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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να αντιμετωπίσει την πρόκληση της 
αλλαγής του κλίματος και να αναπροσαρμόσει ανάλογα τη γεωργική πολιτική της· 
υπογραμμίζει πόσο συντελεί η εντατική κτηνοτροφία στις εκπομπές θερμοκηπικών 
αερίων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις με στόχο τη μείωση των 
εκπομπών αυτών προωθώντας την εκτενέστερη και βιωσιμότερη γεωργία, ιδίως στον 
τομέα της κτηνοτροφίας·

2. τονίζει ότι η δημόσια χρηματοδότηση για τη γεωργία πρέπει να συνδέεται με την απόδοση 
στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της φύσης και της καλής διαβίωσης των 
ζώων και πρέπει να εξαρτάται από το σεβασμό της βασικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
στους τομείς αυτούς (πολλαπλή συμμόρφωση)·  προτρέπει την Επιτροπή να μην 
καταστήσει λιγότερο αυστηρές τις ισχύουσες διατάξεις πολλαπλής συμμόρφωσης  με την 
αποκαλούμενη απλούστευση, και να εξετάσει αν και κατά πόσο οι απαιτήσεις αυτές 
επαρκούν για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου των εφαρμοζόμενων συστημάτων 
εκτροφής στο περιβάλλον·  πιστεύει ότι στο σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης θα πρέπει 
να συμπεριληφθούν πρόσθετες διατάξεις για τη χρήση του ύδατος και τις εκπομπές 
θερμοκηπικών αερίων·

3. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν εκμεταλλεύτηκε την 
ευκαιρία για την ευρύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με αυξημένες 
εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της ΕΕ και, 
συνεπώς, ενδέχεται να υπονομεύσουν τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος,  της καλής διαβίωσης των ζώων και τις 
κοινωνικές ρήτρες κατά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων·

4. πιστεύει ότι η αποδέσμευση των άμεσων ενισχύσεων από τη γεωργική  παραγωγή μπορεί 
μακροπρόθεσμα να συμβάλλει στη μείωση του δυσμενούς περιβαλλοντικού αντίκτυπου 
της ευρωπαϊκής γεωργίας, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο συνοδεύεται από την 
ενισχυμένη στήριξη βιώσιμων μεθόδων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης·

5. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτικό σύνολο προτάσεων με στόχο την 
ενθάρρυνση της παραγωγής βιώσιμης ενέργειας από γεωργικά προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένου συστήματος πιστοποίησης για τα βιώσιμα γεωργικά καύσιμα και 
για ελάχιστες απαιτήσεις για την παραγωγή των εν λόγω καυσίμων·

6. ζητεί την αύξηση των δεικτών διαφοροποίησης και ειδικές μειούμενες ενιαίες πληρωμές 
ανά εκμετάλλευση συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων για την προστασία του  
περιβάλλοντος  και την κοινωνική διαφοροποίηση· προτρέπει την Επιτροπή να διαθέσει 
περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους για πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης ·  εκφράζει 
ωστόσο ανησυχίες για την σημερινή τάση κρατών μελών να εστιάζουν τα προγράμματα 
ανάπτυξης της υπαίθρου στις γεωργικές επενδύσεις·  πιστεύει ότι τα κεφάλαια αγροτικής 
ανάπτυξης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται  κατά κύριο λόγο για αγρο-περιβαλλοντικά 
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προγράμματα, για μέτρα που σχετίζονται με το πρόγραμμα Leader και για άλλες 
περισσότερο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη δημιουργία βιώσιμων αγροτικών 
οικονομιών·

7. εκφράζει την ανησυχία ότι η κατάργηση των υποχρεωτικών μέτρων αγρανάπαυσης θα 
συντελέσει στη μείωση των γεωργικών εκτάσεων που ενδείκνυνται για σκοπούς 
διατήρησης καλλιεργούμενων εκτάσεων, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική  
πρόταση για την καθιέρωση ή διατήρηση φυσικών βιοτόπων και εντατικών μεθόδων που 
θα ενισχύουν την βιοποικιλότητα, ιδίως στις παραγωγικότερες γεωργικές περιοχές·

8. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτική σειρά προτάσεων με στόχο τη διατήρηση 
βιώσιμων γεωργικών δραστηριοτήτων ιδίως σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές, δεδομένου 
ότι είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για την προστασία της βιοποικιλότητας στο 
πλαίσιο συστημάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

9. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα μόνιμων βοσκοτόπων για την προστασία της γεωργικής 
βιοποικιλότητας, και καλεί την Επιτροπή να αποκαταστήσει τις υπάρχουσες αδυναμίες 
αποτρέποντας τη μετατροπή των βοσκοτόπων σε εκτάσεις γεωργικής καλλιέργειας ·
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