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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. τονίζει τον σημαντικό ρόλο της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην επίτευξη 

κοινοτικών στόχων στα πεδία της επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης οικονομικής 

ανάπτυξης, της καλής διαβίωσης των ζώων, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, της 

δασοκομίας, της  της κλιματικής αλλαγής, της καινοτομίας και της εδαφικής και 

περιβαλλοντικής ισορροπίας· τονίζει το γεγονός ότι η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη 

συνιστούν σημαντικό μέρος του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ και υπογραμμίζει 

την ανάγκη για σταθερή χρηματοδότηση των εν λόγω πεδίων · υπενθυμίζει ότι οι 

γεωργικές δαπάνες έχουν μειωθεί και ότι η μείωση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ 

μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις, δηλαδή να υπονομευθεί η διαδικασία 

παρακολούθησης και ελέγχου και να τεθεί σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ· 

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό οι πόροι που προορίζονται για την έρευνα στον 

αγροδιατροφικό τομέα, και ιδίως οι πόροι από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», να 

παραμείνουν πλήρως διαθέσιμοι, προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στον αγροτικό 

τομέα· 

3. υποστηρίζει τη σταθερότητα του προϋπολογισμού για τη γεωργία και, συνεπώς, 

απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε περικοπή στον προϋπολογισμό του 2019, 

λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις σοβαρές κρίσεις και την αστάθεια των τιμών που έχει 

υποστεί ο γεωργικός τομέας κατά τα τελευταία έτη· 

4. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις συνεισφορές τους στον προϋπολογισμό της 

Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και να αποφευχθεί η πιθανότητα 

μελλοντικών κρίσεων στον γεωργικό τομέα· 

5. επισημαίνει την ανάγκη μιας δικαιότερης κατανομής των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ 

χωρών και μεταξύ μεγάλων, μικρών και μεσαίου μεγέθους γεωργικών εκμεταλλεύσεων· 

6. παρατηρεί ότι η συχνότητα των κρίσεων και η αυξημένη αστάθεια των τιμών καθιστούν 

αναγκαίο έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό για τη γεωργία· 

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ελέγχουν έγκαιρα την αστάθεια των τιμών 

των γεωργικών προϊόντων, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήματα των 

γεωργών, και να αντιδρούν άμεσα και αποτελεσματικά, όταν χρειάζεται, δίνοντας στους 

γεωργούς τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν άμεσα την αστάθεια των τιμών· 

8. τονίζει την ανάγκη να αντιστραφεί η μακροχρόνια τάση μείωσης των εισοδημάτων των 

αγροτών που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες· 

9. εκφράζει την ανησυχία και την απογοήτευσή του, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί για την εξεύρεση νέων αγορών, για την απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει τέλος, από 30ής Ιουνίου 2018, στα μέτρα για τη 

στήριξη των τομέων που επηρεάζονται αρνητικά από το ρωσικό εμπάργκο, γεγονός που 

ισοδυναμεί ουσιαστικά με τιμωρία αυτών των τομέων για γεγονότα για τα οποία δεν 
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ευθύνονται· 

10. παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες για την εξεύρεση 

νέων αγορών· 

11. υπογραμμίζει τη σημασία του ανοίγματος νέων αγορών για τη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της αντοχής της ευρωπαϊκής γεωργίας σε κρίσεις 

της αγοράς όπως το εμπάργκο της Ρωσίας · ζητεί, συνεπώς, να δοθεί οικονομική 

στήριξη στις ευκαιρίες ανοίγματος νέων αγορών· 

12. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει απόφαση για την παράταση των ενισχύσεων που 

αντισταθμίζουν το εμπάργκο που επέβαλε η Ρωσία, πριν από την έγκριση του σχεδίου 

προϋπολογισμού για το 2019 ή, το αργότερο, πριν από τη διορθωτική επιστολή του 

φθινοπώρου· 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τις δημοσιονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει για τον 

προϋπολογισμό του 2019 η αποτυχία των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων σχετικά με την 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

14. επισημαίνει τον όγκο των εισαγωγών τροφίμων που προορίζονται σήμερα για την 

αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και που θα χρειαστεί αργότερα να απορροφηθούν 

εντός της ενιαίας αγοράς· 

15. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει μια βιώσιμη γεωργία προσαρμοσμένη στις αγορές 

της ΕΕ και να ενθαρρύνει τη χρήση ασφαλών και φιλικών προς το περιβάλλον 

εναλλακτικών λύσεων αντί των φυτοφαρμάκων και να εντείνει τις προσπάθειες 

στήριξης τέτοιων λύσεων εντός του 2019· 

16. αμφισβητεί, για μία ακόμη φορά, την αξία του τρέχοντος αποθεματικού κρίσεων και 

του μηχανισμού δημοσιονομικής πειθαρχίας, που θα αποτελέσει και πάλι, ενόψει του 

προϋπολογισμού του 2019, μια απλή γραφειοκρατική επιβάρυνση· διαπιστώνει ότι η 

ευρωπαϊκή γεωργία τα τελευταία χρόνια βρέθηκε διαρκώς συχνότερα εκτεθειμένη σε 

κρίσεις· προτρέπει συνεπώς την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός 

πολυετούς αποθεματικού, αποσυνδεδεμένου από τις άμεσες πληρωμές και ικανού να 

αντιμετωπίζει υπερθερμασμένες αγορές και σοβαρές κρίσεις· 

17. επισημαίνει ότι οι οργανώσεις της αγοράς οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι θα ασκείται 

στοχευμένος ποσοτικός έλεγχος προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 

πλεονασματικής παραγωγής·  

18. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν το 2019 τα μέτρα στήριξης για τους νέους 

γεωργούς, ώστε να ενισχυθεί η ανανέωση των γενεών, που παραμένει σε χαμηλά 

επίπεδα και θα είχε μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή γεωργία· επισημαίνει 

ότι η ανεπαρκής ανανέωση των γενεών προκαλείται, μεταξύ άλλων, από την έλλειψη 

μιας δίκαιης και βιώσιμης ανταμοιβής για τις αγροτικές δραστηριότητες · θεωρεί ότι 

είναι σημαντική, ως εκ τούτου, η απλοποίηση και ο περιορισμός των γραφειοκρατικών 

εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι νέοι και να προωθηθούν ορθές πρακτικές που έχουν 

εφαρμοστεί με επιτυχία σε ορισμένα κράτη μέλη και μπορούν αποδεδειγμένα να 

συμβάλουν στην ανανέωση των γενεών · 
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19. τονίζει τη σημασία των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία 

προκειμένου να καταστεί η ευρωπαϊκή γεωργία ανταγωνιστικότερη και περιβαλλοντικά 

πιο βιώσιμη· καλεί επ’ αυτού την Επιτροπή να εκπονήσει έναν γεωργικό 

προϋπολογισμό με ειδική έμφαση στις ανάγκες των αγροτών και σε στόχους πολιτικής 

με υψηλότερο μερίδιο ευφυών και καινοτόμων πρακτικών που θα εξασφαλίσουν την 

βιωσιμότητα της γεωργίας της ΕΕ σε βάθος χρόνου. 
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