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Θέμα:

Σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 για τη χρηματοδότηση, τη
διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους
γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/ 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των
αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση
διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός,
τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των
ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό
υλικό (πρώτη ανάγνωση)
- Έκδοση της νομοθετικής πράξης
= Δήλωση

Δήλωση των Κάτω Χωρών
Οι Κάτω Χώρες εκτιμούν τις προσπάθειες της Προεδρίας για την επίτευξη συμβιβαστικής
συμφωνίας σχετικά με τις γεωργικές διατάξεις της πρότασης «Omnibus». Οι Κάτω Χώρες
εκφράζουν ικανοποίηση για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν όσον αφορά τον οριζόντιο
κανονισμό, τον κανονισμό για τις άμεσες ενισχύσεις και τον κανονισμό για την πολιτική αγορών
και τιμών.
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Ωστόσο, οι Κάτω Χώρες εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τη μείωση του κατωφλίου ζημίας για τις
ασφαλίσεις καλλιεργειών, ζώων και φυτών από 30% σε 20%. Οι Κάτω Χώρες διαθέτουν επί του
παρόντος ευρύ και λειτουργικό σύστημα ασφαλίσεων για τις καιρικές συνθήκες με κατώφλι ζημίας
30%. Η μείωση του κατωφλίου ζημίας συνεπάγεται μεγαλύτερες και συχνότερες αποζημιώσεις.
Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των ασφαλίστρων, πράγμα που θα επηρεάσει αρνητικά τη συμμετοχή
στο ευρύ σύστημα ασφαλίσεων για τις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, σύμφωνα με τους κανόνες του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η αλλαγή αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα να περάσουν οι
επιδοτήσεις των ασφαλίστρων από το «πράσινο κουτί» στο «πορτοκαλί κουτί» (με στρέβλωση του
εμπορίου). Για τους προαναφερόμενους λόγους, οι Κάτω Χώρες θα απόσχουν από την ψηφοφορία
σχετικά με την εν λόγω πρόταση.
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