· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι οι 
πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
μειώνονται σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2019 σε 14 708,7 εκατομμύρια 
EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων (-0,1 %) και σε 13 141,2 εκατομμύρια EUR (-0,1 %) 
σε πληρωμές, κυρίως λόγω της στασιμότητας στην ονομαστική διάρκεια του ΕΓΤΑΑ, 
καθώς και της σημαντικής μείωσης των δαπανών στήριξης·

2. επιμένει ότι τα έσοδα για τον προϋπολογισμό της Ένωσης που προκύπτουν από έσοδα 
για ειδικό προορισμό ή από επιστροφές λόγω παρατυπιών στον τομέα της γεωργίας 
κατά τα προηγούμενα έτη, θα πρέπει να παραμείνουν στον τομέα 2·

3. εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση των πιστώσεων που προτείνει η Επιτροπή για τις 
οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (-14,6 εκατομμύρια EUR), 
που θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αυξανόμενη συνεισφορά τους στην 
επανεξισορρόπηση της διαπραγματευτικής ισχύος στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· 
εκφράζει τη λύπη του για την απουσία πιστώσεων για τον τομέα του κρέατος 
πουλερικών, ο οποίος πλήττεται λόγω της αθέμιτης στρέβλωσης του εμπορίου με την 
Ουκρανία·

4. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να διαθέσει 50 εκατομμύρια EUR σε «Λοιπά 
μέτρα για το βόειο κρέας» προκειμένου να στηρίξει τον τομέα σε περίπτωση 
δυσχερειών στην αγορά που συνδέονται με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ένωση· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο εν λόγω τομέας θα 
αντιμετωπίσει πρόσθετες πιέσεις από την εμπορική συμφωνία της Ένωσης με τη 
Mercosur· 

5. πιστεύει ότι η Ένωση μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην προώθηση υγιεινών 
διατροφικών συνηθειών, ιδίως στα παιδιά, και, για τον λόγο αυτόν, θεωρεί απαραίτητο 
να αξιοποιηθούν πλήρως τα ανώτατα όρια που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τα 
ενωσιακά σχολικά προγράμματα· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα 
εθνικά προγράμματά τους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των 
μέγιστων διαθέσιμων κονδυλίων (250 εκατομμύρια EUR)·

6. χαιρετίζει την αυξημένη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας που επιδιώκουν την 
προσφορά ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων· τονίζει ότι έχει σημασία τα 
κονδύλια που προορίζονται για την έρευνα στον αγροδιατροφικό τομέα, και ιδίως οι 
πιστώσεις από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», να παραμείνουν πλήρως διαθέσιμα 
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προκειμένου να τονωθούν η καινοτομία και οι έξυπνες λύσεις στον γεωργικό τομέα και 
στον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου.


