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Η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013

Η πέμπτη μεγάλη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) ολοκληρώθηκε το
2013: οι νέοι κανονισμοί έχουν δημοσιευθεί και οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εγκρίνονται
σταδιακά. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του πρώτου πυλώνα της νέας ΚΓΠ στα κράτη
μέλη είναι γνωστές και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης τελούν υπό έγκριση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Νομική βάση

Άρθρα 38 έως 44 της ΣΛΕΕ, βασικές πράξεις και πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο: βλέπε
δελτία 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, και 5.2.6.

2014, έτος μετάβασης από την παλαιά στη νέα ΚΓΠ

Το 2014 υπήρξε έτος θεσμικής ανανέωσης για την Ένωση (περίοδος 2014-2019) και κυρίως
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές πραγματοποιήθηκαν
τον Μάιο. Το έτος 2014 υπήρξε επίσης μεταβατικό έτος και για την ΚΓΠ, αφού στη διάρκειά
του τα κράτη μέλη προετοιμάστηκαν για την εφαρμογή των νέων διατάξεων της ΚΓΠ, οι
οποίες τους επιτρέπουν σημαντικά περιθώρια ελιγμών. Στο πεδίο ευθύνης των κρατών μελών
ενέπιπτε η υλοποίηση καίριων επιλογών, όπως είναι, λόγου χάρη, εκείνες που αφορούν
το σύστημα εσωτερικής σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων, το επίπεδο των συνδεδεμένων
ενισχύσεων, ή ακόμη η εφαρμογή ή μη της αναδιανεμητικής ενίσχυσης (βλέπε τον παρακάτω
πίνακα). Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης προετοιμάστηκαν επίσης στο πλαίσιο του νέου
κανονισμού. Επιπλέον, η μετάβαση από την παλαιά στη νέα ΚΓΠ εξασφαλίστηκε από τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1310/2013. Οι περισσότερες διατάξεις της νέας ΚΓΠ τέθηκαν σε ισχύ
την 1η Ιανουαρίου 2015.

Η ΚΓΠ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017

Ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2017 (Επίσημη Εφημερίδα L 51 της 28ης Φεβρουαρίου
2017) προβλέπει συνολικά 152,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
(σε τρέχουσες τιμές). Οι άμεσες πληρωμές αντιπροσωπεύουν το 25,9% των πιστώσεων
υποχρεώσεων για το 2017 (39,6 δισεκατομμύρια ευρώ) και τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης το
9,3% (14,3 δισεκατομμύρια ευρώ). Συνολικά, το 2017 η ΚΓΠ αντιπροσωπεύει το 37,6% του
προϋπολογισμού της Ένωσης (57,5 δισεκατομμύρια ευρώ).

Εφαρμογή της νέας ΚΓΠ

Οι βασικοί κανονισμοί της νέας ΚΓΠ δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013. Στη συνέχεια,
η Επιτροπή ανέλαβε το καθήκον της εκπόνησης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, οι οποίες
είναι μη νομοθετικές πράξεις γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη
ουσιώδη στοιχεία των βασικών πράξεων (βλέπε δελτία 1.3.8 και 5.2.1). Μία πρώτη σειρά κατ'

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.2.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.2.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_1.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.2.1.pdf
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εξουσιοδότηση πράξεων εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Μάρτιο 2014 και διαβιβάστηκε στη
συνέχεια για εξέταση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι κατ' εξουσιοδότηση
πράξεις τίθενται σε εφαρμογή μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις, ούτε από το
Κοινοβούλιο, ούτε από το Συμβούλιο, πριν παρέλθουν δύο μήνες (προθεσμία η οποία μπορεί
να ανανεωθεί άπαξ). Τον Απρίλιο του 2014, κυρίως μετά τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου, η
Επιτροπή ενέκρινε δήλωση με την οποία ανέλαβε τη δέσμευση να αξιολογεί την εφαρμογή
των υποχρεώσεων που συνδέονται με τις περιοχές οικολογικής εστίασης, μετά από ένα έτος
εφαρμογής. Η εκτίμηση αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια, εγκρίθηκαν, ή
βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας, και άλλες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (για παράδειγμα,
τον Απρίλιο του 2015, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/560 σχετικά με το
καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων). Οι εκτελεστικές πράξεις που άπτονται της ΚΓΠ
εγκρίνονται επίσης τακτικά, και από την Επιτροπή, σχετικά με τα μέτρα που απαιτούν ενιαία
εφαρμογή στα κράτη μέλη.
Επιπλέον, από το Μάρτιο του 2015, έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την Επιτροπή τέσσερα
«κύματα» απλοποίησης της ΚΓΠ. Η πρόταση «omnibus» του Σεπτεμβρίου του 2016 (βλ.
κατωτέρω) έχει επίσης ως διακηρυγμένο στόχο την απλοποίηση της ΚΓΠ.
Α. Πρώτος πυλώνας (P1)
Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί επισκόπηση της πληθώρας των όρων εφαρμογής του νέου
συστήματος άμεσων ενισχύσεων που προκύπτει από τις επιλογές στις οποίες προέβησαν τα
κράτη μέλη.
Ο καθαρός απολογισμός των μεταφορών μεταξύ των δύο πυλώνων ανήλθε σε 4 δισεκατομμύρια
ευρώ από τον P1 στον P2, για το σύνολο της περιόδου.

 

Μεταφορά
από

τον P1
προς

τον P2

Μεταφορά
από τον P2
προς τον P1

Αναδιανεμητική
ενίσχυση

Ενίσχυση για
γεωργούς

σε περιοχές
με φυσικούς

περιορισμούς

Προαιρετική
συνδεδεμένη

στήριξη

Ενίσχυση για
μικροκαλλιεργητές

BE X X (Βαλονία) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
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AT X X
PL X X X X
PT X X
RO X X X X
SI X X
SK X X
FI X
SE X
UK X X

Σύνολο 11 5 8 1 27 15

Η εφαρμογή του νέου συστήματος άμεσων ενισχύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρει
επίσης στο επίπεδο των ελάχιστων προϋποθέσεων για τη λήψη άμεσων ενισχύσεων, για την
εφαρμογή της ρήτρας όσον αφορά τους «ενεργούς γεωργούς» και την ύπαρξη ή μη ανώτατων
ορίων στις βασικές ενισχύσεις. Τέλος, όσον αφορά τον οικολογικό προσανατολισμό των
άμεσων ενισχύσεων, πέντε κράτη μέλη (η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες
και η Πολωνία) έχουν εκφράσει την επιθυμία να δώσουν τη δυνατότητα στους γεωργούς να
εκπληρώσουν ορισμένες υποχρεώσεις τους εφαρμόζοντας ισοδύναμες πρακτικές. Επιπλέον,
η επιλογή των εκτάσεων που θα θεωρηθούν ως εκτάσεις οικολογικής εστίασης ποικίλλουν
αισθητά εντός της Ένωσης (η συνηθέστερη επιλογή αφορά τις εκτάσεις με καλλιέργειες που
δεσμεύουν άζωτο — για όλες τις χώρες εκτός της Δανίας, ενώ μόνο οκτώ χώρες συμπεριέλαβαν
τις αναβαθμίδες στη λίστα τους).
Β. Δεύτερος πυλώνας (P2)
Η Επιτροπή ενέκρινε για μια περίοδο ενός έτους το σύνολο των 118 προγραμμάτων αγροτικής
ανάπτυξης που ετοίμασαν τα 28 κράτη μέλη (μεταξύ Δεκεμβρίου 2014 και Δεκεμβρίου 2015).
Είκοσι κράτη μέλη επέλεξαν να υλοποιήσουν ένα μόνον εθνικό πρόγραμμα και οκτώ επέλεξαν
να χρησιμοποιήσουν περισσότερα του ενός προγράμματα (επί παραδείγματι, προκειμένου να
αποτυπωθεί η γεωγραφική ή διοικητική τους διάρθρωση) (βλ. δελτίο 5.2.6).

Πρόσφατες πρωτοβουλίες

Οι μελλοντοστραφείς πρωτοβουλίες της ΚΓΠ πληθαίνουν. Στο πλαίσιο αυτό, η ολλανδική
προεδρεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε τις συζητήσεις για το μετά
το 2020 μέλλον της ΚΓΠ κατά την διάρκεια ανεπίσημης συνεδρίασης τον Μάιο του 2016.
Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2016, η σλοβακική προεδρία οργάνωσε στη Μπρατισλάβα
ανεπίσημη συνεδρίαση για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην τροφική αλυσίδα. Επίσης,
τον Σεπτέμβριο 2016, κατόπιν γαλλικής πρωτοβουλίας, πραγματοποιήθηκε άτυπη συνεδρίαση
σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, στο Chambord. Πιο πρόσφατα, τον Μάρτιο 2017, ορισμένα
κράτη μέλη υπέβαλαν ένα ανεπίσημο σημείωμα σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της
τροφικής αλυσίδας.
Επιπλέον, η ομάδα εργασίας που συστήθηκε τον Ιανουάριο 2016 για να προβληματισθεί σχετικά
με το μέλλον της πολιτικής των γεωργικών αγορών, υπέβαλε την τελική της έκθεση τον
Νοέμβριο 2016.
Κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, η
Επιτροπή ενέκρινε νομοθετική πρόταση «omnibus» στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, η οποία
επηρεάζει πολλές ευρωπαϊκές πολιτικές (COM(2016)0605), περιλαμβανομένης της ΚΓΠ.
Αφορά λόγου χάριν την υλοποίηση του μηχανισμού σταθεροποίησης των εισοδημάτων, την
πρόσβαση στα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, ή ακόμη την έννοια του

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605
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«ενεργού γεωργού». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπνεύσθηκε από τις συστάσεις της ομάδας
εργασίας για τις αγορές, προκειμένου να υποβάλει συμπληρωματικές τροπολογίες με στόχο την
ενίσχυση των μηχανισμών της ΚΟΑ.
Η Επιτροπή έχει αρχίσει να δημοσιεύει κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις
προκειμένου να απλοποιηθεί η εφαρμογή της οικολογικής διάστασης και να περιληφθεί
στο πεδίο της η διαχείριση των αγορών οπωροκηπευτικών. Επιπλέον, ο Πρόεδρος Juncker
ανήγγειλε την έκδοση ανακοίνωσης για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της ΚΓΠ σε
επιστολή προθέσεων που απηύθυνε στους Προέδρους του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
επ' ευκαιρία της ομιλίας για την κατάσταση της Ένωσης το 2016. Σε ένα προπαρασκευαστικό
στάδιο, τον περασμένο Φεβρουάριο η Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση σχετικά
με το μέλλον της ΚΓΠ, η οποία θα περατωθεί τον Μάιο 2017.
Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο πυλώνα, η διάσκεψη «Cork 2.0» οδήγησε στην έγκριση, είκοσι
χρόνια μετά την ιδρυτική διάσκεψη που έλαβε χώρα στην ίδια πόλη, μιας διακήρυξης που
επισημαίνει δέκα κύριους προσανατολισμούς σχετικούς με το μέλλον της πολιτικής αγροτικής
ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Ποια μεταρρύθμιση για την ΚΓΠ το 2020;

Θα επιβεβαιωθούν άραγε το 2020 οι τάσεις που σκιαγραφήθηκαν κατά την πρόσφατη
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ; Μεταξύ των πιθανών ζητημάτων, μπορούμε καταρχάς να αναφέρουμε
το ζήτημα της οικονομικής προτεραιότητας των άμεσων ενισχύσεων σε βάρος της αγροτικής
ανάπτυξης, και το ζήτημα του τμήματος του προϋπολογισμού που προορίζεται για τα μέτρα
αγοράς· ακόμη, ποιος θα είναι ο ρόλος του αποθεματικού κρίσης, βάσει της εμπειρίας που
αποκτήθηκε κατά την περίοδο 2014 έως 2020; Θα αποκτήσουν σημασία τα μέτρα διαχείρισης
κινδύνων που προς το παρόν έχουν ελάχιστη παρουσία στην ΚΓΠ; Η τύχη των μέτρων
που ευνοούν την οικονομική οργάνωση των γεωργών, ειδικά στους τομείς όπου θα έχουν
καταργηθεί τα μέτρα ελέγχου της προσφοράς (γάλα, ζάχαρη, οίνος), θα αποτελέσει κατά πάσα
πιθανότητα ένα άλλο κεντρικό ερώτημα.
Εν συνεχεία, θα μπορούσε να τεθεί το θέμα της συγχρηματοδότησης των άμεσων ενισχύσεων,
γεγονός που θα είχε ως συνέπεια τη δημιουργία ενιαίου «αγρο-γεωργικού πυλώνα» — ένα
θέμα που δεν προσέγγισε η τελευταία μεταρρύθμιση, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης.
Θα εξετασθεί ενδεχομένως το θέμα της διάρθρωσης των κεφαλαίων της ΚΓΠ με τα λοιπά
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, όπως κι εκείνο των δαπανών που συνδέονται
με την έρευνα και την καινοτομία στον γεωργικό τομέα.
Θα τεθεί επίσης το θέμα της μελλοντικής διάρθρωσης των άμεσων ενισχύσεων και κυρίως
της σημασίας που δίδεται στις διάφορες συνιστώσες τους, για παράδειγμα στην στήριξη της
παραγωγής των δημόσιων αγαθών. Θα εξετασθεί άραγε η μετατροπή της βασικής ενίσχυσης
σε ενιαίο ποσό (flat rate) ανά εκτάριο και ανά μεγάλο ευρωπαϊκό αγρονομικό σύστημα;
Επιπλέον, το μέλλον των συνδεδεμένων με την παραγωγή ενισχύσεων και της αναδιανεμητικής
ενίσχυσης αναμένεται επίσης να αποτελέσει θέμα συζητήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το πρότυπο
της εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που θα υπερισχύσει κατά την περίοδο 2014 έως 2020
θα επηρεάσει κατά πάσα πιθανότητα το μελλοντικό πρότυπο άμεσων ενισχύσεων που θα
εφαρμοσθεί. Επίσης, οι ορισμοί των «ενεργών γεωργών» και των «μικροκαλλιεργητών» είναι
πιθανό να αναθεωρηθούν.
Τέλος, είναι πιθανόν να επηρεαστεί η νέα ΚΓΠ από τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων
του Brexit, καθώς και από τις νέες προσεγγίσεις της κυβέρνησης Trump σχετικά με το διεθνές
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εμπόριο και τις πολυμερείς συμφωνίες για το περιβάλλον (λόγου χάριν, όσον αφορά την COP21
σχετικά με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής).

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ για την περίοδο 2014-2020 είναι η πρώτη στην οποία συμμετείχε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συννομοθέτης. Ενισχυμένο από αυτήν την πρώτη εμπειρία,
το Κοινοβούλιο θα επιδιώξει και πάλι να διαδραματίσει βασικό ρόλο στις προσεχείς
μεταρρυθμίσεις. Η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επεξεργάζεται πολλές
εκθέσεις προοπτικής (αστάθεια, θέσεις απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, καινοτομία,
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, κ.λπ.). Το Κοινοβούλιο παρακολουθεί επίσης εκ του σύνεγγυς
και τη διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που
αφορούν την ΚΓΠ και στις οποίες μπορεί να αντιτεθεί. Τέλος, το Κοινοβούλιο λειτουργεί
ως συννομοθέτης σε πολυάριθμους φακέλους συναφείς με τη νέα ΚΓΠ και, ειδικότερα, στην
αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014/2020 (κανονισμός «omnibus»).
Guillaume Ragonnaud / Albert Massot
06/2017
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