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Τα μέσα της ΚΓΠ και οι μεταρρυθμίσεις τους

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), με την πάροδο του χρόνου, γνώρισε πέντε
μεγάλες μεταρρυθμίσεις, εκ των οποίων οι πιο πρόσφατες έγιναν το 2003 (ενδιάμεση
επανεξέταση), το 2009 («διαγνωστικός έλεγχος») και το 2013 (για τη δημοσιονομική
περίοδο 2014-2020). Οι πρώτες συζητήσεις για την μετά το 2020 ΚΓΠ ξεκίνησαν το
2016 και οι αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις υποβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2018.

Νομική βάση

Άρθρα 38 έως 44 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανονισμοί
(ΕΕ) αριθ. 1303 έως 1308/2013 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013).

Στόχοι

Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ έδωσαν τη δυνατότητα για προσαρμογή των
χρησιμοποιούμενων μηχανισμών για την επίτευξη των στόχων που ορίζει η Συνθήκη
(βλ. δελτίο 3.2.1). Αφετέρου, η τελευταία μεταρρύθμιση αναθέτει νέους στόχους στην
ΚΓΠ [άρθρο 110 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013]: οικονομικούς
(επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας μέσω βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, βελτίωση
ανταγωνιστικότητας και βελτιωμένη κατανομή της αξίας σε όλη την τροφική αλυσίδα),
περιβαλλοντικούς (βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων και καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής) και εδαφικούς (επίτευξη οικονομικού και κοινωνικού δυναμισμού των
αγροτικών περιοχών).

Επιτεύγματα

Α. Η μεταρρύθμιση του 1992: το σημείο καμπής
Από τη θέσπισή της το 1962, η ΚΓΠ πέτυχε τους στόχους της όσον αφορά την εγγύηση
της επισιτιστικής ασφάλειας. Στη συνέχεια, με την πολιτική των τιμών στήριξης, οι
οποίες ήταν πολύ υψηλές σε σύγκριση με τις τιμές της παγκόσμιας αγοράς και την
απεριόριστη εγγύηση αγοράς, η ΚΓΠ άρχισε να δημιουργεί ολοένα και περισσότερα
πλεονάσματα. Για να καλυφθεί το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης
και να συγκρατηθούν οι αγροτικές δαπάνες, το Συμβούλιο ενέκρινε μια ριζική αλλαγή
στην ΚΓΠ υποκαθιστώντας ένα σύστημα προστασίας μέσω των τιμών με ένα σύστημα
αντισταθμιστικών εισοδηματικών ενισχύσεων.
Η απώλεια εισοδήματος που προέκυψε, μετά τη σημαντική πτώση των εγγυημένων
τιμών των μεγάλων καλλιεργειών, αντισταθμίστηκε στο ακέραιο με άμεσες ενισχύσεις
ανά εκτάριο. Όσον αφορά τη ζωική παραγωγή, οι μειώσεις στις τιμές του βόειου κρέατος
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αντισταθμίστηκαν με τη χορήγηση πριμοδοτήσεων ανά κεφαλή ζώου. Οι εν λόγω
άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο και πριμοδοτήσεις ανά κεφαλή ζώου συμπεριλήφθηκαν
στο «μπλε κουτί» του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (βλ. δελτίο 3.2.7).
Β. Η Ατζέντα 2000: ένα νέο στάδιο που συμπληρώνει τη μεταρρύθμιση του 1992
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου του 1997, το οποίο είχε διακηρύξει ότι
η ευρωπαϊκή γεωργία πρέπει να είναι πολυλειτουργική, βιώσιμη, ανταγωνιστική και να
εκτείνεται σε όλη την επικράτεια, έθεσε τον στρατηγικό στόχο της νέας μεταρρύθμισης.
Σε συνέχεια της συμφωνίας που συνήφθη μετά το πέρας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
του Βερολίνου της 24ης και 25ης Μαρτίου 1999, η μεταρρύθμιση αφορούσε ουσιαστικά
τα εξής στοιχεία:
— μια εκ νέου ευθυγράμμιση των εσωτερικών τιμών με τις παγκόσμιες τιμές, που

στην προκειμένη περίπτωση θα αντισταθμιζόταν εν μέρει από άμεσες ενισχύσεις
στους παραγωγούς·

— την καθιέρωση από τα κράτη μέλη της προϋπόθεσης τήρησης των
περιβαλλοντικών προδιαγραφών (περιβαλλοντική πολλαπλή συμμόρφωση) για τη
χορήγηση ενισχύσεων και της δυνατότητας μείωσής τους (διαφοροποίηση) για τη
χρηματοδότηση των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

— σύμφωνα με τα πορίσματα της Διάσκεψης του Κορκ του 1996, την ενίσχυση
των ισχυόντων διαρθρωτικών μέτρων, στο πλαίσιο μιας νέας πολιτικής για την
αγροτική ανάπτυξη, που έκτοτε ονομάστηκε «δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ» (βλ.
δελτίο 3.2.6)·

— τη δημοσιονομική σταθεροποίηση μέσω ενός αυστηρού δημοσιονομικού πλαισίου
για την περίοδο 2000-2006.

Γ. Η μεταρρύθμιση του Ιουνίου 2003: προς μια ΚΓΠ που θα βασίζεται στις
αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις
Στη διάσκεψη κορυφής του Βερολίνου του 1999, οι Δεκαπέντε, εγκρίνοντας τις
προτάσεις της Ατζέντας 2000, κάλεσαν την Επιτροπή να προβεί το 2002 σε
μια ενδιάμεση αξιολόγηση για να εκτιμήσει τα αποτελέσματα της τελευταίας
μεταρρύθμισης της ΚΓΠ. Η ενδιάμεση αυτή αξιολόγηση αποτέλεσε τελικά την
πιο φιλόδοξη μεταρρύθμιση που γνώρισε ποτέ η ΚΓΠ μέχρι σήμερα, γύρω από
τέσσερις πρωταρχικούς στόχους: μεγαλύτερη σύνδεση της ευρωπαϊκής γεωργίας με
τις παγκόσμιες αγορές, προπαρασκευή της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καλύτερη ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας στα θέματα της προστασίας
του περιβάλλοντος και της ποιότητας των προϊόντων (δεδομένου ότι η κοινή γνώμη είχε
αναστατωθεί από τις διαδοχικές υγειονομικές κρίσεις) και μεγαλύτερη συμβατότητα της
ΚΓΠ με τα αιτήματα των τρίτων χωρών.
Στις 26 Ιουνίου 2003, στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί Γεωργίας της Ένωσης κατέληξαν
σε συμφωνία που, στην πράξη, μετασχημάτισε ριζικά την ΚΓΠ και εισήγαγε μια σειρά
νέων αρχών ή μηχανισμών:
— την αποσύνδεση των ενισχύσεων από τον όγκο παραγωγής, προκειμένου οι

γεωργικές εκμεταλλεύσεις να καταστούν περισσότερο προσανατολισμένες στην
αγορά και να μειωθούν οι στρεβλώσεις σχετικά με τη γεωργική παραγωγή και
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το εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Αυτές οι αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις έχουν
πλέον μετατραπεί σε μια «ενιαία ενίσχυση ανά γεωργική εκμετάλλευση», με
γνώμονα τη σταθερότητα των εισοδημάτων·

— την πολλαπλή συμμόρφωση («cross-compliance» στα αγγλικά), που έθεσε
ως προϋπόθεση για τις ενιαίες ενισχύσεις την τήρηση μιας σειράς κριτηρίων
στον τομέα του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, ανταποκρινόμενη στις
προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών·

— τη συμμόρφωση με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στον
βαθμό που η αποσύνδεση των ενισχύσεων είχε ως απώτατο στόχο να επιτρέψει
τη συμπερίληψη του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στο «πράσινο κουτί» (βλ.
δελτίο 3.2.7)·

— τη δημόσια αναδιανομή των δικαιωμάτων πληρωμής που χορηγούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις ανάλογα με τις ιστορικές αναφορές με τη βοήθεια
δύο μηχανισμών: της διαφοροποίησης, που επιτρέπει τη μεταφορά πιστώσεων
μεταξύ των δυο πυλώνων της ΚΓΠ για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης,
και της ενδεχόμενης εφαρμογής ενός περιφερειακού μοντέλου αποσύνδεσης που
επιτρέπει την εναρμόνιση των ενισχύσεων ανά εκτάριο βάσει εδαφικών κριτηρίων·

— τη δημοσιονομική πειθαρχία, αρχή που κατοχυρώνεται εν συνεχεία στις
δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013 (ΕΕ C 139 της 14.6.2006), δυνάμει
της οποίας ο προϋπολογισμός του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ πάγωσε, ενώ
επιβλήθηκαν ετήσια υποχρεωτικά ανώτατα όρια·

— τέλος, δημιουργήθηκε το 2007 μια ενιαία κοινή οργάνωση των αγορών (ενιαία
ΚΟΑ), η οποία κωδικοποιεί τους μηχανισμούς ρύθμισης των 21 υφισταμένων
κοινών οργανώσεων αγορών (ΚΟΑ) [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, ΕΕ L 299
της 16.11.2007].

Δ. Ο «διαγνωστικός έλεγχος» του 2009: η ενίσχυση του πλαισίου της
μεταρρύθμισης του 2003
Ο «διαγνωστικός έλεγχος», ο οποίος εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Νοεμβρίου
2008, αναθεώρησε ένα ευρύ φάσμα μέτρων, τα οποία είχαν εφαρμοστεί μετά τη
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2003. Αποσκοπούσε σε:
— ενίσχυση της πλήρους αποσύνδεσης των ενισχύσεων με την προοδευτική

κατάργηση των τελευταίων συνδεδεμένων με την παραγωγή ενισχύσεων, μέσω
της ενσωμάτωσής τους στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση·

— μερικό αναπροσανατολισμό των κονδυλίων του πρώτου πυλώνα υπέρ της
αγροτικής ανάπτυξης με αύξηση του ποσοστού της διαφοροποίησης των άμεσων
ενισχύσεων·

— χαλάρωση των κανόνων δημόσιας παρέμβασης και ελέγχου της προσφοράς με
σκοπό να μην περιορίζεται η ικανότητα των γεωργών να αντιδρούν στις συνθήκες
της αγοράς.
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Ε. Η μεταρρύθμιση του 2013: μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση
Η μεταρρύθμιση του 2013 αποτέλεσε την τελική φάση της εν λόγω ανοικτής και
μη –ακόμη– ολοκληρωμένης διαδικασίας προσαρμογής της ΚΓΠ [κανονισμοί (ΕE)
αριθ. 1303/2013 έως 1308/2013, ΕΕ L 347 της 20.12.2013]. Οι βασικές κατευθύνσεις
της ΚΓΠ για την περίοδο 2014-2020 αφορούν:
— τη μετατροπή των αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων σε ένα σύστημα

πολυλειτουργικής ενίσχυσης. Το στάδιο της αποσύνδεσης της παραγωγής
από τις αγροτικές ενισχύσεις υπέρ ενός γενικού συστήματος στήριξης των
εισοδημάτων, που ξεκίνησε το 2003, δίνει τη θέση του σε μια φάση επανασύνδεσης
των χρηματοδοτικών μέσων με συγκεκριμένους στόχους, με κατάργηση κάθε
ιστορικής περιόδου αναφοράς («καθορισμός στόχων» ή «targeting» στα αγγλικά).
Οι ενιαίες ενισχύσεις στις εκμεταλλεύσεις αντικαθίστανται από ένα σύστημα
ενισχύσεων, ανά επίπεδα ή στρώματα, με 7 συνιστώσες: 1) μια «βασική
ενίσχυση»· 2) μια «πράσινη» ενίσχυση υπέρ των περιβαλλοντικών δημόσιων
αγαθών (οικολογική συνιστώσα)· 3) μια συμπληρωματική ενίσχυση για τους
νέους γεωργούς· 4) μια αναδιανεμητική ενίσχυση που επιτρέπει την ενίσχυση
της στήριξης για τα πρώτα εκτάρια μιας εκμετάλλευσης· 5) μια πρόσθετη
στήριξη των εισοδημάτων σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς· 6) ενισχύσεις
συνδεδεμένες με την παραγωγή· 7) τέλος, ένα απλουστευμένο καθεστώς υπέρ
των μικρών καλλιεργητών. Οι νέες ενισχύσεις ανά εκτάριο προορίζονται μόνο
για τους εν ενεργεία γεωργούς (βλ. δελτίο 3.2.5). Επιπλέον, προβλέπεται ότι τα
συνολικά κονδύλια άμεσων ενισχύσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος
θα προσαρμοστούν προοδευτικά ούτως ώστε όλα να φτάσουν σε μία ελάχιστη
ενίσχυση σε ευρώ ανά εκτάριο έως το 2019 (μηχανισμός «εξωτερικής σύγκλισης»)·

— την ενοποίηση των δύο πυλώνων της ΚΓΠ: του πρώτου πυλώνα, που
χρηματοδοτεί τις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα της αγοράς εξ ολοκλήρου
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)· του δεύτερου πυλώνα,
που καλύπτει την αγροτική ανάπτυξη με καθεστώς συγχρηματοδότησης. Η
διαφοροποίηση των άμεσων ενισχύσεων υπέρ του δεύτερου πυλώνα καταργείται
και αντικαθίσταται από μια υποχρεωτική μείωση των βασικών ενισχύσεων από τα
150 000 EUR (προοδευτική μείωση) και μετά. Ενισχύθηκε επίσης η ευελιξία μεταξύ
πυλώνων: από το 2015, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα
κεφάλαια που είχαν αρχικά διατεθεί προς τις δύο κατευθύνσεις (από τον πρώτο
στον δεύτερο πυλώνα, έως το 15 %, καθώς επίσης από τον δεύτερο υπέρ του
πρώτου, έως 25 % για ορισμένα κράτη) (βλ. δελτίο 3.2.5)·

— την ενοποίηση των εργαλείων της ενιαίας ΚΟΑ που έγιναν «δίχτυα ασφάλειας» τα
οποία παρεμβαίνουν μόνο στις περιπτώσεις κρίσης των τιμών και διατάραξης των
αγορών. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η κατάργηση όλων των μέτρων ελέγχου της
προσφοράς: το καθεστώς των ποσοστώσεων της ζάχαρης έληξε τον Σεπτέμβριο
του 2017 και τα δικαιώματα φύτευσης αμπελώνων έχουν αντικατασταθεί από
σύστημα χορήγησης αδειών από το 2016. Το νέο καθεστώς για το γάλα χωρίς
ποσοστώσεις ισχύει από το 2015, ενώ πριν από αυτό είχε εγκριθεί μια μικρή
«δέσμη μέτρων για το γάλα» [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 261/2012, ΕΕ L 94 της
30.3.2012]. Επιπλέον, η νέα ενιαία ΚΟΑ δημιουργεί νέο «αποθεματικό κρίσεων»
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που θα χρησιμοποιείται ως απόκριση σε ενδεχόμενες διαταράξεις των αγορών (βλ.
δελτίο 3.2.4)·

— μια πιο ολοκληρωμένη, εστιασμένη και εδαφική προσέγγιση για την αγροτική
ανάπτυξη. Προβλέπεται επίσης καλύτερος συντονισμός των αγροτικών μέτρων με
τα υπόλοιπα Διαρθρωτικά Ταμεία (βλ. δελτίο 3.1.1). Το ευρύ φάσμα εργαλείων που
εμπεριέχεται στον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ απλοποιείται για να επικεντρωθεί στη
στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της «θεμελιωμένης στη γνώση»
γεωργίας, της εγκατάστασης νέων γεωργών, της βιώσιμης διαχείρισης των
φυσικών πόρων και της ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης (βλ. δελτίο 3.2.6).

Μετά τις αποφάσεις του 2013, έχουν δρομολογηθεί ορισμένες ενέργειες με σκοπό
την αναπροσαρμογή των ρυθμιστικών πλαισίων με βάση τις θεσμικές, οικονομικές
και δημοσιονομικές εξελίξεις. Μια δεύτερη «δέσμη μέτρων για το γάλα» θεσπίστηκε
το 2016, με σκοπό τη μείωση της προσφοράς και την αντιμετώπιση της κρίσης των
τιμών που υπέστησαν οι κτηνοτρόφοι μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων το 2015
(ΕΕ L 242 της 9.9.2016). Η Επιτροπή διοργάνωσε επίσης τη λεγόμενη «Διάσκεψη
του Κορκ 2.0», τον Σεπτέμβριο του 2016, και άνοιξε εκ νέου τον διάλογο για την
μετά το 2020 πολιτική αγροτικής ανάπτυξης (βλ. δελτία 3.2.6 και 3.2.9). Η Επιτροπή
πρότεινε επίσης ορισμένα μέτρα απλούστευσης των βασικών πράξεων της ΚΓΠ
(κανονισμός «omnibus») (βλ. δελτίο 3.2.9) αξιοποιώντας την ενδιάμεση επανεξέταση
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 (βλ. δελτία 1.4.3 και 3.2.2). Οι
εργασίες αυτές ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2017 και ο νέος κανονισμός δημοσιεύθηκε
[κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393, ΕΕ L 350 της 29.12.2017]. Επιπλέον, η ομάδα εργασίας
για τις αγορές, που συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2016, παρουσίασε την τελική της
έκθεση τον Νοέμβριο του 2016 και πρότεινε βελτιώσεις για τη ρύθμιση της αλυσίδας
των τροφίμων και των γεωργικών αγορών, που αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε
νομοθετικές προτάσεις. Τέλος, η Επιτροπή παρουσίασε τον Νοέμβριο του 2017 την
ανακοίνωσή της με θέμα «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας», το πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 τον Μάιο του 2018 και τις αντίστοιχες νομοθετικές
προτάσεις τον Ιούνιο του 2018, ανοίγοντας έτσι τη διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΓΠ
για την περίοδο μετά το 2020 (βλ. δελτίο 3.2.9).

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε συνολικά όλες τις μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ. Στήριξε
ιδίως το μεγαλύτερο μέρος των κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής για τη
μεταρρύθμιση του 2003, ενώ τάχθηκε υπέρ της μερικής αποσύνδεσης και απέρριψε την
έννοια της προοδευτικής μείωσης των ενισχύσεων [(P5_TA(2003)0256 της 5ης Ιουνίου
2003, ΕΕ C 68 της 18.3.2004]. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε
το αίτημά του για πλήρη συναπόφαση στον τομέα της γεωργικής πολιτικής, στόχος
που επετεύχθη με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (βλ. δελτία 1.1.5
και 3.2.1).
Όσον αφορά τις συζητήσεις για το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013, αυτές είχαν
ξεκινήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδη πριν από την παρουσίαση της
ανακοίνωσης και των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής. Με βάση έκθεση
πρωτοβουλίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στις 8 Ιουλίου 2010
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(ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 103). Οι βουλευτές καθόρισαν τους άξονες
προτεραιότητας της νέας ΚΓΠ για τον 21ο αιώνα: επισιτιστική ασφάλεια, δίκαιο εμπόριο,
διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στο σύνολο των εδαφών της Ένωσης,
ποιότητα των τροφίμων, διατήρηση της βιοποικιλότητας και περιβαλλοντική προστασία,
δίκαιη αμοιβή για τα δημόσια αγαθά που παρέχουν οι γεωργοί και, τέλος, αγροτική
ανάπτυξη βασισμένη στη δημιουργία «πράσινων» θέσεων απασχόλησης. Οι άξονες
αυτοί επιβεβαιώθηκαν με το ψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την ανακοίνωση
της Επιτροπής για την ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020 (ΕΕ C 390 E της 18.12.2012,
σ. 49).
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέφερε τροποποιήσεις στις νομοθετικές προτάσεις
για την ΚΓΠ μετά το 2013 και το τροποποιημένο κείμενο αποτελεί την εντολή
διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο [ψηφίσματα P7_TA(2013)0084, P7_TA(2013)0085,
P7_TA(2013)0086 και P7_TA(2013)0087 της 13.3.2013]. Επ’ αυτής της βάσης και μετά
από περισσότερους από σαράντα τριμερείς διαλόγους, επετεύχθη πολιτική συμφωνία
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε επί των νέων γεωργικών κανονισμών
στις 20 Νοεμβρίου 2013, αμέσως μετά την έγκριση της χρηματοδοτικής δέσμης για την
περίοδο 2014-2020 [ψηφίσματα P7_TA(2013)0490 έως P7_TA(2013)0494, ΕΕ C 436
της 24.11.2016, σ. 270 έως 280].
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε τις εργασίες του για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ
για την περίοδο μετά το 2020, λαμβάνοντας υπόψη την αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου και τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Η ολομέλεια έχει ήδη
αποφανθεί επί των προτάσεων της Επιτροπής (P9_TA(2020)0287, P9_TA(2020)0288
και P9_TA(2020)0289 της 23ης Οκτωβρίου 2020). Οι διαπραγματεύσεις (τριμερείς
διάλογοι) μεταξύ των συννομοθετών έχουν ξεκινήσει και, καταρχήν, θα μπορούσε να
επιτευχθεί συμφωνία πριν από το καλοκαίρι του 2021 (βλ. δελτίο 3.2.9).

François Nègre
04/2022
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