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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. λαμβάνει υπό σημείωση ότι από τα 59 994,9 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις 
υποχρεώσεων και τα 58 014,3 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές που προτείνει η 
Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2020 για τον τομέα 2, στο πλαίσιο του 
οποίου οι πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων αυξάνονται 
ελαφρά σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2019 και ανέρχονται σε 43 531,8 
εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων (+0,8 %) και σε 43 501,7 εκατομμύρια 
EUR σε πληρωμές (+0,9 %)· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι οι 
πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
μειώνονται σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2019 σε 14 708,7 εκατομμύρια 
EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων (-0,1 %) και σε 13 141,2 εκατομμύρια EUR (-0,1 %) 
σε πληρωμές, κυρίως λόγω της στασιμότητας στην ονομαστική διάρκεια του ΕΓΤΑΑ, 
καθώς και της σημαντικής μείωσης των δαπανών στήριξης·

2. επιμένει ότι τα έσοδα για τον προϋπολογισμό της Ένωσης που προκύπτουν από έσοδα 
για ειδικό προορισμό ή από επιστροφές λόγω παρατυπιών στον τομέα της γεωργίας 
κατά τα προηγούμενα έτη, θα πρέπει να παραμείνουν στον τομέα 2·

3. επιμένει ότι δεν θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω περικοπές στον γεωργικό 
προϋπολογισμό, δεδομένου ιδίως ότι ο γεωργικός τομέας πλήττεται συχνά από κρίσεις 
που απαιτούν δημοσιονομική αντιμετώπιση·

4. σημειώνει ότι το οικονομικό έτος 2020 είναι το τελευταίο του τρέχοντος πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη σημασία της 
προετοιμασίας και της ομαλής προσαρμογής στη νέα δημοσιονομική περίοδο, στη 
διάρκεια της οποίας πρέπει να διασφαλιστεί ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους 
αγρότες·

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις ενός Brexit χωρίς 
συμφωνία και, δεδομένου ότι οι αγρότες πρέπει να σχεδιάζουν τις δραστηριότητές τους 
εκ των προτέρων, διαφωνεί κάθετα με οποιεσδήποτε απρόσμενες περικοπές στα 
κονδύλια για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) το 2020 σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου·

6. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να συνάδει με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
για την κλιματική αλλαγή, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015·

7. απορρίπτει τη μείωση των πιστώσεων που προτείνει η Επιτροπή για τις οργανώσεις 
παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (-14,6 εκατομμύρια EUR), που θα 
μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αυξανόμενη συνεισφορά τους στην 
επανεξισορρόπηση της διαπραγματευτικής ισχύος στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων 
καθώς θα επηρεαστούν άμεσα οι αγρότες· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα μειωθούν οι πληρωμές για τον τομέα αυτό· εκφράζει 
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τη δυσαρέσκειά του για την απουσία πιστώσεων για τον τομέα του κρέατος πουλερικών 
και προτείνει την εγγραφή κονδυλίων στο τμήμα «Λοιπά μέτρα για το χοίρειο κρέας, τα 
πουλερικά, τα αυγά, τη μελισσοκομία και λοιπά ζωικά προϊόντα» για τη στήριξη του 
τομέα των πουλερικών, ο οποίος πλήττεται λόγω της αθέμιτης στρέβλωσης του 
εμπορίου με την Ουκρανία·

8. αποδοκιμάζει την έλλειψη αντιστάθμισης για τη μείωση των πιστώσεων που πρότεινε η 
Επιτροπή για τους παραγωγούς οπωροκηπευτικών στην Ένωση, έναν τομέα που 
αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση, λόγω των φυτοφαγικών ή παθολογικών παραγόντων όπως 
ο ιός της τριστέτσας για τα πορτοκάλια, η κορυφοξήρα για τα λεμόνια, η Tuta absoluta 
για τις ντομάτες και το Xylella fastidiosa για τα ελαιόδενδρα· ως εκ τούτου ζητεί, παρά 
τις μειώσεις των πιστώσεων, να προβλεφθεί ένα σχέδιο χρηματοδότησης των 
εσπεριδοειδών προκειμένου να καλυφθεί το κόστος μετατροπής των σημερινών 
εσπεριδοειδών και ελαιώνων σε ποικιλίες των ίδιων φυτών που είναι πιο ανθεκτικές και 
επιτρέπουν την πραγματική επανενεργοποίηση του τομέα·

9. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να διαθέσει 50 εκατομμύρια EUR σε «Λοιπά 
μέτρα για το βόειο κρέας» προκειμένου να στηρίξει τον τομέα βόειου κρέατος στην 
Ιρλανδία σε περίπτωση δυσχερειών στην αγορά που συνδέονται με την πιθανή 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση· τονίζει ότι η αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση θα έχει επίσης σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο σε 
διάφορους αγροτικούς τομείς στην Ένωση· καλεί την Επιτροπή να προτείνει σχέδιο 
στήριξης βάσει μιας ορθής εκτίμησης επιπτώσεων, ανά τομέα και ανά κράτος μέλος, 
για όλους τους αγροτικούς τομείς της Ένωσης που ενδέχεται να επηρεαστούν από την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και να επεκτείνει το εν λόγω 
σχέδιο στα επηρεαζόμενα κράτη μέλη ανάλογα με τον βαθμό έκθεσής τους· θεωρεί ότι, 
για να είναι αποτελεσματικό, το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει διαρθρωτικά μέτρα με 
στόχο την ενίσχυση της οργάνωσης των εν λόγω τομέων και την προώθηση της 
διαφοροποίησης των εμπορικών ροών·

10. θεωρεί ότι η εμπορική συμφωνία της Ένωσης με τη Mercosur θα προκαλέσει πρόσθετες 
πιέσεις στους εν λόγω αγροτικούς τομείς και, για τούτο, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει λεπτομερώς έως το τέλος του 2019 το περιεχόμενο του σχεδίου στήριξης της 
Ένωσης, ύψους ενός δισεκατομμυρίου EUR, που ανακοινώθηκε στις 28 Ιουνίου 2019 
και έχει ως στόχο να επιτρέψει σε ευαίσθητους αγροτικούς τομείς της Ένωσης να 
αντιμετωπίσουν τον ενδεχόμενο αρνητικό αντίκτυπο της εν λόγω εμπορικής συμφωνίας 
σε περίπτωση που αυτή κυρωθεί·

11. επισημαίνει τη δημοσιονομική ανεπάρκεια όσον αφορά τη στήριξη ευαίσθητων τομέων 
και ταυτόχρονα το άνοιγμά τους σε περαιτέρω ανταγωνισμό και στον κίνδυνο 
αστάθειας των αγορών, ιδίως μέσω διμερών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών· 
σημειώνει επίσης τη μακροπρόθεσμη διάβρωση των παραδοσιακών ιδίων πόρων του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, η οποία οφείλεται ιδίως στη μείωση των τελωνειακών 
δασμών λόγω των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών·

12. σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για παροχή βοήθειας στους αγρότες με ένα 
πακέτο χρηματοδοτικής στήριξης ύψους ενός δισεκατομμυρίου EUR σε περίπτωση 
διατάραξης της αγοράς από τη συμφωνία εμπορίου της Ένωσης με τη Mercosur· 
επιμένει ότι τα κονδύλια αυτά δεν πρέπει να προέρχονται από υφιστάμενη γραμμή του 
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προϋπολογισμού για τη γεωργία·

13. εκφράζει την ανησυχία του για την τρέχουσα κρίση στον τομέα της ζάχαρης μετά την 
κατάργηση του συστήματος ποσοστώσεων και την πρόσφατη αναγγελία του 
κλεισίματος οκτώ εργοστασίων στην Ένωση· αποδοκιμάζει την έλλειψη κονδυλίων για 
τη στήριξη εν λόγω τομέα· θεωρεί ότι, ελλείψει παρέμβασης από τις δημόσιες αρχές, 
πρέπει να επιτρέπεται σε ιδιωτικούς φορείς να αναλαμβάνουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες 
για τη ρύθμιση της παραγωγής σε εθελοντική βάση· στο πλαίσιο αυτό, προτείνει να 
αξιολογήσει η Επιτροπή, μέσα από το πρίσμα της νέας εποχής παραγωγής, τη 
δυνατότητα ενεργοποίησης δημοσιονομικά ουδέτερων μέτρων, τα οποία προβλέπονται 
στο άρθρο 222 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1 και επιτρέπουν σε αγρότες, τις οργανώσεις τους και 
αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις για 
να αποσύρουν από την αγορά, να αποθηκεύουν ή να μειώνουν την παραγωγή τους κατά 
τρόπο συντονισμένο·

14. επικροτεί την αύξηση της χρηματοδότησης που προτείνει η Επιτροπή για τις ενέργειες 
προώθησης, η οποία επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των βελτιώσεων που 
επέφερε η τελευταία μεταρρύθμιση· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να 
ενισχύει τις εκστρατείες προώθησης για το άνοιγμα νέων αγορών για προϊόντα υψηλής 
ποιότητας καθώς τα μέτρα προώθησης είναι ζωτικής σημασίας για τη διεύρυνση του 
μεριδίου των εξαγωγών της Ένωσης στις αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο·

15. αποδοκιμάζει την απουσία στήριξης μέτρων προς όφελος των αγροτών, ιδίως στον 
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, που εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αγορά λόγω της απαγόρευσης εισαγωγών που έχει 
επιβάλει η Ρωσία σε μια σειρά γεωργικών προϊόντων της Ένωσης («ρωσικό 
εμπάργκο»)·

16. υπενθυμίζει ότι, την τελευταία πενταετία, οι αγροτικοί τομείς της Ένωσης πλήττονται 
από τις επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο· τονίζει ότι οποιεσδήποτε πρόσθετες 
επιπτώσεις στις γεωργικές εμπορικές ροές από την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω διαταραχές, και ζητεί 
να διατεθούν πρόσθετες πιστώσεις για έκτακτα μέτρα όπου χρειαστεί·

17. πιστεύει ότι η Ένωση μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην προώθηση υγιεινών 
διατροφικών συνηθειών, ιδίως στα παιδιά, και, για τον λόγο αυτόν, θεωρεί απαραίτητο 
να αξιοποιηθούν πλήρως τα ανώτατα όρια που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τα 
ενωσιακά σχολικά προγράμματα καθώς και να δημιουργηθούν πρόσθετα προγράμματα 
για τη βιώσιμη κατανάλωση στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού· καλεί, ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα εθνικά προγράμματά τους, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των μέγιστων διαθέσιμων κονδυλίων (250 
εκατομμύρια EUR) μέσω της θέσπισης προγραμμάτων με λιγότερη γραφειοκρατία·

18. χαιρετίζει την αυξημένη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας που επιδιώκουν την 

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347 της 20.12.2013, σ. 671).
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προσφορά ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων καθώς και την επισιτιστική 
ασφάλεια· τονίζει ότι έχει σημασία τα κονδύλια που προορίζονται για την έρευνα στον 
αγροδιατροφικό τομέα, και ιδίως οι πιστώσεις από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», να 
παραμείνουν πλήρως διαθέσιμα προκειμένου να τονωθούν η καινοτομία και οι έξυπνες 
λύσεις, ιδίως μέσω της αγροοικολογικής έρευνας, με μια συνολική προσέγγιση 
αγροοικοσυστήματος, στον γεωργικό τομέα και στον τομέα της ανάπτυξης της 
υπαίθρου· υπογραμμίζει τη σημασία της πρακτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων σε 
επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, και του ρόλου των υπηρεσιών γεωργικών 
εφαρμογών· τονίζει ότι η πολιτική για την έρευνα θα πρέπει να διατηρεί τη συνοχή με 
τους στόχους της πολιτικής για το περιβάλλον, το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, την υγεία 
και την καλή διαβίωση των ζώων, όπως επίσης να παρέχει κίνητρα και υποστήριξη για 
πρωτοβουλίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες μικρών εκμεταλλεύσεων χωρίς οικονομίες 
κλίμακας, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ έρευνας και πρακτικής με τη συμμετοχή 
των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα και τη διάδοση γνώσεων και βέλτιστων 
πρακτικών·

19. καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκή χρηματοδοτική στήριξη για την περαιτέρω 
υιοθέτηση έξυπνων και καινοτόμων λύσεων στον αγροτικό τομέα, δεδομένων των 
αποδεδειγμένων περιβαλλοντικών οφελών τους και της ανάγκης για μεγαλύτερη 
γεωργική αποδοτικότητα· θεωρεί ότι η γεωργία ακριβείας και η χρήση της 
ψηφιοποίησης θα πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω και να προωθηθούν·

20. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση παραμένει ευάλωτη σε εκδηλώσεις ζωικών και 
φυτικών ασθενειών, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μείωση κατά 60 % των 
πιστώσεων του ταμείου για έκτακτα μέτρα που σχετίζονται με την υγεία των ζώων και 
των φυτών·

21. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τον σοβαρό αντίκτυπο της εξάπλωσης της αφρικανικής 
πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ) σε πολλά κράτη μέλη και τον μεγάλο αριθμό περιστατικών 
που σημειώθηκαν από τις αρχές του 2019· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι έχουν πληγεί μεγάλες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και έχουν θανατωθεί δεκάδες 
χιλιάδες ζώα· αποδοκιμάζει, ως εκ τούτου, την έλλειψη κονδυλίων για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, υπογραμμίζοντας ότι στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019 εγγράφηκαν για τον σκοπό αυτό 28 
εκατομμύρια EUR· τονίζει ότι τουλάχιστον το ίδιο ποσό θα πρέπει να συμπεριληφθεί 
και στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2020· σημειώνει ότι τρίτες χώρες έχουν 
επενδύσει στην έρευνα για την ανάπτυξη εμβολίου κατά της ΑΠΧ· θεωρεί ότι η Ένωση 
θα πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και την ανάπτυξη ενός εμβολίου το οποίο θα 
βοηθήσει στην εξάλειψη της διάδοσης και της εμφάνισης της ΑΠΧ το συντομότερο 
δυνατόν·

22. παροτρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη στήριξη για την εγκατάσταση νέων 
γεωργών, σύμφωνα με τον στόχο για καλύτερη συμβολή στην ανανέωση των γενεών 
των γεωργών στην Ένωση·

23. επισημαίνει τη σημασία των δεσμεύσεων για αγροτική ανάπτυξη και των δαπανών για 
τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και την ευρύτερη αγροτική οικονομία, ιδίως δε τη 
σημασία των πρωτοβουλιών για τη στόχευση και τη στήριξη των νέων γεωργών·



AD\1187998EL.docx 7/9 PE639.624v02-00

EL

24. επικροτεί τη χρηματοδότηση νέων δοκιμαστικών σχεδίων που είναι απαραίτητα για τον 
προβληματισμό σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, και ειδικότερα σχεδίων για την 
ανάπτυξη εργαλειοθήκης ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας για τους αγρότες, για την 
προώθηση «έξυπνων χωριών», και για την κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος 
στον τομέα της κτηνοτροφίας·

25. ζητεί τη διατήρηση των πιστώσεων για τα προγράμματα POSEI στα μέγιστα επίπεδα 
που προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία, υπογραμμίζει τη σημασία των εν λόγω 
προγραμμάτων για την ανθεκτικότητα των γεωργικών παραγωγών, και τονίζει την 
εύθραυστη οικονομική κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, οι οποίες 
εξακολουθούν να πλήττονται έντονα από την κρίση.
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