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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

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

ακόλουθες προτάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξάρσεις ακραίας αστάθειας των τιμών στις 

παγκόσμιες αγορές γεωργικών προϊόντων προμηνύουν διαρκώς ενισχυόμενες και ολοένα 

και συχνότερες απειλές για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και μεγαλύτερη 

τρωτότητα ης αγοράς, υπονομεύουν τις επενδύσεις και τον εκσυγχρονισμό και 

αποθαρρύνουν τους νεοεισερχόμενους και την ανανέωση των γενεών στον γεωργικό 

τομέα· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα αστάθειας των τιμών και των εισοδημάτων για 

τους αγρότες σχετίζονται με τις θεμελιώδεις αρχές της αγοράς, την προσφορά και τη 

ζήτηση, η επίδραση των οποίων είναι αισθητή από τη δεκαετία του '90 λόγω μιας 

προσέγγισης της γεωργίας με τις αγορές, και αυτό τόσο μέσω της απορρύθμισης των 

κοινών οργανώσεων αγοράς της ΚΓΠ όσο και μέσω ενός πιο μεγάλου ανοίγματος της 

εμπορικής πολιτικής της Ένωσης στις διεθνείς αγορές·  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η 

αστάθεια των τιμών και των εισοδημάτων μπορεί να ενταθεί εξαιτίας άλλων 

μακροοικονομικών μεταβλητών, του ευρύτερου πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου, και 

της κερδοσκοπίας επί των γεωργικών προϊόντων, τα οποία, όταν πωλούνται ως 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, είναι εκτεθειμένα απέναντι στις διαταραχές σε 

συναφείς αγορές πρώτων υλών (όπως είναι οι αγορές ενέργειας και μετάλλων)·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια των τιμών αυξάνει την αδυναμία προβλεψιμότητας 

των εισοδημάτων των γεωργών και προξενεί απόγνωση στους ευρωπαίους γεωργούς των 

οποίων το κόστος παραμένει υψηλό· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ιδιαίτερα ευάλωτη θέση οφείλεται σε μια ενίσχυση των 

ακραίων καιρικών φαινομένων και στην επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στα επίπεδα 

της γεωργικής παραγωγής, καθώς και σε διαρθρωτικούς παράγοντες όπως είναι οι τιμές 

της ενέργειας και των λιπασμάτων, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ή τα επιτόκια· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγρότες θα πρέπει να παροτρυνθούν να ασκήσουν καλύτερο 

έλεγχο της χρήσης των συντελεστών παραγωγής στις εκμεταλλεύσεις τους που είναι 

ακριβοί για αγορά και μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γαλακτοπαραγωγοί έχουν υποστεί βαρειές απώλειες λόγω του 

ρωσικού εμπάργκο, καθώς και τη σοβαρή ξηρασία του 2015· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο μέρος των εκμεταλλεύσεων καταδικάζεται σε βαριά 

πρόστιμα λόγω υπέρβασης των ποσοστώσεων γάλακτος για την περίοδο 2014/2015· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραγωγοί χοίρειου κρέατος βρίσκονται, εδώ και πολλούς 

μήνες, αντιμέτωποι με πτώση του επιπέδου των τιμών αγοράς, η οποία προκλήθηκε τόσο 

από το ρωσικό εμπάργκο όσο και, κυρίως, από την αφρικανική πανώλη των χοίρων· 

1. τονίζει ότι η ΕΕ είναι ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και ο μεγαλύτερος 

εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων διατροφής στον κόσμο, αλλά οι δυνατότητες χρήσης 

των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) της ΚΓΠ για συνεισφορά στα 
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συστήματα ασφάλισης, αμοιβαίων κεφαλαίων και σταθεροποίησης των εισοδημάτων των 

αγροτών δεν έχουν φέρει ιδιαίτερα αποτελέσματα· 

2. σημειώνει ότι οι άμεσες πληρωμές εξακολουθούν να παρέχουν κάποιο βαθμό οικονομικής 

σταθερότητας στους γεωργούς, ιδίως κατά τις μακρές περιόδους χαμηλών τιμών· θεωρεί 

ότι οι άμεσες πληρωμές έχουν επιδείξει καλύτερη οικονομική απόδοση σε σχέση με την 

προηγούμενη πρακτική άμεσης παρέμβασης στην αγορά·  υπογραμμίζει επίσης ότι οι 

άμεσες πληρωμές πρέπει να παραμείνουν ένα μέσο της ΚΓΠ και μετά το 2020, 

προκειμένου να στηρίξουν και να σταθεροποιήσουν τα γεωργικά εισοδήματα, να 

αντισταθμίσουν το κόστος που σχετίζεται με τον σεβασμό των υψηλών προτύπων της 

Ένωσης (σε ό,τι αφορά τις μεθόδους παραγωγής, και ειδικότερα τις περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις) και να διατηρήσουν τη γεωργική παραγωγή στις λιγότερο ευνοημένες 

περιφέρειες· υπογραμμίζει επίσης ότι οι άμεσες πληρωμές θα πρέπει να χρησιμεύσουν για 

τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας του γεωργικού τομέα, καθώς για τη 

διατροφική και περιβαλλοντική ασφάλεια· παρατηρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 

αναβάθμιση των ποσοστών άμεσης πληρωμής είναι ουσιώδης για να διασφαλιστούν 

συνθήκες ίσου ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της Ένωσης, καθώς και για μια αειφόρο 

εκμετάλλευση· 

3. ζητεί βελτιωμένες συνέργειες μεταξύ της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών της ΕΕ, ιδίως όσον 

αφορά την ενέργεια, την παροχή νερού, τη χρήση γης, τη βιοποικιλότητα και τα 

οικοσυστήματα, καθώς και την ανάπτυξη απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών· 

4. ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια των γεωργικών αγορών, προκειμένου οι πληροφορίες για τις 

τιμές να είναι προσβάσιμες σε όλους τους συντελεστές, συμπεριλαμβανομένων και των 

καταναλωτών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της 

καθιέρωσης ενός διαφανούς συστήματος για την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών 

των γεωργικών προϊόντων από την παραγωγή έως τη διανομή· 

5. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τις εθνκές αρχές και τις ομάδες γεωργών για 

τη δημιουργία ενός συστήματος για την προστασία των εισοδημάτων των αγροτών μέσω 

μιας ευρύτερης χρήσης εργαλείων «διαχείρισης κινδύνου», όπως οι ασφαλίσεις και τα 

ταμεία αλληλοβοήθειας, αλλά ως συμπλήρωμα εργαλείων διαχείρισης και πρόληψης των 

κρίσεων, τροποποιώντας τις μέχρι τώρα προσπάθειες στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της 

ΚΓΠ για την περίοδο 2014-2020· θεωρεί ότι κάθε μελλοντικό σύστημα διαχείρισης των 

κινδύνων θα πρέπει να σέβεται, συμπληρώνοντας εν ανάγκη, τα καθεστώτα ασφάλισης 

που υιοθετούνται σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφεύγεται η 

θέση υπό αμφισβήτηση όσων έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα· 

6. θεωρεί ότι η καταπολέμηση της υπέρμετρης αστάθειας των τιμών απαιτεί λύσεις που 

συνίστανται σε νέες δράσεις αποβλέπουσες στην καλύτερη λειτουργία των αγορών και 

βασιζόμενες στην ενεργοποίηση ενός συνόλου εργαλείων του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα δηλώνει ότι, όπως μας έχουν δείξει οι πολύ σοβαρές γεωργικές κρίσεις που 

βιώνουμε, φαίνεται απαραίτητο να θεσπιστούν εντός της προσεχούς ΚΓΠ νέοι 

μηχανισμοί πρόληψης των κρίσεων και προσαρμογής των αγορών, οι οποίοι να 

ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των προϊόντων, να είναι ευέλικτοι, αποτελεσματικοί 

και ενεργοποιήσιμοι ταχέως, και να μπορούν να αναλαμβάνουν δράση όταν αυτό είναι 

αναγκαίο για τη διόρθωση σημαντικών αναταράξεων στις αγορές· 

7. ζητεί να εξετασθεί η χρησιμοποίηση των κονδυλίων του γενικού προϋπολογισμού (ήτοι 
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τα αποθεματικά κρίσης) ως πηγών χρηματοδότησης των μέτρων της Επιτροπής για τη 

βελτίωση της κατάστασης στις γεωργικές αγορές· 

8. ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χάρτη που να παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο τη 

διαθεσιμότητα γεωργικών προϊόντων στην αγορά, από την παραγωγή έως τη διανομή 

τους· 

9. θεωρεί ευκταίο να δημιουργηθεί μια υποχρεωτική προληπτική αποταμίευση από τους 

γεωργούς, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου ευρωπαϊκού αποθεματικού κρίσης, για την 

κάλυψη κάθε είδους κινδύνων, χάρη σε ένα μέρος των άμεσων ενισχύσεων, εις τρόπον 

ώστε να εξοικονομούνται τις καλές χρονιές ορισμένα μέσα, τα οποία θα κινητοποιούνται 

στις δύσκολες περιόδους· 

10. υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση των ποσοστών άμεσης πληρωμής μεταξύ των κρατών 

μελών αποτελεί εχέγγυο για ίδιες συνθήκες στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και για τη συνέχιση της χρήσης των γεωργικών πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

11. θεωρεί ότι οι διατροφικές ανθρωπιστικές ενισχύσεις μπορούν να αποτελέσουν το μέσο 

ώστε να διασφαλισθεί για τους παραγωγούς ένας ρόλος χρήσιμου διχτυού ασφαλείας· 

12. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τη σημαντική αστάθεια 

των τιμών των γεωργικών προϊόντων με τη δημιουργία ευρωπαϊκών παρατηρητηρίων των 

γεωργικών τιμών στους διάφορους τομείς, μέσω της βελτίωσης του ευρωπαϊκού μέσου 

παρακολούθησης των τιμών των τροφίμων (FPMT) και της αντιμετώπισης των 

κερδοσκοπικών ενεργειών επί των γεωργικών προϊόντων· θεωρεί ότι μια έγκαιρη 

ενημέρωση της αγοράς μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα των γεωργών να αντιδρούν 

στην αστάθεια της αγοράς και να προβαίνουν σε ανάλογους σχεδιασμούς·  

13. ζητεί να ενισχυθούν και να καταστούν ταχύτερα τα μέσα παρέμβασης για τη στήριξη των 

γεωργικών εισοδημάτων στις περιοχές οι οποίες πλήττονται από σοβαρές φυσικές 

καταστροφές. 

14. θεωρεί ότι η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να 

στοχεύει στο να λαμβάνουν οι γεωργοί την κατάρτιση και την εκπαίδευση που 

απαιτούνται ώστε να κάνουν καλή χρήση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου· θεωρεί ότι 

κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στους γεωργούς να προβλέπουν και να διαχειρίζονται καλύτερα 

την αστάθεια των τιμών· 

15. ζητεί συγκεκριμένα εργαλεία για τη μείωση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων που 

έχει η αστάθεια των τιμών για τους ευρωπαίους γεωργούς· 

16. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει και να αξιολογήσει την κάλυψη των κινδύνων των 

παραγώγων ευρωπαϊκών αγορών γεωργικών πρώτων υλών και τη σχετική υποδομή τους 

στις φυσικές γεωργικές αγορές. 
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