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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. Επισημαίνει ότι το κατά πολύ μεγαλύτερο τμήμα του συνολικού περιθωρίου ύψους 2 638 
εκατ. ευρώ στο ΠΣΠ, ήτοι ποσό 2 027 εκατ. ευρώ, προέρχεται από το περιθώριο δαπανών 
και αμέσων πληρωμών που σχετίζονται με την αγορά δυνάμει του τομέα 2 (πρώτος 
πυλώνας της ΚΓΠ)· 

2. ανησυχεί για τις διαφορές στο ύψος των αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για τη 
γεωργική ανάπτυξη, οι οποίες ανήλθαν σε 25% για το 2007, σε 30% για το 2008 ενώ 
προβλέπονται σε 30% στην πρόταση για το 2009· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει μία πρόβλεψη για τις αποδεσμεύσεις πιστώσεων για το 2009 και για 
ολόκληρη την περίοδο 2007-2013 καθώς και μία πρόβλεψη για τα προβλήματα που θα 
προκύψουν από την εκκαθάριση των συσσωρευμένων υπερεκτιμήσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων που δεν έχουν ακόμη ρυθμισθεί (σήμερα το ύψος των ΥΠΕ για την 
γεωργική ανάπτυξη ανέρχεται περίπου σε 9 δις ευρώ) στο τέλος της περιόδου 2007-2013, 
δεδομένου ότι τα ανώτατα ποσά για πληρωμές σύμφωνα με το παράρτημα I της 
προαναφερόμενης Διοργανικής Συμφωνίας μειώνονται από 1,06% του ΑΕΕ το 2007 σε 
0,94% του ΑΕΕ το 2013·

3. καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ταχεία διαχείριση και ταχύτερο
και πιο αποτελεσματικό χρονοδιάγραμμα για την τροποποίηση και επικαιροποίηση των
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης μετά τις πιθανές τροποποιήσεις στον κανονισμό στα
πλαίσια του "Ελέγχου της υγείας της ΚΓΠ ”·

4. υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος της ΚΓΠ είναι η σταθεροποίηση των αγορών, η 
ασφάλεια του ανεφοδιασμού και λογικές τιμές για τους καταναλωτές και συνεπώς καλεί 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβλέψουν στον προϋπολογισμό του 2009 τα 
απαραίτητα κονδύλια προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες ανάγκες που απορρέουν 
από τη σημερινή διατροφική κρίση και ιδίως να βελτιωθεί η πρόσβαση στα τρόφιμα των 
φτωχότερων πολιτών, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την κρίση αυτή·

5. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος περαιτέρω διαφοροποίησης που έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο 
του "Ελέγχου της υγείας της ΚΓΠ ”, η οποία μεταφέρει κονδύλια από το ΕΓΤΕ στο 
ΕΓΤΑΑ, θα αυξήσει το ποσό που χρειάζεται για εθνική συγχρηματοδότηση· ζητεί από την 
Επιτροπή να ελέγξει προσεκτικά τον πιθανό προγραμματισμό των χρημάτων αυτών στα 
κράτη μέλη· υπογραμμίζει πως τα αυξημένα κοινοτικά κονδύλια προεξοφλούν τη 
συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη και προειδοποιεί ότι αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει 
σε μείωση της συγχρηματοδότησης στα υφιστάμενα λειτουργικά προγράμματα·

6. καλεί επισταμένως το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αυξήσουν τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού για τους νέους γεωργούς, δεδομένου ότι η ομάδα αυτή αντιμετωπίζει 
τεράστιες νέες προκλήσεις (όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η 
διατήρηση της παραγωγής τροφίμων στην Ένωση) και υφίσταται συρρίκνωση επί σειρά 
ετών, διαθέτοντας για παράδειγμα περισσότερες πιστώσεις για δίκτυα εκπαίδευσης και 
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κατάρτισης και προγράμματα ανταλλαγής για νέους γεωργούς ή ενισχύοντας τα μέσα 
πολιτικής για νέους γεωργούς στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης..
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