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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) είναι μία από τις πλέον 

ολοκληρωμένες πολιτικές της ΕΕ, και ότι έχει εκπληρώσει έναν εκ των αρχικών της 

στόχων, εκείνον της αύξησης της προσφοράς τροφίμων, υποστηρίζοντας τους 

Ευρωπαίους αγρότες και ανταποκρινόμενη στα αιτήματα των πολιτών σε ό,τι αφορά 

την επισιτιστική ασφάλεια, την ασφάλεια των τροφίμων, την ποιότητα και τη 

βιωσιμότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν νέες επικείμενες προκλήσεις, οι οποίες 

συνδέονται ειδικότερα με την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ευθυγραμμιστεί η ΚΓΠ με τη συμφωνία 

του Παρισιού και με άλλες διεθνείς συμφωνίες που προστατεύουν το κλίμα και το 

περιβάλλον· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η υποστήριξη των 

πραγματικών αγροτών, με παράλληλη συνέχιση της υποστήριξης των δικαιούχων που 

έχουν διαφοροποιημένα συστήματα παραγωγής και εισοδήματα ανταποκρινόμενοι σε 

δεκαετίες σχετικών μηνυμάτων πολιτικής, και να δοθεί προτεραιότητα στις μικρές 

εκμεταλλεύσεις, οι οποίες να ανταμειφθούν για τα διάφορα δημόσια αγαθά που 

παρέχουν στην κοινωνία, με παράλληλη εξασφάλιση δίκαιης κατανομής της στήριξης 

μεταξύ εκμεταλλεύσεων διαφορετικών μεγεθών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

σημαντικό να ενισχυθούν οι περιφερειακές οικονομίες και να ενισχυθεί η 

εκσυγχρονισμένη, βιώσιμη γεωργία στην ΕΕ η οποία αποδίδει οικονομικά, 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά, προκειμένου να προωθηθούν διάφορα γεωργικά 

συστήματα, ιδίως οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί η αγροτική παραγωγή σε όλες τις περιοχές της 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς, 

και να διασφαλιστεί ένα δίκαιο πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες και τα 

κράτη μέλη·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του εισοδήματος στον γεωργικό 

τομέα και των εισοδημάτων σε άλλους τομείς της οικονομίας, με το γεωργικό εισόδημα 

να είναι εξαιρετικά ασταθές· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος εγκατάλειψης 

της γης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 

υπάρξουν επαρκείς επενδύσεις για την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 

τον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία, τη διαφοροποίηση και την υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ενημερωτικό έγγραφο που εξέδωσε τον 

Μάρτιο του 2018 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, το 

2010, για κάθε 100 διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων άνω των 55 ετών υπήρχαν 

14 διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων κάτω των 35 ετών, αριθμός που μειώθηκε 

στους 10,8 διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

η μέση ηλικία των γεωργών της ΕΕ αυξήθηκε από 49,2 σε 51,4 έτη για την περίοδο 

2004 έως 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι 

συνήθως εκείνες των γεωργών μεγαλύτερης ηλικίας· 
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσα από το πρίσμα της υπερβολικής διοικητικής 

επιβάρυνσης, του συστήματος ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, και του πιθανού 

αριθμού επικαλύψεων μεταξύ των πυλώνων Ι και ΙΙ είναι σημαντικό να απλοποιηθεί η 

ΚΓΠ, να μειωθεί ο συνολικός διοικητικός της φόρτος, να βελτιωθεί η σχέση 

ποιότητας/τιμής της ΚΓΠ και να επιτευχθεί διαφάνεια χωρίς να διακυβεύονται οι 

φιλόδοξοι στόχοι πολιτικής που διαθέτει· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός της 

γραφειοκρατίας αναμένεται να βελτιώσει τα αποτελέσματα περιβαλλοντικού 

προσανατολισμού και να οδηγήσει σε παροχή αποτελεσματικότερης βοήθειας σε όλους 

τους γεωργούς, όσον αφορά την προσαρμογή των γεωργικών συστημάτων τους ώστε να 

ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το 

μέλλον τον τροφίμων και της γεωργίας, η μελλοντική ΚΓΠ θα θέτει τις βασικές 

παραμέτρους πολιτικής και τα κράτη μέλη, είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο, 

θα πρέπει να επιδεικνύουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα ως προς τον τρόπο επίτευξης των 

στόχων, προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, να αποφευχθούν 

στρεβλώσεις στην αγορά και να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται σε επίπεδο ΕΕ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το μελλοντικό μοντέλο λειτουργίας της ΚΓΠ θα πρέπει να 

επικεντρώνεται στα αποτελέσματα όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων, την 

περιβαλλοντική φροντίδα και τη δράση για το κλίμα· 

1. τονίζει ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να παραμείνει κοινή πολιτική της ΕΕ και μπορεί να 

υλοποιήσει τους στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται επαρκώς· ζητεί, ως εκ τούτου, 

ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ να διατηρηθεί τουλάχιστον στο σημερινό του επίπεδο για 

την ΕΕ των 27 σε σταθερές τιμές στο προσεχές ΠΔΠ μετά το 2020, προκειμένου να 

πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική ΚΓΠ· 

2. υπογραμμίζει ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας, η 

οποία είναι καίριας σημασίας για την παροχή ασφαλών τροφίμων, θέσεων εργασίας και 

ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, καθώς και για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 

πόρων· επισημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν αποτελεσματικές προσεγγίσεις 

ελέγχου και λογιστικού ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι το νέο μοντέλο λειτουργίας, 

στο πλαίσιο μιας μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ, θα παράγει πραγματικά περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά κριτήρια, προκειμένου ο τομέας να επιτύχει μεγαλύτερη βιωσιμότητα έως το 

2030· 

3. επικροτεί την πρόθεση απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της ΚΓΠ· καλεί την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο οικονομικός έλεγχος, ο έλεγχος επιδόσεων και οι 

λειτουργίες λογιστικού ελέγχου διεκπεραιώνονται με τα ίδια υψηλά πρότυπα συνεχούς 

βελτίωσης σε όλα τα κράτη μέλη, με πλήρη σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας 

και της ευελιξίας· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν επαρκή αρμοδιότητα 

για να αποφασίζουν σχετικά με το περιεχόμενο, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τις 

κυρώσεις των καθεστώτων στήριξης που ισχύουν στην επικράτειά τους, αλλά 

επισημαίνει ότι οποιαδήποτε απλούστευση ή εκσυγχρονισμός της ΚΓΠ δεν μπορεί να 

μειώσει το επίπεδο φιλοδοξιών της ΕΕ, ούτε μπορεί να οδηγήσει σε τομεακές πολιτικές 

και προγράμματα της ΕΕ, ή στην αντικατάσταση των επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά 

μέσα· 

4. εμμένει στην προσέγγιση των ενισχύσεων βάσει αποτελεσμάτων· προτείνει, επομένως, 
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να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα ζητήματα για τους δείκτες: 

– διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα· 

– διατήρηση των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων· 

– υγεία και βιοποικιλότητα του εδάφους, των ειδών και πλούτος ταξινομικών 

κατηγοριών· 

– προστασία και δημιουργία φυτικών γαιών, εδαφοκάλυψη κατά της διάβρωσης· 

– μείωση απώλειας θρεπτικών στοιχείων και αύξηση της ποιότητας των υδάτων· 

– βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων του πλούτου και της αφθονίας των ειδών των 

πτηνών, των άγριων επικονιαστών και των εντόμων· 

– μείωση της εξάρτησης από τη χρήση φυτοφαρμάκων και υιοθέτηση της 

ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (IPM)1· 

5. αντιτίθεται σε οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση ή εθνική συγχρηματοδότηση· τονίζει την 

ανάγκη δίκαιης κατανομής των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών, στην 

οποία να λαμβάνονται υπόψη αξιόπιστοι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες και κόστη 

παραγωγής, ώστε να κλείσουν τα χάσματα μεταξύ των διαφορετικών περιφερειών της 

Ένωσης στο επόμενο ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι είναι καίριας σημασίας να εξασφαλιστούν 

ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους γεωργούς εντός της ΕΕ, λαμβανομένων 

υπόψη των ευπαθειών και των ιδιαιτεροτήτων των οικονομιών μικρής κλίμακας· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για μεταρρύθμιση του αποθέματος 

γεωργικής κρίσης και αύξηση της χρηματοδότησης σύμφωνα με τις αντιδράσεις στις 

διάφορες κυκλικές κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, για δημιουργία νέων μέσων που να 

μπορούν να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών, και για αύξηση της χρηματοδότησης 

για προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI)· 

6. επισημαίνει ότι η στήριξη της ΚΓΠ για την αγροτική ανάπτυξη παρέχει ευκαιρίες σε 

όλα τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, προάγει 

αποτελεσματικές και βιώσιμες οικονομίες και προωθεί την ανάπτυξη των αγροτικών 

περιοχών, όπου είναι καίριας σημασίας να αντιμετωπιστούν ο αποπληθυσμός, η 

ανεργία, και η φτώχεια και να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη· υπογραμμίζει, κατά 

συνέπεια, την ανάγκη να συνεχιστεί η χρηματοδότηση των μέτρων αγροτικής 

ανάπτυξης και της ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ· υποστηρίζει στο πλαίσιο 

αυτό τις αρχές της μεθόδου LEADER, η οποία προάγει την καινοτομία, την εταιρική 

σχέση και τη δικτύωση στις αγροτικές περιοχές· 

7. πιστεύει ότι ο καθορισμός ενός ορίου για τις άμεσες ενισχύσεις – «καθορισμός 

ανώτατου ορίου» – δεν μπορεί να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους 

μέλους, αλλά πρέπει να θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

8. τάσσεται υπέρ της θέσπισης φθινουσών ενισχύσεων για να μειωθεί η στήριξη για 

μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να μετατοπιστεί η εστίαση στις 

αναδιανεμητικές ενισχύσεις, προκειμένου να είναι δυνατή η στοχευμένη παροχή 

στήριξης, (π.χ. προς τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις)· 

9. υπογραμμίζει ότι η συμφωνία και η εφαρμογή σαφούς ορισμού για την προστιθέμενη 

                                                 
1 Σύμφωνα με την οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (2009/128/ΕΚ) και το άρθρο 67 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. 
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αξία στην ΕΕ θα ωφελήσει τον δημόσιο διάλογο και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις 

μελλοντικές δαπάνες της ΕΕ· υποστηρίζει τη στροφή προς αποδοτικότερη γεωργία και 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, αλλά προειδοποιεί κατά οποιασδήποτε απόπειρας να 

χρησιμοποιηθεί ο ορισμός αυτός προκειμένου να αμφισβητηθεί η συνάφεια πολιτικών 

και προγραμμάτων της ΕΕ, με βάση αμιγώς ποσοτικά ή βραχυπρόθεσμα οικονομικά 

ζητήματα· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να αναπτυχθούν οι 

αγροτικές περιοχές, αλλά και η κλιματική και περιβαλλοντική προστασία, μέσω μιας 

αγροτικής πολιτικής που να βασίζεται στην επίτευξη στόχων επιδόσεων· επισημαίνει 

ότι, προκειμένου να προκύψει προστιθέμενη αξία, πρέπει να υπάρξουν καθορισμένες 

εκβάσεις, αποτελέσματα και αντίκτυποι, που θα συμφωνηθούν από την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη, στη βάση σχετικών και τεκμηριωμένων δεικτών, πριν από τον καθορισμό 

των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων δράσης, για συνεπακόλουθη παρακολούθηση 

και αξιολόγηση εφαρμογής· 

10. ζητεί την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των πολιτικών που προωθούν την αγροτική 

ανάπτυξη και των πολιτικών που σχεδιάζονται για την υποστήριξη της ένταξης των 

προσφύγων· 

11. ζητεί, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συνοχή και 

καλύτερες συνέργειες μεταξύ της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών της ΕΕ και διεθνών 

δεσμεύσεων, ιδίως όσον αφορά τους τομείς της ενέργειας, της παροχής νερού, της 

χρήσης γης, της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, καθώς και στην ανάπτυξη 

των απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών· 

12. ζητεί αυξημένη στήριξη των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και των νέων γεωργών 

και στήριξη για την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, ιδίως για νέους γεωργούς· 

13. τονίζει ότι το μέλλον της γεωργίας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην παραγωγή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας, καθώς εκεί έγκειται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 

Ευρώπης· τονίζει ότι τα πρότυπα της ΕΕ πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν 

όπου είναι εφικτό· καλεί για λήψη μέτρων για την περαιτέρω αύξηση της 

μακροπρόθεσμης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του τομέα της παραγωγής 

τροφίμων, και για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μιας αποτελεσματικότερης 

χρήσης πόρων, ώστε να ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στον κόσμο· 

14. θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν διαφορές ποιότητας μεταξύ προϊόντων 

διατροφής που διαφημίζονται και διανέμονται στην ενιαία αγορά με το ίδιο εμπορικό 

σήμα και την ίδια συσκευασία· επικροτεί τα κίνητρα της Επιτροπής για την 

αντιμετώπιση του ζητήματος της διπλής ποιότητας των τροφίμων στην ενιαία αγορά, 

συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της για κοινή μεθοδολογία δοκιμών· 

15. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τη σημαντική αστάθεια 

των τιμών των γεωργικών προϊόντων και να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση εργαλείων 

«διαχείρισης κινδύνου», τα οποία συμβάλλουν στην προστασία των εισοδημάτων των 

γεωργών. 
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