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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει επιδοκιμασία για τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το 
οικονομικό έτος 2018· λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις του σχετικά με την 
κανονικότητα των πράξεων στο πλαίσιο του τομέα «Φυσικοί πόροι»· επισημαίνει ότι οι 
συναλλαγές στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ ήταν απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα και ότι 
τα περισσότερα από τα υπόλοιπα σφάλματα προήλθαν από περίπλοκους κανόνες 
επιλεξιμότητας· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο κίνδυνος που συνεπάγονται τα σφάλματα 
καλύπτεται επαρκώς από τη διορθωτική ικανότητα της Επιτροπής·

2. σημειώνει ότι οι περισσότερες δράσεις αγροτικής ανάπτυξης που υποβλήθηκαν σε 
έλεγχο παρήγαγαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν το πλαίσιο επιδόσεών τους όπου απαιτείται και να 
θεσπίσουν περαιτέρω μέτρα απλούστευσης, όπως απλουστευμένες επιλογές κόστους· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε αδυναμίες 
στη χρήση των δεικτών αποτελεσμάτων·

3. εκφράζει ικανοποίηση για το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

4. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες 
όσον αφορά τις απαιτήσεις για την ποιότητα, την υγεία και την καλή διαβίωση των 
ζώων·

5. εκφράζει ανησυχία για τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε 
υψηλό επίπεδο και υφαρπαγής γαιών από ολιγάρχες με πιθανή διευκόλυνση από τις 
κυβερνήσεις και τις δημόσιες αρχές· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες 
για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης· παροτρύνει την Επιτροπή να 
επαγρυπνεί ιδιαίτερα για ζητήματα που άπτονται του κράτους δικαίου·

6. επισημαίνει ότι η αυξημένη ευελιξία των κρατών μελών όσον αφορά την κατανομή των 
επιδοτήσεων της ΚΓΠ ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης των καταχρήσεων, 
και προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αποφύγει την επανεθνικοποίηση της 
ΚΓΠ·

7. τονίζει ότι η στήριξη των νέων γεωργών από την ΚΓΠ είναι ουσιαστικής σημασίας· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας πιο οικολογικής ΚΓΠ, 
σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού.


