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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. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεδομένου του ανωτάτου ορίου που επιβλήθηκε 
από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 για τον τομέα 2, είναι 
πιθανόν σημαντικές κατηγορίες της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) να υποστούν στην 
πράξη περικοπές το 2016, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων ενισχύσεων και των 
μέτρων για την αγορά·

2. επισημαίνει εν προκειμένω το προτεινόμενο ποσό 63,1 δισ. ευρώ σε αναλήψεις 
υποχρεώσεων (-0,1% σε σύγκριση με το 2015, χωρίς τον αντίκτυπο του 
αναπρογραμματισμού) και 55,9 δισ. ευρώ σε πληρωμές (-0,2%) για τον τομέα 2, στο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016·

3. επισημαίνει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού 2016 αφήνει ένα περιθώριο 1,2 
δισεκατομμυρίων ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων και ένα περιθώριο 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ κάτω από το επιμέρους 
ανώτατο όριο για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)· τονίζει ότι το 
περιθώριο παραμένει στον τομέα 2 για να επιλύσει τυχόν μελλοντική κρίση στα πλαίσια 
του γεωργικού τομέα· περιμένει τη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής, η οποία 
αναμένεται τον Οκτώβριο 2015 και θα βασίζεται σε επικαιροποιημένες πληροφορίες 
σχετικά με τη χρηματοδότηση του ΕΓΤΕ·

4. υπογραμμίζει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού 2016 είναι το πρώτο έτος πλήρους εκτέλεσης 
των άμεσων ενισχύσεων που εισήχθησαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013· 
λαμβάνει υπό σημείωση στο πλαίσιο αυτό την μείωση του προϋπολογισμού του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων κατά 1,4% σε πιστώσεις αναλήψεως 
υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, λόγω των μεταφορών μεταξύ των δύο πυλώνων 
της ΚΓΠ·

5. επισημαίνει ότι βάσει του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016 η χρηματοδότηση της 
ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), θα σημειώσει αύξηση 2,8% στις πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων και 6,3% σε πιστώσεις πληρωμών· τονίζει, ωστόσο, ότι η αύξηση αποτελεί 
λογική συνέπεια του τελευταίου προγραμματισμού των νέων προγραμμάτων κατά την 
περίοδο 2014-2020 και την ολοκλήρωση των προγραμμάτων από το 2007-2013·

6. επιδοκιμάζει τα μέτρα για τον έλεγχο του ύψους των υποχρεώσεων που δεν έχουν 
καλυφθεί και θεωρεί ότι αποτελούν προϋπόθεση για μια επιτυχημένη έναρξη της 
περιόδου προγραμματισμού 2014-2020· καλεί, ως εκ τούτου, κατεπειγόντως το 
Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να 
εκτελεστούν οι εκκρεμείς αξιώσεις πληρωμών·

7. εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές που έγιναν στον προϋπολογισμό για την 
παρέμβαση στις γεωργικές αγορές σε σύγκριση με το 2015· διαφωνεί με την Επιτροπή για 
τον περιορισμό στο 2015 μόνον των έκτακτων μέτρων σε σχέση με το ρωσικό εμπάργκο 
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στις εισαγωγές από την ΕΕ για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, δεδομένης της 
εκπεφρασμένης πρόθεσης της Ρωσίας να παρατείνει την απαγόρευση στις εισαγωγές έως 
τις αρχές του 2016· ανησυχεί για το γεγονός ότι συνεπεία τούτου θα χρειασθούν και άλλες 
παρεμβάσεις στην αγορά το 2016, για να στηριχθούν οι αγρότες της ΕΕ που επλήγησαν 
από το εμπάργκο·

8. επιμένει στην ανάγκη να παρασχεθούν κεφάλαια για να αντισταθμισθούν οι οικονομικές 
απώλειες των αγροτών λόγω της κρίσης στην αγορά και της υγειονομικής και 
φυτοϋγειονομικής κρίσης όπως το βακτήριο Xylella fastidiosa, και επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα περιθώρια στον τομέα 2 προς τον σκοπό αυτό·

9. εκφράζει τη λύπη του για την πρόταση περικοπής 2 εκατομμυρίων ευρώ από το 
πρόγραμμα για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία από 77 εκατομμύρια ευρώ το 2015 σε 
75 εκατομμύρια ευρώ στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016· υπενθυμίζει το αίτημα 
του Κοινοβουλίου για αύξηση 20 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για το πρόγραμμα αυτό· 
επιδοκιμάζει την μικρή αύξηση στο πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία σε 150 εκατομμύρια ευρώ· τονίζει ότι αμφότερα τα προγράμματα έχουν 
αποδειχθεί χρήσιμα και αποτελεσματικά στα κράτη μέλη και υπογραμμίζει την σημασία 
τους δεδομένης της κρίσης και των επιπέδων κακής διατροφής των παιδιών στην Ένωση·

10. επιμένει ότι τυχόν έσοδα που συσσωρεύονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ και 
προέρχονται από την συμπληρωματική εισφορά ή τυχόν άλλα έσοδα για ειδικό προορισμό 
από την γεωργία το 2014/2015 παραμένουν στον τομέα 2·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι πόροι που θα εγγραφούν 
στο αποθεματικό για κρίσεις στον γεωργικό τομέα, στον προϋπολογισμό του 2016, και 
δεν θα δαπανηθούν, θα παραμείνουν στο σύνολό τους στον τομέα 2 για το επόμενο έτος 
προϋπολογισμού για άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ελέγξουν έγκαιρα την μεγάλη αστάθεια των 
τιμών των γεωργικών προϊόντων, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήματα των 
γεωργών , και να αντιδράσουν άμεσα και αποτελεσματικά όταν χρειάζεται·

13. επιδοκιμάζει το επίπεδο των πόρων που διατίθενται για την στήριξη της μελισσοκομίας, 
εφόσον το Κοινοβούλιο αντιμετώπισε πάντοτε την μελισσοκομία ως μια προτεραιότητα 
για το μέλλον της γεωργίας και για την διατήρηση της βιολογικής ποικιλίας·

14. επισημαίνει τους στόχους να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα της 
ευρωπαϊκής γεωργίας, και ζητεί να παρασχεθούν πόροι για να εκπληρωθούν αυτοί οι 
στόχοι.


