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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 οι γεωργικές δαπάνες στον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι μάλλον 
ανελαστικές, δεδομένης της προβλεψιμότητάς τους και έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, 
όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, είναι υποχρεωτική η πλήρης αντιστοιχία μεταξύ 
αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών και ότι οι ενισχύσεις αυτές ισοδυναμούν 
τουλάχιστον με το 70% του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, οπότε οιεσδήποτε διακυμάνσεις 
σχετίζονται με δαπάνες αγοράς·

2. απορρίπτει τις τροπολογίες του Συμβουλίου στο σχέδιο του προϋπολογισμού του 2012· 
θεωρεί ότι οι εκτιμήσεις των δημοσιονομικών αναγκών από την Επιτροπή είναι πιο 
ρεαλιστικές σε σύγκριση με τις προτάσεις του Συμβουλίου, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
εκκαθάριση των λογαριασμών των προηγούμενων ετών· επιμένει ως εκ τούτου στην 
επαναφορά των ποσών του σχεδίου προϋπολογισμού 2012, ιδιαίτερα έχοντας υπόψη τις 
τρέχουσες συνθήκες μεγάλης οικονομικής αβεβαιότητας και αστάθειας της αγοράς, 
στοιχεία που απαιτούν προσεκτική προσέγγιση για οιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές·

3. εκφράζει ανησυχία για την αισιόδοξη εκτίμηση της Επιτροπής ότι οι τάσεις στις 
αγροτικές αγορές θα παραμείνουν σχετικά σταθερές και ιδιαίτερα ευνοϊκές, και για τη 
συνεχή μείωση των αναγκών σε δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά· επισημαίνει ότι ο 
αντίκτυπος των βελτιωμένων καταστάσεων της αγοράς συχνά ποικίλλει από τομέα σε 
τομέα· παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στις αγορές 
αγροτικών προϊόντων και να είναι έτοιμη να αντιδράσει ταχύτατα και αποτελεσματικά με 
τους απαραίτητους μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει τις αρνητικές εξελίξεις της αγοράς, 
όπως για παράδειγμα η τρέχουσα κατάσταση στον τομέα του ελαιολάδου και του χοίρειου 
κρέατος· τονίζει την ανάγκη να προσαρμοσθεί η λογική της παρέμβασης και να 
επικαιροποιηθούν οι τιμές κατωφλίου με γνώμονα τις τάσεις της αγοράς·  

4. τονίζει τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης συγκεκριμένων προγραμμάτων, όπως 
είναι το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και διανομής γάλακτος στα 
σχολεία· επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν ωφελούν μόνο τους αγρότες
αλλά και τις ευπαθείς ομάδες στην κοινωνία ενώ παράλληλα προωθούν μία πιο υγιεινή 
διατροφή· ζητεί συνεπώς να αποκατασταθούν τα ποσά που είχαν εγγραφεί στο σχέδιο 
προϋπολογισμού 2012 και για τα δύο προγράμματα· 

5. επισημαίνει ότι τα προγράμματα για τους απόρους πρέπει να εφαρμόζονται με βάση τις 
διαδικασίες που όρισε το Γενικό Δικαστήριο, όπως πολύ ορθά επισημαίνει και η 
Επιτροπή στην κατάσταση προβλέψεων που υπέβαλε· σημειώνει ότι το Γενικό 
Δικαστήριο στην απόφασή του T-576/08 της 13ης Απριλίου 2011 απεφάνθη ότι η 
χρηματοδότηση για το πρόγραμμα αυτό πρέπει να καλύπτει μόνον προμήθεια τροφίμων 
που προέρχεται από αποθέματα παρέμβασης, και όχι δαπάνες που δημιουργούνται από 
την προμήθεια τροφίμων από την αγορά·  τονίζει ως εκ τούτου την επείγουσα ανάγκη για 
νέα νομική βάση προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική στήριξη των προγραμμάτων 
επισιτιστικής βοήθειας· 
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6. ζητεί την εισαγωγή των προταθέντων δοκιμαστικών σχεδίων, ιδιαίτερα των δοκιμαστικών 
σχεδίων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη γεωργικών προγραμμάτων και μέσων στήριξης 
που θα ανταμείβουν τους παραγωγούς οι οποίοι παράγουν ιδιαίτερα από περιβαλλοντικής 
σκοπιάς δημόσια αγαθά, και του δοκιμαστικού σχεδίου για την παροχή πληροφοριών 
στους καταναλωτές, στα σχολεία, στα σημεία πώλησης και σε άλλα σημεία επαφής, όσον 
αφορά τις προδιαγραφές στον τομέα της υψηλής ποιότητας, της ασφάλειας των τροφίμων, 
του περιβάλλοντος και της καλής μεταχείρισης των ζώων, που πρέπει να πληρούν οι 
ευρωπαίοι αγρότες,  ζητεί την επέκταση του δοκιμαστικού σχεδίου για ένα πρόγραμμα 
ανταλλαγών νέων αγροτών· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει όλα τα προταθέντα 
δοκιμαστικά σχέδια.


