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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. παρατηρεί ότι το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 2013 είναι ήδη 

αρκούντως περιοριστικό διότι, ως προς τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, 

προτείνει αυξήσεις της τάξης του 0,4% και 1,3% για τη γεωργία και την ανάπτυξη της 

υπαίθρου αντιστοίχως και, ως προς τις πιστώσεις πληρωμών, 0,5% και 5,4%, ποσοστά 

που υπολείπονται των προτεινόμενων αυξήσεων για το σύνολο του προϋπολογισμού· 

2. σημειώνει, ωστόσο, ότι, δεδομένων των δημοσιονομικών δυσχερειών και των οδυνηρών 

εξοικονομήσεων που πραγματοποιούνται σε πολλά κράτη μέλη, ο προϋπολογισμός της 

Ένωσης οφείλει επίσης να διέπεται από πνεύμα ρεαλισμού και αυτοσυγκράτησης, χωρίς 

να παύει να τηρεί τις υφιστάμενες νομικές δεσμεύσεις· 

3. φρονεί, για παράδειγμα, ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν εξοικονομήσεις με σταδιακή 

μείωση των επιστροφών κατά την εξαγωγή εωσότου μηδενιστούν· εκτιμά, ωστόσο, ότι οι 

επιστροφές κατά την εξαγωγή πρέπει να διατηρούνται ως κονδύλια του προϋπολογισμού, 

καθώς αποτελούν σημαντικό μέσο βοήθειας και αντιμετώπισης κρίσεων για τη γεωργική 

αγορά· επισημαίνει ότι ο μελλοντικός σχεδιασμός και η χρήση των επιστροφών κατά την 

εξαγωγή ως μέσο βοήθειας και αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα πρέπει 

να βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας· 

4. ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει και στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον 

προϋπολογισμό αρχής άμεση, τακτική και πλήρη ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή – 

με βάση δείκτες-στόχους επιδόσεων – των διαφόρων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών 

του τομέα 2 που θα σταθμίζονται έναντι των πολιτικών δεσμεύσεων της ΕΕ· 

5. εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για τον αυθαίρετο και συχνά αβάσιμο τρόπο με 

τον οποίο το Συμβούλιο προτείνει περικοπές στο σχέδιο προϋπολογισμού, δίνοντας την 

εντύπωση ότι επιδίδεται μάλλον σε κινήσεις εντυπωσιασμού παρά σε ρεαλιστική 

κατάρτιση προϋπολογισμού· 

6. εκτιμά ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν βελτιώσεις στην εκκαθάριση των λογαριασμών 

των προηγουμένων ετών και ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να 

βελτιώσουν τις διοικητικές τους επιδόσεις σε αυτό τον τομέα· πιστεύει, εντούτοις, ότι 

τούτο προϋποθέτει προσπάθεια μακράς πνοής και άρα θεωρεί ιδιαιτέρως εξωπραγματικές 

τις εκτιμήσεις του Συμβουλίου ως προς τα έσοδα που θα προκύψουν εντός του 2013 από 

την εκκαθάριση των λογαριασμών· εμμένει στην άποψη περί μερικής επαναφοράς των 

εκτιμήσεων της Επιτροπής, όπως διατυπώνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 

2013· απορρίπτει, επιπλέον, τις περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο στο σχέδιο 

προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τις συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις 

και τις διεθνείς γεωργικές συμφωνίες· 

7. παρατηρεί ότι αναμένεται η υλοποίηση της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ στο εγγύς μέλλον 

και προτείνει, συνεπώς, να αυξηθεί το κονδύλιο του προϋπολογισμού που αφορά στην 
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ευαισθητοποίηση περί ΚΓΠ και να διεξαχθεί ενημερωτική εκστρατεία η οποία θα είναι 

όσο το δυνατόν περισσότερο δομημένη και οργανωμένη με βάση τις ομάδες στόχο· 

προτείνει, επιπλέον, να αυξηθούν οι πόροι του προϋπολογισμού που προορίζονται για 

μέτρα προώθησης και οργανώσεις παραγωγών, αυξήσεις που συνάδουν επίσης με την 

τρέχουσα μεταρρύθμιση της ΚΓΠ· 

8. σημειώνει ότι οι δαπάνες που συνδέονται με τις ενισχύσεις σε ομάδες παραγωγών για 

προαναγνώριση υπερέβησαν σημαντικά τις προβλέψεις της Επιτροπής τα προηγούμενα 

χρόνια· αντιλαμβάνεται ότι οι προβλεπόμενες για το 2013 δαπάνες απορρέουν σε μεγάλο 

βαθμό από υφιστάμενες νομικές δεσμεύσεις και προτείνει, ως εκ τούτου, την επαναφορά 

των αριθμητικών στοιχείων του σχεδίου προϋπολογισμού της Επιτροπής· καλεί, 

εντούτοις, την Επιτροπή να εγκρίνει στο εξής μέτρα με τα οποία θα τεθούν οι δαπάνες 

προαναγνώρισης ομάδων παραγωγών υπό αυστηρότερο έλεγχο· 

9. επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής όσον αφορά τις πληρωμές για 

μέτρα ανάπτυξης της υπαίθρου, δεδομένου ότι προγράμματα του δεύτερου πυλώνα θα 

πλησιάζουν προς τη λήξη το 2013, τελευταίο έτος του Πολυετούς Δημοσιονομικού 

Πλαισίου (ΠΔΠ), όταν είθισται να απαιτείται υψηλότερο επίπεδο πληρωμών· καλεί, 

εντούτοις, την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την ορθή υλοποίηση των εν λόγω 

προγραμμάτων· είναι επίσης σημαντικό να παρέχεται ευελιξία στα κράτη μέλη ώστε να 

μετακινούν τους μη δαπανηθέντες πόρους μεταξύ αξόνων, άξονες που έχουν 

αποδεδειγμένη πορεία τελεσφόρησης σε γεωργούς και αγροτικές κοινότητες· 

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την αστάθεια των γεωργικών 

αγορών και να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά όποτε τούτο απαιτείται· εμμένει 

στην άποψη ότι απαιτείται ευελιξία προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι 

μια γενική θετική εξέλιξη στη γεωργική αγορά δεν επηρεάζει ποτέ εξίσου όλους τους 

τομείς· προτρέπει ένθερμα την Επιτροπή να διαθέσει αποτελεσματικά μέσα δράσης για 

περιόδους κρίσης και ζητεί να εκπονηθεί επειγόντως μελέτη με θέμα το επίπεδο 

ενημέρωσης των γεωργών όσον αφορά τη χρήση μέσων διαχείρισης κινδύνου και τη 

διαθεσιμότητα κατάρτισης ή μαθημάτων σε αυτό το πεδίο· 

11. υπογραμμίζει ότι η επιδιωκόμενη απελευθέρωση των γεωργικών αγορών πρέπει να 

συνοδεύεται από πιο δίκαιη κατανομή των κερδών κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας, 

ώστε να εξασφαλίζεται ένα ορθό επίπεδο διαβίωσης για τους γεωργούς· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για τις ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί όσον αφορά την ίδρυση 

Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Γεωργικών Τιμών και Περιθωρίων και καλεί την 

Επιτροπή να δώσει συνέχεια σε αυτό το δοκιμαστικό σχέδιο, μεταξύ άλλων με στόχο τη 

συμπερίληψη των τιμών λιανικής στο πλαίσιο αρμοδιότητας του Παρατηρητηρίου, 

καθώς και τη βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα στοιχεία· 

12. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ειδικά κίνητρα για την παραγωγή και την προώθηση των 

προϊόντων υψηλής ποιότητας σε τοπικό επίπεδο, ευνοώντας έτσι τις μικρές αλυσίδες 

εφοδιασμού· επισημαίνει ότι η χορήγηση ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών 

ενδείξεων μπορεί να έχει σημαντική συμβολή στην κατεύθυνση αυτή· 

13. σημειώνει ότι οι καταναλωτές δεν έχουν επαρκή επίγνωση των συγκριτικά υψηλών 

προτύπων παραγωγής των ευρωπαϊκών τροφίμων· ζητεί, ως εκ τούτου, βελτίωση της 

διαχείρισης της πληροφόρησης για να επιτευχθεί η απαιτούμενη αποδοχή της 
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ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής και ενίσχυσης· 

14. ζητεί την εκπόνηση δοκιμαστικού σχεδίου με θέμα τη «γεωργία που λαμβάνει υπόψη το 

κλίμα εμπράκτως», στο πλαίσιο του οποίου επιχειρησιακές ομάδες θα συνεργάζονται και 

θα επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην εξεύρεση πρακτικών επιτόπιων λύσεων για 

την προσαρμογή των γεωργικών πρακτικών στην κλιματική αλλαγή· 

15. στηρίζει τη θέσπιση προπαρασκευαστικής ενέργειας για ένα τρίτο πρόγραμμα της ΕΕ με 

στόχο τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των φυτικών και ζωικών γενετικών πόρων 

στη γεωργία. 
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