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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

(2018/0000(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2017, με τίτλο 

«Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» (COM(2017)0713), 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 38 και 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ) που θεσπίζουν την κοινή γεωργική πολιτική και τους στόχους της, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2017/2393, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, 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 σχετικά με 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 υλικό1 («κανονισμός omnibus»), 

– έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 

16/2017 με τίτλο «Προγραμματισμός στο πλαίσιο της γεωργικής ανάπτυξης: λιγότερη 

πολυπλοκότητα και μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα» και αριθ. 21/2017 με τίτλο 

«Οικολογικός προσανατολισμός: ένα πολυπλοκότερο καθεστώς εισοδηματικής 

στήριξης, χωρίς αποτελέσματα για το περιβάλλον μέχρι τώρα», 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2017, για 

το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (COM(2017)0358), 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Κορκ 2.0, «Μια καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές», 

που εκδόθηκε το 2016, στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Αγροτική Ανάπτυξη, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής με θέμα «Πιθανή αναδιάρθρωση της κοινής γεωργικής πολιτικής»2, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο 

«Η ΚΓΠ μετά το 2020»3, 

– έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, οι 

περισσότεροι από τους οποίους σχετίζονται με την κοινή γεωργική πολιτική,  

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης των 

                                                 
1 ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15. 
2 ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 10. 
3 ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 10. 
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Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή το 2015 (COP21), και ιδίως τις δεσμεύσεις 

που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως «εθνικά καθορισμένες συνεισφορές» (ΕΚΣ) 

προκειμένου να επιτευχθούν οι παγκόσμιοι στόχοι της συμφωνίας, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

(A8-0000/2018), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των 

τροφίμων και της γεωργίας αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) είναι η 

πιο ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ και επιτρέπει στον γεωργικό τομέα της ΕΕ να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά την διασφάλιση, την ασφάλεια, 

την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την 

περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για την κλιματική αλλαγή και τα υψηλά πρότυπα 

καλής μεταχείρισης των ζώων· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

πολυλειτουργική γεωργία από οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, παραμένει 

καθοριστικός για την υλοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων και των δημόσιων 

αγαθών που ζητούν οι ευρωπαίοι πολίτες· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προηγούμενα έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε τακτικό 

επαναπρογραμματισμό σύμφωνα με τις νέες προκλήσεις, αλλά τώρα είναι απαραίτητο 

να γίνει ένα νέο βήμα σε αυτή τη συνεχή διαδικασία εκσυγχρονισμού και 

απλούστευσης, με βάση τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις·  

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται στο επίκεντρο της 

ανακοίνωσης της Επιτροπής για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας, και 

αποτελεί θετική εξέλιξη, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει πραγματική 

απλούστευση, όχι μόνο σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών και 

περιφερειών, καθώς και ευελιξία για τους γεωργούς, χωρίς να προσθέσει νέα εμπόδια 

στα κράτη μέλη που θα σήμαιναν πρόσθετο επίπεδο πολυπλοκότητας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση 

της στασιμότητας και της αστάθειας των γεωργικών εισοδημάτων, που, παρά τη 

συγκέντρωση και εντατικοποίηση της παραγωγής και την αύξηση της 

παραγωγικότητας, εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από αυτά των υπόλοιπων 

κλάδων της οικονομίας·  

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, οι γεωργοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενη 

αστάθεια των τιμών, η οποία αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις των τιμών στις 

παγκόσμιες αγορές και την αβεβαιότητα που προκαλείται από τις μακροοικονομικές 

εξελίξεις, τις εξωτερικές πολιτικές, τις υγειονομικές κρίσεις και τα αυξημένης 

συχνότητας ακραία καιρικά φαινόμενα στην ΕΕ·  

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο πρότυπο διαβίωσης 

σε όλες τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη, προσιτές τιμές για τους πολίτες και τους 

καταναλωτές, και πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή διατροφή, και παράλληλα 

να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις όσον αφορά την περιβαλλοντική μέριμνα, τη δράση για 
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το κλίμα, και την υγεία και καλή μεταχείριση ζώων και φυτών· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα επικαιροποιημένο και 

δικαιότερο σύστημα ενισχύσεων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη το ισχύον σύστημα 

δικαιωμάτων βασίζεται σε ιστορικούς δείκτες αναφοράς που σήμερα είναι σχεδόν 20 

ετών και αποτελούν εμπόδιο για την ανανέωση των γενεών και αποτρέπουν την 

πρόσβαση των νέων γεωργών στις γεωργικές εκτάσεις, καθώς οι νεοεισερχόμενοι δεν 

κατέχουν δικαιώματα και βρίσκονται ως εκ τούτου σε μειονεκτική θέση· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως η αύξηση του παγκόσμιου 

εμπορίου, απαιτεί δίκαιους και βιώσιμους όρους για την παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών 

και υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και σύμφωνα με τα υπάρχοντα κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για 

καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα για 

να μετατραπούν τα αποτελέσματα της έρευνας σε γεωργική πρακτική, με τη 

διευκόλυνση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών γεωργικής επέκτασης· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στον τομέα της γεωργίας και των 

τροφίμων για να συμβάλει στους στόχους της ΕΕ σχετικά με την περιβαλλοντική 

μέριμνα και τη δράση για το κλίμα οι οποίοι καθορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες όπως 

η συμφωνία του Παρισιού και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει υπογραμμίσει το 

γεγονός ότι οι πράσινες ενισχύσεις που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 

του 2013 δημιούργησαν επιπρόσθετη πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι 

δυσνόητες και δεν καταφέρνουν να βελτιώσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές και 

κλιματικές επιδόσεις της ΚΓΠ· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της δήλωσης του Κορκ 2.0 για μια καλύτερη ζωή 

στις αγροτικές περιοχές επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, την 

πολυλειτουργικότητα, τη βιοποικιλότητα εντός και εκτός της γεωργίας, εστιάζουν σε 

σπάνια είδη ζώων και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και στη βιολογική γεωργία, στις 

λιγότερο ευνοημένες περιοχές και στις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Νatura 2000· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί δίκαιος ανταγωνισμός στην 

ενιαία αγορά, τόσο εντός του συγκεκριμένου τομέα όσο και με τους άλλους παράγοντες 

της αλυσίδας τροφίμων, ανάντη και κατάντη, και να ενισχυθούν περαιτέρω τα κίνητρα 

για την πρόληψη των κρίσεων με χρήση εργαλείων ενεργού διαχείρισης σε τομεακό 

επίπεδο και από τις δημόσιες αρχές· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία στο πλαίσιο 

των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως αναφέρεται στο έγγραφο 

προβληματισμού της Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, απαιτούν το 

επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να διαθέσει επαρκή δημόσια 

κονδύλια για να καλύψει τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις νέες προκλήσεις· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές στην τρέχουσα ΚΓΠ πρέπει να 

εισαχθούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα στον τομέα και ασφάλεια 
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προγραμματισμού για τους γεωργούς μέσω κατάλληλων μέτρων και περιόδων 

μετάβασης· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει γενικότερο ρόλο στον 

καθορισμό ενός σαφούς πλαισίου πολιτικής για τη διατήρηση των κοινών φιλοδοξιών 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της δημοκρατικής συζήτησης για τα στρατηγικά ζητήματα 

που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών όσον αφορά τη χρήση 

των φυσικών πόρων, την ποιότητα των τροφίμων μας και τον εκσυγχρονισμό των 

γεωργικών πρακτικών· 

Μια νέα σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, των περιφερειών και 

των γεωργών 

1. επικροτεί την πρόθεση απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της ΚΓΠ, αλλά τονίζει ότι η 

ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή πολιτική πρέπει να είναι οι 

κυρίαρχες προτεραιότητες της μεταρρύθμισης· 

2. επισημαίνει ότι ακόμη και η ευελιξία που διαθέτουν σήμερα τα κράτη μέλη ως προς τον 

καθορισμό βασικών κανόνων, ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην 

ενιαία αγορά και άνισης πρόσβασης στις γεωργικές ενισχύσεις σε διαφορετικά κράτη 

μέλη ή ακόμη και σε διαφορετικές περιφέρειες·  

3. θεωρεί ότι η επικουρικότητα για τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραχωρείται μόνο στο 

πλαίσιο ενός κοινού συνόλου κανόνων και εργαλείων που έχουν συμφωνηθεί σε 

επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο μιας ομοιόμορφης προσέγγισης όλων των προσπαθειών 

προγραμματισμού και των κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να καλύπτει και τους 

δύο πυλώνες της ΚΓΠ και να εξασφαλίζει, ειδικότερα, μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στον 

πυλώνα Ι και συνεπώς ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη να γίνεται απολύτως σεβαστή η κατανομή των 

εξουσιών σε κάθε κράτος μέλος, η οποία συχνά καθορίζεται στο Σύνταγμα της χώρας, 

ιδίως επιδεικνύοντας σεβασμό έναντι των νομικών αρμοδιοτήτων των περιφερειών της 

ΕΕ κατά την εφαρμογή των πολιτικών· 

5. επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να θεσπίσει σχεδιασμό προγράμματος, 

εφαρμογή και έλεγχο στο πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει αποτελεσμάτων για να 

προωθήσει τις επιδόσεις αντί της συμμόρφωσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

παρακολούθηση μέσω σαφώς καθορισμένων, σταθερών και μετρήσιμων δεικτών σε 

επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου συστήματος ελέγχου της 

ποιότητας και επιβολής ποινών· 

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι ο έλεγχος των οικονομικών και των επιδόσεων, 

και τα καθήκοντα λογιστικού ελέγχου εκτελούνται σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο και 

βάσει των ίδιων κριτηρίων σε όλα τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από την ενισχυμένη 

ευελιξία των κρατών μελών στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων, και 

με σκοπό, ειδικότερα, να εξασφαλίζεται έγκαιρη εκταμίευση των κονδυλίων για όλους 

τους επιλέξιμους γεωργούς σε κάθε κράτος μέλος· 

7. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και στις 

περιφέρειες, στο πλαίσιο των γεωργικών κανόνων «de minimis»·  
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Ένας έξυπνος και αποδοτικός τομέας – προσφορά στους πολίτες, στις αγροτικές περιοχές 

και στο περιβάλλον 

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθεί η τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων, και ιδίως ο 

πυλώνας Ι, που επικεντρώνεται στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών· θεωρεί 

απαραίτητο, ταυτόχρονα, να αποζημιώνεται η παροχή δημόσιων αγαθών βάσει 

ομοιόμορφων κριτηρίων, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να 

υιοθετήσουν ειδικές προσεγγίσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις τοπικές συνθήκες·  

9.  θεωρεί ότι με την τρέχουσα δομή της, η ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους της 

μόνο εάν χρηματοδοτείται επαρκώς· ζητεί, επομένως, να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός 

της ΚΓΠ στο επόμενο ΠΔΠ τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο, ώστε να 

πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική ΚΓΠ μετά το 

2020· 

10. πιστεύει ότι πρέπει να είναι περισσότερο στοχευμένη η στήριξη προς τις οικογενειακές 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις, και ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός 

υποχρεωτικού υψηλότερου ποσοστού στήριξης προς τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι η στήριξη στις μεγαλύτερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις οικονομίες 

κλίμακας, και δίνοντας τη δυνατότητα το ανώτατο όριο να αποφασίζεται από τα κράτη 

μέλη· 

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός διαφανούς 

και αντικειμενικού συστήματος ποινών και κινήτρων που θα καθορίζει την 

επιλεξιμότητα των γεωργών για δημόσια χρηματοδότηση, και το οποίο θα πρέπει να 

αποτελείται από προαιρετικά και υποχρεωτικά μέτρα·  

12. ζητεί το υπάρχον σύστημα υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων στον πυλώνα Ι, που 

συχνά βασίζεται σε ιστορικά δικαιώματα, να αντικατασταθεί από μια ενιαία μέθοδο 

υπολογισμού των ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, ώστε το σύστημα να γίνει απλούστερο 

και πιο διαφανές·  

13. τονίζει την ανάγκη δίκαιης κατανομής των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών 

μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, τα διαφορετικά κόστη 

παραγωγής και τα ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ· 

14. πιστεύει ότι, αφού πρώτα είναι εγγυημένο ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στην ενιαία 

αγορά, οι ενισχύσεις προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης θα πρέπει να διατηρηθούν, 

ως εργαλείο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων δυσχερειών, ιδίως όσων προκύπτουν 

από το διαρθρωτικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα των λιγότερο ευνοημένων και ορεινών 

περιοχών, καθώς και όσων είναι περισσότερο προσωρινού χαρακτήρα και προκύπτουν, 

φερ’ ειπείν, από την απομάκρυνση από το παλαιό σύστημα δικαιωμάτων·  

15. υπενθυμίζει ότι η ανανέωση των γενεών είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι 

γεωργοί σε πολλά κράτη μέλη και συνεπώς κάθε εθνική στρατηγική πρέπει να 

επιλαμβάνεται αυτού του ζητήματος μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, που θα 

περιλαμβάνει συμπληρωματικά μέτρα στον πυλώνα Ι και στοχευμένα μέτρα στον 

πυλώνα ΙΙ, καθώς και μέσω νέων χρηματοδοτικών μέσων και εθνικών μέτρων, για να 

δοθούν κίνητρα στους γεωργούς να κληροδοτούν τις γεωργικές τους επιχειρήσεις· 
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16. υπογραμμίζει τη σημασία της αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της 

πρωτοβουλίας LEADER, για τη στήριξη της πολυλειτουργικής γεωργίας και την 

προώθηση πρόσθετων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ευκαιριών, ώστε να 

δημιουργείται εισόδημα από τον αγροτουρισμό και να εξασφαλίζεται η στήριξη της 

γεωργίας από την κοινότητα και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις αγροτικές 

περιοχές·  

17. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα νέο και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο που θα 

επιτρέψει την ενσωμάτωση των διαφόρων σημερινών τύπων περιβαλλοντικών 

δράσεων, όπως η πολλαπλή συμμόρφωση, ο οικολογικός προσανατολισμός και τα 

πρότυπα ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, καθώς και τα γεωργο-

περιβαλλοντικά μέτρα για την αγροτική ανάπτυξη, ούτως ώστε οι γεωργοί να μπορούν 

να προσφέρουν αποτελεσματικά και με λιγότερη γραφειοκρατία στην περιβαλλοντική 

μέριμνα, τη βιοποικιλότητα και τη δράση για το κλίμα, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι 

τα κράτη μέλη έχουν επαρκή έλεγχο και λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες· 

18. πιστεύει ότι αυτό το νέο πλαίσιο πρέπει να υποστηριχθεί διαθέτοντας, ενδεχομένως, ένα 

ελάχιστο ποσό του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού στα γεωργο-περιβαλλοντικά 

μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας, της στήριξης της 

βιοποικιλότητας και της γενετικής ποικιλομορφίας στα ζώα και τα φυτά· 

19. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό στη γεωργία 

στηρίζοντας την εκπαίδευση και τη γεωργική επέκταση ως προϋπόθεση στον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων σε όλα τα κράτη μέλη, προωθώντας 

παράλληλα τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή μοντέλων βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· 

Ισχυρή θέση των γεωργών στο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων  

20. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει το υπάρχον πλαίσιο κοινής οργάνωσης της αγοράς, 

μεταξύ άλλων στα επιμέρους τομεακά σχέδια (οίνος, φρούτα και λαχανικά) και στο 

πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία της ΕΕ, με 

απώτερο στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας κάθε 

τομέα, επιτρέποντας ταυτόχρονα την πρόσβαση σε όλους τους γεωργούς· 

21. επιμένει ότι είναι απολύτως αναγκαίο η μελλοντική ΚΓΠ να στηρίξει 

αποτελεσματικότερα τους γεωργούς για να αντιμετωπίσει την αστάθεια τιμών και 

εισοδημάτων που προκύπτει λόγω των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, την υγεία 

και την αγορά, δημιουργώντας πρόσθετα κίνητρα για ευέλικτη διαχείριση κινδύνου και 

εργαλεία σταθεροποίησης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ευρεία πρόσβαση·  

22. επιμένει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η θέση των παραγωγών στην αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων, ιδίως εξασφαλίζοντάς τους ένα δίκαιο μερίδιο προστιθέμενης 

αξίας, προωθώντας τη διατομεακή συνεργασία και ενισχύοντας τη διαφάνεια στις 

αγορές και την πρόληψη των κρίσεων·  

23. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει και μάλιστα να ενθαρρύνει – ιδίως στον τομέα των 

γαλακτοκομικών προϊόντων – τη χρήση μέσων ενεργού διαχείρισης κρίσεων, όπως 

εθελοντικές τομεακές συμφωνίες, για την ποσοτική διαχείριση του εφοδιασμού, μεταξύ 

των παραγωγών, των οργανώσεων παραγωγών και των μεταποιητών, και να εξετάσει 
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τη δυνατότητα επέκτασης αυτών των μέσων σε άλλους τομείς· 

24. ζητεί ενδελεχή αναθεώρηση του υπάρχοντος μηχανισμού αποθεματικού κρίσεων με 

σκοπό να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο χρηματοδοτικό μέσο εξαιρούμενο από τον 

κανόνα ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ούτως ώστε να μπορούν να γίνονται 

μεταφορές πιστώσεων από το ένα έτος στο επόμενο, και επομένως να υπάρχει 

δυνατότητα ταχείας και αποτελεσματικής αντίδρασης σε καταστάσεις κρίσης που 

αφορούν π.χ. την υγεία ζώων και φυτών, ασθένειες ή την ασφάλεια των τροφίμων·  

25. πιστεύει ότι, ενώ οι εμπορικές συμφωνίες είναι γενικά επωφελείς για τον γεωργικό 

τομέα της ΕΕ και απαραίτητες για την ενίσχυση της θέσης της ΕΕ στην παγκόσμια 

γεωργική αγορά, δημιουργούν επίσης μια σειρά προκλήσεων που απαιτούν 

ενισχυμένους εγγυητικούς μηχανισμούς ώστε να εξασφαλιστεί ισότιμο πεδίο 

ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών στην ΕΕ και στον υπόλοιπο κόσμο· 

26. ζητεί να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την προώθηση των ενωσιακών προτύπων 

παραγωγής, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και των συστημάτων 

ποιότητας παραγωγής της ΕΕ, μέσω δραστηριοτήτων σήμανσης και εμπορίας στην 

εσωτερική αγορά και στις αγορές των τρίτων χωρών· 

Διαφανής διαδικασία λήψης αποφάσεων για μια ισχυρή πρόταση ΚΓΠ 2020-2027  

27. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει, μέσω της διαδικασίας 

συναπόφασης, να ορίσουν τους γενικούς στόχους, τα μέτρα και τα κονδύλια, και να 

καθορίσουν το επίπεδο ευελιξίας που χρειάζονται τα κράτη μέλη για να μπορούν να 

ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους στο πλαίσιο της ενιαίας 

αγοράς·  

28. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συνολική διαδικασία προγραμματισμού της 

ΚΓΠ μετά το 2020 – διαβούλευση, επικοινωνία, εκτίμηση επιπτώσεων και νομοθετικές 

προτάσεις – ξεκινά με σημαντική καθυστέρηση, καθώς πλησιάζει η λήξη της θητείας 

του όγδοου νομοθετικού σώματος, και συνεπώς τίθεται σε κίνδυνο η πιθανότητα 

επίτευξης οριστικής συμφωνίας πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές· 

29. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, πριν από την εφαρμογή του νέου μοντέλου 

λειτουργίας, μια μεταβατική περίοδο επαρκή για να εξασφαλιστεί «ομαλή προσγείωση» 

και να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση στις ετήσιες ενισχύσεις των γεωργών και 

στην υλοποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης· 

o 

o  o 

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στις 29 Νοεμβρίου 2017 η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της σχετικά με τον 

εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) με τίτλο «Το 

μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας». (COM(2017)713final).  

 

Η εν λόγω ανακοίνωση είχε ήδη ανακοινωθεί από τον πρόεδρο Juncker το 2016, 

συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 και προβλεπόταν 

αρχικά για την άνοιξη του 2017. Οι 26 σελίδες του κειμένου σηματοδοτούν την έναρξη της 

διαδικασίας πολλαπλών σταδίων κατά την οποία τα θεσμικά όργανα της ΕΕ των 27 πρέπει 

τελικά να συμφωνήσουν σε μια νομοθεσία που θα καθορίζει την ΚΓΠ μετά το 2020. Η 

ανακοίνωση έχει επομένως ως στόχο να αποτελέσει βάση και πλαίσιο της συζήτησης μεταξύ 

θεσμικών και μεμονωμένων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ΕΕ των 27. 

 

Θα ακολουθήσουν νομοθετικές προτάσεις ως νομική βάση για την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού 2020-2027 που θα συνοδεύονται από εκτίμηση επιπτώσεων η οποία θα 

περιέχει τη σχετική βάση τεκμηρίωσης. Οι προτάσεις θα δημοσιευτούν μετά την έγκριση του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) που προβλέπεται για τον Μάιο του 2018. 

 

Αρχικός στόχος της ανακοίνωσης είναι να 

- παρουσιάσει τις κύριες προκλήσεις στον τομέα της γεωργίας (δεν γίνεται ρητή 

αναφορά στα τρόφιμα)· 

- να υπογραμμίσει τη συνεισφορά του γεωργικού τομέα στις δέκα προτεραιότητες της 

Επιτροπής και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), σε συνέργεια με άλλες 

πολιτικές της ΕΕ· 

- να προσδιορίσει πολιτικές προτεραιότητες για τη μελλοντική ΚΓΠ αυξάνοντας την 

προστιθέμενη αξία της για την ΕΕ·  

- να διερευνήσει επιχειρησιακές προτάσεις για μια απλούστερη ΚΓΠ, για βελτιωμένη 

διακυβέρνηση, βελτιωμένη συμπερίληψη της ποικιλομορφίας στη γεωργία της ΕΕ, 

αυξημένη επικουρικότητα, περιορισμό του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους 

και μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα. 

Η ανακοίνωση ορίζει επίσης τρεις βασικούς στόχους για τη γεωργία σε αντίθεση με τους 

αρχικούς στόχους που βασίζονται στη Συνθήκη: 

1. Προώθηση της έξυπνης και ανθεκτικής γεωργίας  

2. Ενίσχυση της μέριμνας για το περιβάλλον και της δράσης για το κλίμα 

3. Ενίσχυση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού στην ύπαιθρο 

Ένα πρώτο βήμα στη διαδικασία προγραμματισμού της ΚΓΠ μετά το 2020 ήταν η ευρεία 

ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, όπου δόθηκαν πάνω από 320 000 ηλεκτρονικές 

απαντήσεις από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, κατά συντριπτική πλειονότητα από ιδιώτες, 

καθώς και πάνω από 1 400 έγγραφα θέσης.  

Το δεύτερο βήμα είναι η διενέργεια της ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων με στόχο να 

αντληθούν διδάγματα από την εφαρμογή των προβλεπομένων για την περίοδο 

προγραμματισμού 2013-2020 και ειδικά των στόχων για μια «περισσότερο πράσινη, απλή και 

δίκαιη» ΚΓΠ. Ως εκ τούτου, παράλληλα με το ότι αντικατοπτρίζει γενικές ιδέες της εν 

εξελίξει δημόσιας συζήτησης, η εκτίμηση επιπτώσεων θα αναλύσει ένα σύνολο επιλογών 

πολιτικής για την ανάπτυξη, με αξιολόγηση του καλύτερου τρόπου επίτευξης των στόχων 

της πολιτικής· σε αυτές περιλαμβάνονται:  
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- Η επιλογή 1 (βάση αναφοράς) θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις της ΚΓΠ εάν παραμείνει 

ως έχει, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατα εγκριθείσας πρότασης omnibus.  

- Η επιλογή 2 θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις ενός σεναρίου «κατάργησης της ΚΓΠ» για 

να εξετάσει τις συνέπειες της απουσίας παρέμβασης πολιτικής όσον αφορά την 

οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική προστιθέμενη αξία της ΚΓΠ για την ΕΕ. 

- Η επιλογή 3 εξετάζει τον προγραμματισμό των δράσεων ΚΓΠ των κρατών 

μελών/περιφερειών έναντι των προτεραιοτήτων της ΕΕ με βάση τις προσδιορισμένες 

ανάγκες. Η έμφαση μετατοπίζεται στη διαχείριση κινδύνου, στις επενδύσεις για την 

αναδιάρθρωση και την επιχειρηματική ανάπτυξη στον τομέα της γεωργίας και των 

γεωργικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στις υπηρεσίες για το κλίμα και το 

περιβάλλον, και στην πρόσβαση στη γνώση, την καινοτομία και τις ΤΠΕ.  

- Η επιλογή 4 επαναπροσδιορίζει τον επιμερισμό καθηκόντων μεταξύ ΕΕ, κρατών 

μελών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων για να ενισχυθεί το δίχτυ ασφαλείας 

εισοδήματος με καλύτερες συνέργειες μεταξύ των άμεσων ενισχύσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των στρεμματικών ενισχύσεων και της διαχείρισης κινδύνου, 

για να γίνεται καλύτερη στόχευση της δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα, και για 

να απλουστευθούν και να εκσυγχρονιστούν οι έλεγχοι με γνώμονα τα αποτελέσματα 

βάσει επιδόσεων. 

- Η επιλογή 5 εξετάζει τη ριζική ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων προς μικρές και 

φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές εκμεταλλεύσεις, και προωθεί τα μικρά 

κυκλώματα. 

Η βάση τεκμηρίωσης της ανακοίνωσης και της εκτίμησης επιπτώσεων είναι η εξής: 

- Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης και παρακολούθησης της ΓΔ AGRI για τη μέτρηση των 

επιδόσεων της ΚΓΠ με βάση τους δείκτες των κρατών μελών·  

- Στόχοι και δείκτες που αφορούν όλη την ΕΕ οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί για την 

παρακολούθηση των ΣΒΑ (ανακοίνωση «Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία» COM 

(2016) 739 final)· 

- Στις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής των 27 κρατών μελών της ΕΕ θα δίνονται δεδομένα 

για την πρόοδο όσον αφορά τους στόχους και τα αντίστοιχα κονδύλια του 

προϋπολογισμού· 

- Τακτικές μελέτες αξιολόγησης εκ μέρους της ΓΔ AGRI για τους γενικούς στόχους της 

ΚΓΠ του 2013 και συνεισφορά στη διάσκεψη Outlook στα τέλη του 2017· 

 

Μέσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, κύριος μοχλός της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ είναι το 

ζήτημα του προϋπολογισμού: Η ΚΓΠ συνεχίζει να αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς αντιστοιχεί σε περίπου 38% των συνολικών δαπανών. Στο 

επόμενο ΠΔΠ, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει νέες σημαντικές προκλήσεις, όπως η 

μετανάστευση, η ασφάλεια και η ανάπτυξη, ενώ η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα 

μειώσει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό· τα κράτη μέλη εμφανίζονται, ωστόσο, αρκετά 

απρόθυμα να αυξήσουν το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού (1% ΑΕΠ).  

 

Συνεπώς, για τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενδιαφερόμενους φορείς τα βασικά ζητήματα 

που τίθενται στην ανακοίνωση είναι:  

- Εθνική στρατηγική - σχεδιασμός, έγκριση και εφαρμογή: Κυρίως δομή 

διακυβέρνησης (νομικές πτυχές, όπως η σχέση περιφερειών-κεντρικού κράτους, η 

διαφάνεια και η συμμετοχή των πολιτών), εσωτερική συνοχή (συνεκτικότητα με τα 

προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και τα τομεακά σχέδια), εξωτερική συνοχή (π.χ. 
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ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία)·  

- Μοντέλο λειτουργίας - προγράμματα χρηματοδότησης προσανατολισμένα στα 

αποτελέσματα και βασισμένα στις επιδόσεις: Έλεγχος και λογιστικός έλεγχος 

(ενωσιακές και εθνικές αρμοδιότητες), δείκτες (διαθεσιμότητα και καθορισμός, 

έλεγχος ποιότητας, ποινές), μοντέλα διαχείρισης (απλουστευμένες επιλογές κόστους), 

ισότιμη προσέγγιση σε επίπεδο κρατών μελών (επιλεξιμότητα, 

υποχρεωτικοί/προαιρετικοί έλεγχοι)· 

- Δράση για το περιβάλλον και το κλίμα - ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 

αποζημίωση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών με συγχώνευση του υπάρχοντος 

οικολογικού προσανατολισμού της ΚΓΠ, της πολλαπλής συμμόρφωσης και των 

ορθών γεωργικών πρακτικών, καθώς και μέτρα αγροτικής ανάπτυξης για 

αντιστάθμιση δημόσιων αγαθών συμπεριλαμβανομένης της δράσης για το κλίμα και 

της υγείας και της καλής διαβίωσης ανθρώπων, ζώων και φυτών·  

- Χρηματοδότηση - προγράμματα στήριξης εκ μέρους της ΕΕ: Μοντέλα μετάβασης με 

σκοπό τη μειωμένη/στοχευμένη χρηματοδότηση· διαφοροποίηση μεταξύ κρατών 

μελών (εξωτερική σύγκλιση) με βάση αντικειμενικά κριτήρια (βλ. ΕΔΕΤ)· 

συγχρηματοδότηση από περιφέρειες/κράτη μέλη· δικαιώματα που αντικατοπτρίζουν 

τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στις περιφέρειες των κρατών μελών (εσωτερική 

σύγκλιση)·  

 

Όσον αφορά τη μελλοντική προοπτική, είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι ο τελευταίος 

προγραμματισμός της ΚΓΠ για την περίοδο 2013-2020 διήρκεσε δύο έτη από την αρχική 

δημοσίευση των προτάσεων της Επιτροπής (Ιούνιος 2011), στο πλαίσιο της πρότασης του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, έως την πολιτική συμφωνία (Ιούνιος 2013) 

και την τελική νομοθετική έγκριση (Δεκέμβριος 2013) που χρειάστηκε διατομεακά 

μεταβατικά μέτρα (έως το 2015). Ωστόσο, αυτό δεν συνέπεσε ούτε με τη λήξη της θητείας 

των Επιτροπών ούτε με τη λήξη της νομοθετικής περιόδου του ΕΚ.  


