
sþ. 613. NefndaráIit [47. mál]
um till. til þál. um aðstöðujöfnun innlendrar kornframleiðslu við innflutning
korns frá útlöndum.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Tillaga þessi var flutt i byrjun yfirstandandi þings, og til fjárveitinganefndar
var henni vísað hinn 15. nóvember. Afgreiðsla hennar hefur svo dregizt i nefnd-
inni, sökum þess að meiri hlutinn, stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar, hefur ekki
verið tilbúinn að taka afstöðu til hennar fyrr en nú hinn 3. april, og þá reynist
það, sem meiri hlutinn hefur til málsins að leggja, aðeins vera að visa málinu til
ríkisstjórnarinnar.

Nú er það efni tillögunnar að fela ríkisstjórninni að verðbæta korn, sem fram-
leitt er hér á landi, jafnmikið og korn, sem flutt er til landsins frá útlöndum, er
greitt niður. Enginn hefur haft uppi nein rök gegn málinu, svo að vitað sé. Þvert
á móti hafa allir, sem málið hafa rætt hér á þingi, mælt með þvi. Þannig hafa
stuðningsmenn rfkisstjórnarinnar í landbúnaðarnefnd efri deildar, auk talsmanna
stjórnarandstöðuflokkanna, mælt með framgangi málsins.

Í nefndaráliti á þingskjali 359, sem meiri hluti landbúnaðarnefndar i efri deild
gaf út um kornræktarfrumvarp. er sú deild hafði til meðferðar, var mjög látið að
þvi liggja, að vert væri að taka upp verðbætur á innlendu korni, og það áform
raunar notað sem röksemd fyrir því, að nefnt kornræktarfrumvarp þyrfti ekki að
lögtaka. Um þetta efni fórust formanni landbúnaðarnefndar efri deildar, háttv.
10. landsk. þingmanni, svo orð í framsöguræðu fyrir nefndaráliti:

"Við víkjum einnig að því, að eins og nú hefur verið hagað í ein tvö ár niður-
greiðslum á fóðurbæti eða erlendu korni til fóðurbætis, þá væri mjög eðlilegt, að
kornyrkja innanlands nyti að minnsta kosti sams konar stuðnings í þvi formi."

Þessi ummæli verða vart skilin á annan veg en sem meðmæli með, ef ekki
fyrirheit um, að efni þessarar þingsályktunartillögu beri að framkvæma, þótt sú
virðist ekki raunin eftir afstöðu meiri hluta fjárveitinganefndar til þessa máls.

Með sérstöku tilliti til þess, að þetta er annað þingið, sem hefur þessa tillögu
til meðferðar, og ríkisstjórnin hefur enn ekki hafið neinar framkvæmdir til þeirrar
áttar, sem tillagan miðar að, þrátt fyrir fyllstu lagaheimildir, sem i gildi eru, þá getur
minni hluti nefndarinnar ekki sætt sig við að vísa málinu óafgreiddu frá þinginu.

Um fjárhagslega þýðingu samþykktar tillögunnar skal þetta tekið fram:
Innlend kornframleiðsla er á siðasta ári talin hafa numið fast að 600 tonnum

korns.
Verðlag á hinum ýmsu korntegundum er að vísu mismunandi, en ætla verður,

að samþykkt tillögunnar mundi að meðaltali þýða 70 aura verðbætur á hvert kg
korns og heildaruppbót því verða nálægt 400 þús. kr., miðað við ársframleiðslu 1961.
Á fjárlögum fyrir yfirstandandi ár eru ætlaðar 300 milljónir króna til niður-
greiðslna og útflutningsuppbóta, svo að samþykkt tillögunnar um aðstöðujöfnun inn-
lendrar kornframleiðslu við innflutning korns frá útlöndum mundi ekki setja fjár-
hag ríkisins úr skorðum, enda mun i áætlunum um niðurgreiðslur hafa verið gert
ráð fyrir því, að enn yrði, svo sem jafnan til þessa, að flytja svo til allt korn
til landsins frá útlöndum og því gert ráð fyrir verðbótum á það allt.

Innlenda framleiðslan sparar auðvitað innflutninginn, og gætu þvi komið verð-
bætur til hennar beint af þvi fé, sem ætlað hefur verið til niðurgreiðslna á erlenda
korninu, sem nú sparast.

t máli þessu hafa eftirtaldar staðreyndir komið Í ljós:
1. Erlent korn nýtur fyrirgreiðslu ríkissjóðs, á sama tíma og innlenda korn-

ræktin fær engin sambærileg framlög.
2. Verðbætur á íslenzka kornið til jafns við niðurgreiðslur á erlendu korni þurfa

ekki að raska gerðum áætlunum um niðurgreiðslur.
3. ~ Alþingi hefur enginn reynt að leiða rök gegn réttmæti málsins.
4. Öðru máli hefur verið vikið frá afgreiðslu Alþingis með þeim rökum, að efni

þessarar þingsályktunartillögu beri að framkvæma.
Minni hluti nefndarinnar leggur því til, að tillagan verði samþykkt.
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