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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21 και την 21η 

διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών (COP 21) της UNFCCC, που πραγματοποιήθηκε 

στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015, τους στόχους βιώσιμης 

ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών και τη Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, 

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

4/2014 με τίτλο «Ενσωμάτωση των στόχων της πολιτικής υδάτων της ΕΕ στην ΚΓΠ: 

μερικώς επιτυχής» και 21/2017 με τίτλο «Οικολογικός προσανατολισμός: ένα 

πολυπλοκότερο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης, χωρίς αποτελέσματα για το 

περιβάλλον μέχρι τώρα», 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Η 

γεωργία και η αειφόρος διαχείριση των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 

(SWD(2017)0153), 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των 

γεωργικών φαρμάκων1, καθώς και την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα εθνικά σχέδια δράσης των κρατών μελών 

και την πρόοδο της εφαρμογής της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική 

χρήση των γεωργικών φαρμάκων (COM(2017)0587), 

– έχοντας υπόψη το ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 19 Μαρτίου 2018, 

– έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Απαγόρευση της 

γλυφοσάτης και προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τα τοξικά 

φυτοφάρμακα», 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη της 16ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την καλή διαβίωση των 

ζώων στην ΕΕ, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής Αναφορών του ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση αριθ. 21/2017 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 

για την υποστήριξη της παρακολούθησης του 7ου προγράμματος δράσης για το 

περιβάλλον, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο 

«Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που 

υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020» (COM(2018)0098), 

– έχοντας υπόψη την απόφασή του της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύσταση 

ειδικής επιτροπής για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης γεωργικών φαρμάκων, 

– έχοντας υπόψη τη μεταμελέτη “Is the CAP fit for purpose? An evidence-based fitness 

                                                 
1 ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71. 
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check assessment” (Είναι η ΚΓΠ κατάλληλη για τον σκοπό της; Αξιολόγηση ελέγχου 

καταλληλότητας με βάση αποδεικτικά στοιχεία)1, 

– έχοντας υπόψη τη διαδικασία του ΟΗΕ από την οποία προέκυψε η πρωτοβουλία 

«Διεθνής Αξιολόγηση της Γεωργικής Γνώσης, Επιστήμης και Τεχνολογίας για την 

Ανάπτυξη» (IAASTD) που αξιολογεί τις δυνατότητες των τροφίμων και της 

βιωσιμότητας, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην τροφή 

(A/HRC/34/48), 

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του Κορκ 2.0, «Μια καλύτερη ζωή στις αγροτικές 

περιοχές», που εκδόθηκε το 2016 στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Αγροτική 

Ανάπτυξη, 

– έχοντας υπόψη την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής 

(ΕΕΠΠ), η οποία ανακοινώθηκε το 2016 (COM(2016)0316) και αποτελεί εργαλείο για 

την επίτευξη των οφελών που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες από την 

περιβαλλοντική νομοθεσία και τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ μέσω της βελτίωσης της 

εφαρμογής τους, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία είναι ένας από τους τομείς της οικονομίας που 

αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου κατά 30 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005 βάσει 

του κανονισμού περί επιμερισμού των προσπαθειών· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι αγρότες όσο και οι μη αγρότες συμφωνούν σε μεγάλο 

βαθμό ότι η γεωργία θα πρέπει να αποφέρει περισσότερα οφέλη για το περιβάλλον και 

το κλίμα, όπως κατέδειξε η δημόσια διαβούλευση του 2017 σχετικά με τον 

εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιολογική γεωργία προστατεύει το περιβάλλον, στηρίζει τη 

βιοποικιλότητα, ελαχιστοποιεί την υποβάθμιση του εδάφους, λειτουργεί χωρίς 

συστηματική χρήση γεωργικών φαρμάκων και, ως εκ τούτου, προστατεύει τα υπόγεια 

ύδατα από επιβλαβείς ρύπους, αλλά ότι τα θετικά της επιτεύγματα πρέπει να 

λαμβάνονται πλήρως υπόψη στη διαμόρφωση της ΚΓΠ· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των 

τροφίμων και της γεωργίας αναγνωρίζει ότι η ΚΓΠ είναι η περισσότερο ολοκληρωμένη 

πολιτική για την ενιαία αγορά που χρησιμεύει ως βάση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

και συνεκτιμώντας παράλληλα το γεγονός ότι έχει σημαντικό έργο να επιτελέσει 

προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά την ενίσχυση 

της βιοποικιλότητας, την ανάληψη ισχυρότερων δεσμεύσεων για την καλή μεταχείριση 

των ζώων ή για την κλιματική αλλαγή και την υγεία, και ότι θα πρέπει να παραμείνει 

μια κοινή πολιτική που διαθέτει επαρκή προϋπολογισμό και μέσα για μέτρα όσον 

αφορά το περιβάλλον και το κλίμα· 

                                                 
1 Pe’er κ.ά., 2017. German Centre for Integrative Biodiversity Research (Γερμανικό Κέντρο Ολοκληρωμένης 

Έρευνας στον τομέα της Βιοποικιλότητας, iDiv) 
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 80 % των πρωτεϊνούχων φυτών που 

καταναλώνονται, ιδίως η σόγια, είναι εισαγόμενα, κυρίως από τη Βραζιλία, την 

Αργεντινή και τις ΗΠΑ, και ότι η ΕΕ πρέπει να εκπονήσει επειγόντως μια στρατηγική 

για τα πρωτεϊνούχα φυτά στην ΚΓΠ, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από 

εισαγωγές που οδηγούν σε αποψίλωση των δασών και αρπαγή γαιών· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο αριθ. 442 σχετικά με τη στάση των 

Ευρωπαίων ως προς την καλή διαβίωση των ζώων αναφέρει ότι το 82 % των 

ευρωπαίων πολιτών θεωρεί ότι οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων εκτροφής θα πρέπει 

να βελτιωθούν· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες πτυχές της εντατικοποίησης των γεωργικών 

συστημάτων έχουν θέσει υπό σημαντική πίεση το περιβάλλον, ενώ παράλληλα οδηγούν 

σε απώλεια των λειτουργιών του εδάφους και σε αύξηση της ρύπανσης των υδάτων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις θα μπορούσαν να αμβλυνθούν 

με καλοσχεδιασμένα εργαλεία πολιτικής και ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να ανασχεδιαστεί 

ώστε να προάγει και να υποστηρίζει πλήρως βιώσιμα γεωργικά μοντέλα·  

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος του 2015 με τίτλο «Κατάσταση της φύσης στην ΕΕ», οι κύριες πιέσεις 

και απειλές για τα χερσαία οικοσυστήματα που αναφέρουν τα κράτη μέλη είναι η 

γεωργία και η αλλοίωση των φυσικών συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση 

τρεχουσών πρακτικών θα έχει σοβαρές και επιζήμιες επιπτώσεις στη φύση, καθώς και 

στη μελλοντική οικονομική ευημερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικά 

επιβλαβείς επιδοτήσεις θα πρέπει σταδιακά να καταργηθούν· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ έχει θεμελιώδη σημασία σε όλη την Ευρώπη για 

περίπου 12 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική γη αποτελεί το 47 % του ευρωπαϊκού εδάφους και 

ότι οι γεωργοί και οι εργαζόμενοι στον γεωργικό τομέα στην ΕΕ ανέρχονται σε 22 

εκατομμύρια· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν το 40 % 

περίπου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ, αλλά λαμβάνουν μόνο το 8 % των 

επιδοτήσεων της ΚΓΠ· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της ΚΓΠ ως προς τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 

πόρων και τη δράση για το κλίμα δεν έχει επιτευχθεί προς το παρόν· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών και κόκκινου κρέατος 

στην Ένωση παραμένει αρκετά πάνω από τα συνιστώμενα όρια υγιεινής διατροφής και 

ότι η βιομηχανία τροφίμων εξακολουθεί να συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου και αζώτου· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της τρέχουσας ΚΓΠ στη στήριξη της επέκτασης της 

βιολογικής γεωργίας, η οποία το 2015 κάλυπτε μόνο το 6 % της χρησιμοποιούμενης 

γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) στην Ένωση, είναι περιορισμένος· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 39 της 
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Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εξακολουθούν να 

διατηρούν την ισχύ και τη σημασία τους, ότι θα πρέπει να οριστούν επιπλέον στόχοι για 

την ασφάλεια των τροφίμων και την επισιτιστική κυριαρχία, όπως και για την 

ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των γεωργικών συστημάτων και των εδαφών της 

ΕΕ, με στόχο την καλύτερη προστασία τους για το μέλλον· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της ΚΓΠ είναι να ενσωματώσει σταδιακά 

περιβαλλοντικούς στόχους, εξασφαλίζοντας ότι οι κανόνες της είναι συμβατοί με τις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης και ότι οι 

αγρότες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές, και προωθώντας την ανάπτυξη 

βιώσιμων γεωργικών πρακτικών οι οποίες προστατεύουν το περιβάλλον και τη 

βιοποικιλότητα· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 

διασφάλιση μιας βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου σε 

όλες τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη, προσιτών τιμών για τους πολίτες και τους 

καταναλωτές, της βιώσιμης χρήσης και προστασίας των φυσικών πόρων, της συνοχής 

των αγροτικών και των αστικών περιοχών, της πρόσβασης σε ποιοτικά τρόφιμα και σε 

υγιεινή διατροφή και της συνέπειας με τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το 

κλίμα, υλοποιώντας παράλληλα τις δεσμεύσεις όσον αφορά την προστασία του 

περιβάλλοντος, τη δράση για το κλίμα, την υγεία των ζώων και των φυτών και την 

καλή μεταχείριση των ζώων· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει γενικότερο ρόλο στον 

καθορισμό ενός σαφούς πλαισίου πολιτικής για τον ορισμό κοινών στόχων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και τη διασφάλιση ολοκληρωμένου δημοκρατικού διαλόγου για 

στρατηγικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών 

όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων, την ποιότητα των τροφίμων μας, την υγεία 

και τη μετάβαση σε πλήρως βιώσιμες γεωργικές πρακτικές· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των 

τροφίμων και της γεωργίας αναγνωρίζει ότι η ΚΓΠ πρέπει να συμβάλει στην καλύτερη 

αντιμετώπιση θεμελιωδών προβλημάτων υγείας· 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η μελλοντική ΚΓΠ να συνάδει με τους 

στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη συμφωνία του Παρισιού και τις 

πολιτικές της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της βιωσιμότητας, του περιβάλλοντος, του 

κλίματος, της δημόσιας υγείας και των τροφίμων· 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να διαδραματίσει ενισχυμένο 

ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία, καθώς και στην προστασία του 

περιβάλλοντος και του κλίματος, με συγκεκριμένους στόχους που θα συμφωνηθούν σε 

επίπεδο ΕΕ και θα υλοποιηθούν από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη σύσταση του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, την κλιματική 

αλλαγή και την αντοχή στα αντιμικροβιακά, καθώς και την προστασία του αέρα, του 

εδάφους και των υδάτων· 

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, η 

παρακολούθηση/μέτρηση της προόδου στον περιβαλλοντικό πυλώνα είναι η πλέον 
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προβληματική1· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 

ΚΓΠ προτείνει το νέο μοντέλο υλοποίησης να προσανατολίζεται περισσότερο στα 

αποτελέσματα και, ως εκ τούτου, η κάλυψη της ανάγκης για δεδομένα αναφορικά με 

τους συναφείς δείκτες για την υλοποίηση αυτού του μοντέλου έχει ζωτική σημασία· 

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ύδατα και η γεωργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ 

τους και ότι η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στον γεωργικό τομέα έχει ζωτική 

σημασία για την εξασφάλιση της παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας και σε 

επαρκή ποσότητα και για τη διασφάλιση της διατήρησης των υδάτινων πόρων· 

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον οι οικονομικά υγιείς γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα είναι 

σε θέση να υλοποιήσουν τους στόχους της ΕΕ σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα· 

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ, ως τομεακή και κοινή πολιτική, πρέπει να αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο του συνδυασμού περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων με την 

οικονομική βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα, αναπτύσσοντας τη συνεισφορά του 

κάθε αγρότη και της ευρύτερης αγροτικής κοινότητας στις περιβαλλοντικές και 

κλιματικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της 

κυκλικής οικονομίας, και επιβραβεύοντας τους αγρότες οι οποίοι έχουν ήδη υιοθετήσει 

πρακτικές και μοντέλα παραγωγής που συνδυάζουν περιβαλλοντική και οικονομική 

απόδοση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες γεωργικές πρακτικές έχουν τη δυνατότητα 

να επιτύχουν καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερα περιθώρια στους αγρότες, με τη μείωση του 

κόστους παραγωγής· 

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρξει σύνδεση μεταξύ της ΚΓΠ και της 

οδηγίας 2009/128/ΕΚ για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 

επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

δυνάμει του άρθρου 191 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, η ΚΓΠ θα πρέπει να εγγυάται την 

τήρηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», προκειμένου να αποφεύγεται το 

ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις πιο ενάρετες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της μείωσης 

της χρήσης γεωργικών φαρμάκων· 

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση γεωργικών φαρμάκων, η υποβάθμιση της 

βιοποικιλότητας και οι αλλαγές στο γεωργικό περιβάλλον έχουν αρνητικές επιδράσεις 

στον αριθμό των επικονιαστών και στην ποικιλία των ειδών επικονιαστών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι εξημερωμένοι όσο 

και οι άγριοι επικονιαστές είναι σημαντικές και ότι οι επιπτώσεις στη γεωργία και την 

επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ θα μπορούσαν να είναι επιβαρυντικές, δεδομένου ότι η 

ευρωπαϊκή παραγωγή εξαρτάται στην πλειονότητά της από τις επικονιάσεις· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2018 δρομολογήθηκε δημόσια διαβούλευση 

στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές με σκοπό τον 

προσδιορισμό της βέλτιστης προσέγγισης και των αναγκαίων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της μείωσης των επικονιαστών στην ΕΕ· 

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεσογειακές περιφέρειες της ΕΕ είναι περισσότερο ευάλωτες 

στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως στις ξηρασίες, τις πυρκαγιές και την 

απερήμωση και ότι, κατά συνέπεια, οι αγρότες των περιοχών αυτών θα χρειαστεί να 

                                                 
1 Τμήμα στατιστικών του ΟΗΕ, 2016 
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καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για την προσαρμογή των δραστηριοτήτων τους 

στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές θα 

πρέπει να αποτυπώνονται και να υποστηρίζονται στο πλαίσιο πολιτικής της ΚΓΠ· 

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας και της 

βιωσιμότητας των γεωργικών συστημάτων και εδαφών θα ωφελήσει την ΕΕ στο 

σύνολό της· 

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται η ακαταλληλότητα μιας ενιαίας προσέγγισης 

έναντι των ευρωπαϊκών γεωργικών και δασικών οικοσυστημάτων, όπως για παράδειγμα 

του κανόνα επιλεξιμότητας των 100 δέντρων ανά εκτάριο κατ’ ανώτατο όριο (ή 

μέγιστης συγκόμωσης), που συνιστά απειλή για τα οικοσυστήματα και τους οικοτόπους 

οι οποίοι βασίζονται στη γεωργοδασοκομία· 

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρουν 

τα μέτρα οικολογικού προσανατολισμού στην τρέχουσα ΚΓΠ, εν μέρει λόγω των 

περίπλοκων εξαιρέσεων, και ότι τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

αντικείμενο περαιτέρω βελτίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά 

καταδεικνύουν ότι η έλλειψη δεσμευτικών μετρήσιμων στόχων προς επίτευξη μπορεί 

να οδηγήσει σε αποτυχία όσον αφορά την παροχή δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών· 

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την τεκμηριωμένη μετα-αξιολόγηση «ελέγχου 

καταλληλότητας» επιστημονικών μελετών προέκυψε ότι τα μέτρα οικολογικού 

προσανατολισμού δεν βελτίωσαν σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, κυρίως 

διότι οι απαιτήσεις αυτές εκπληρώνονταν ήδη· 

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα οικολογικού προσανατολισμού βασίστηκαν σε 

προϋπάρχοντα μέτρα πολλαπλής συμμόρφωσης, συγκεκριμένα στη διατήρηση μόνιμων 

βοσκοτόπων και, σε μικρότερο βαθμό, στην εναλλαγή καλλιεργειών και στα 

χαρακτηριστικά του τοπίου· 

ΛΔ. 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· 

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορήγηση ενισχύσεων της ΚΓΠ θα πρέπει να εξαρτάται 

αυστηρά από την παροχή δημόσιων αγαθών, ιδίως σε σχέση με το περιβάλλον και τις 

ποιοτικές θέσεις εργασίας, προκειμένου να δοθεί απάντηση στις απαιτήσεις της 

κοινωνίας· 

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κρίνεται αναγκαία μια αναδιατυπωμένη ΚΓΠ που θα παράγει 

αποτελέσματα τα οποία θα ανταποκρίνονται στα σημερινά διακυβεύματα, και ότι 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δοθούν στους συννομοθέτες τα μέσα για να ασκήσουν 

πλήρως την αποστολή τους εντός ελεγχόμενου χρονικού πλαισίου, καθώς και ότι 

υπάρχουν αβεβαιότητες ως προς το Brexit· 

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρώπη πρέπει να 

διασφαλιστεί τόσο για το ΗΒ όσο και για την ΕΕ των 27 με την καταβολή μέγιστης 
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προσπάθειας για την ελαχιστοποίηση της διατάραξης της παραγωγής τροφίμων και της 

πρόσβασης σε αυτά και για τα δύο μέρη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθεί 

κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ενιαία ευθυγράμμιση στα 

περιβαλλοντικά πρότυπα και στα πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιδείνωση της ποιότητας και της ασφάλειας των 

τροφίμων για τους πολίτες τόσο του ΗΒ όσο και της ΕΕ· 

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική δραστηριότητα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στο 

περιβάλλον, το κλίμα, την ασφάλεια των τροφίμων, τη βιοποικιλότητα και την καλή 

διαβίωση των ζώων, αλλά μπορεί επίσης να συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και δεσμεύοντας άνθρακα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ πρέπει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά με ειδικά 

μέσα και μοντέλα· 

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ χρειάζεται επαρκή εργαλεία για να αντιμετωπιστεί η 

ευπάθεια του γεωργικού τομέα στην κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα να μειωθεί η 

πίεση που ασκεί στα αποθέματα γλυκών υδάτων ο τομέας της γεωργίας, ο οποίος 

αναλογεί στο 50 % της χρήσης γλυκών υδάτων στην ΕΕ· 

Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Επιτροπής Ευρώπη 2020 – «Μια Ευρώπη 

που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους» ζητεί αλλαγή των καταναλωτικών 

συνηθειών προκειμένου να διατηρηθεί η μελλοντική ακεραιότητα της διατροφικής 

αλυσίδας από το αγρόκτημα στο τραπέζι του καταναλωτή· 

ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να παρέχει στους αγρότες 

επαρκέστερα μέσα για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 

κεφαλαίου της Ένωσης, καθώς και για την αναστροφή ιδιαίτερα ανησυχητικών 

πτωτικών τάσεων στη βιοποικιλότητα, όπως αυτές που παρατηρούνται στις πεταλούδες 

στις χορτολιβαδικές εκτάσεις και στα εκτρεφόμενα πτηνά· 

ΜΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις εκπομπές 

αμμωνίας από τον γεωργικό τομέα, οι οποίες το 2015 αντιστοιχούσαν στο 94 % του 

συνόλου των εκπομπών αμμωνίας σε όλη την Ένωση, συμβάλλοντας στην 

ατμοσφαιρική ρύπανση, τον ευτροφισμό και την οξίνιση του οικοσυστήματος· 

1. λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των 

τροφίμων και της γεωργίας και εκφράζει την ικανοποίησή του διότι αναγνωρίζεται ότι 

ένας από τους στόχους της ΚΓΠ πρέπει να είναι η ενίσχυση και η διασφάλιση της 

βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, καθώς και η συμβολή στην επίτευξη των 

περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της ΕΕ· 

2. τονίζει ειδικότερα ότι οι μελλοντικές πολιτικές της ΚΓΠ πρέπει να συμβάλλουν σε μια 

οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη γεωργική παραγωγή, στην υγεία 

και στις λοιπές πολιτικές της ΕΕ και να συντείνουν στην τήρηση των διεθνών 

δεσμεύσεων που έχουν ήδη συνομολογηθεί, ιδίως της συμφωνίας COP 21 του 

Παρισιού, των Στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) και της 

Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα· 

3. ζητεί μια ΚΓΠ η οποία θα έχει ως κορυφαία προτεραιότητα τη μετάβαση κάθε 

ευρωπαϊκής εκμετάλλευσης σε μια βιώσιμη επιχείρηση πλήρως ενταγμένη στην 
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κυκλική οικονομία, που θα συνδυάζει τα οικονομικά με τα περιβαλλοντικά πρότυπα 

επιδόσεων, χωρίς καμία υποβάθμιση των κοινωνικών προτύπων ή των προτύπων 

απασχόλησης· 

4. ζητεί μια ΚΓΠ που θα κατοχυρώνει ότι όλοι οι αγρότες, συμπεριλαμβανομένων και των 

μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, λαμβάνουν δίκαιο και ικανοποιητικό εισόδημα και 

η οποία θα σέβεται τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς, διασφαλίζοντας έτσι την 

ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα· 

5. υπενθυμίζει ότι η μελλοντική ΚΓΠ πρέπει να ενθαρρύνει τους αγρότες να υπηρετούν 

την κοινωνία στο σύνολό της, υιοθετώντας ή εξακολουθώντας να εφαρμόζουν 

μεθόδους γεωργικής παραγωγής συμβατές με την προστασία του περιβάλλοντος και τη 

διατήρηση των τοπίων, των εδαφών, των φυσικών πόρων και της γενετικής 

ποικιλότητας· 

6. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη υπογραμμίσει ότι πρέπει επειγόντως να 

αναληφθεί δράση για την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων απώλειας της 

βιοποικιλότητας, συγκεκριμένα της καταστροφής και της υποβάθμισης των οικοτόπων 

που οφείλονται ως επί το πλείστον στην υπερβολική χρήση γης, τη ρύπανση, την 

εντατική γεωργία, τη χρήση συνθετικών χημικών γεωργικών φαρμάκων και 

λιπασμάτων, την εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών και στην κλιματική 

αλλαγή· ζητεί, ως εκ τούτου, μια ΚΓΠ που θα συνάδει με άλλους στόχους πολιτικής της 

ΕΕ στον περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα και στον τομέα της υγείας, καθώς και με 

τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ, όπως τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τις 

Συνθήκες για το κλίμα· 

7. ζητεί στήριξη που θα προέρχεται από νέα χρηματοδοτικά μέσα και εθνικά μέτρα 

προκειμένου οι νέοι αγρότες να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις, με σκοπό την 

ανανέωση των γενεών μεταξύ των αγροτών· 

8. αναγνωρίζει ότι αγροοικολογικές πρακτικές όπως η γεωργοδασοκομία μπορούν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο· 

9. ζητεί να αυξηθεί το μερίδιο της βιολογικής γεωργικής παραγωγής· 

10. ζητεί μια μεταρρύθμιση της ΚΓΠ που θα είναι απλή, υπεύθυνη και σαφώς 

προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων για τη βιώσιμη γεωργία· θεωρεί ότι η 

μεταρρύθμιση θα πρέπει να καταστήσει λιγότερο περίπλοκες και επαχθείς τις 

διοικητικές διαδικασίες για τους αγρότες, καθώς επίσης να βελτιώσει την 

παρακολούθηση της απόδοσης σε επίπεδο κρατών μελών· 

11.  ζητεί μια ΚΓΠ η οποία θα προσανατολίζεται στα αποτελέσματα, θα είναι συνεπής με 

τις άλλες πολιτικές της ΕΕ και θα έχει ως κορυφαία προτεραιότητα τη μετάβαση σε μια 

βιώσιμη ευρωπαϊκή γεωργία με γνώμονα την αγορά, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη 

παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα και θέτοντας ευρωπαϊκούς στόχους 

επιδόσεων όσον αφορά το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ανάπτυξη για 

την παροχή δημόσιων αγαθών· 

12.  τονίζει την ανάγκη παροχής δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών οικοσυστήματος που 

σχετίζονται με το έδαφος, τα ύδατα, τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του αέρα, την 
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κλιματική δράση και τη διαμόρφωση τοπίων αναψυχής· 

13. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα 

στηρίζει πιο βιώσιμα συστήματα παραγωγής και την αυξημένη παροχή δημόσιων 

αγαθών από τη διαχείριση της γης· 

14. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει τονίσει ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας έχει 

καίρια σημασία για τη μακροπρόθεσμη παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών και είναι, 

ως εκ τούτου, προς το συμφέρον των αγροτών· 

15.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η ΚΓΠ και οι μελλοντικές δαπάνες της θα 

επιτυγχάνουν αποτελεσματικά τους καθορισμένους στόχους μέσω της συμμόρφωσης 

και μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ όλων των τομέων πολιτικής, κάτι που έχει ιδιαίτερη 

σημασία όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τα μέσα που 

διατίθενται για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο της ΚΓΠ· 

16. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη επισημάνει ότι ο έλεγχος καταλληλότητας της 

οδηγίας Natura τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συνοχή με την κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) και υπογραμμίζει την ανησυχητική μείωση των ειδών και των 

οικοτόπων που συνδέεται με τη γεωργία· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση 

των επιπτώσεων της ΚΓΠ στη βιοποικιλότητα· ζητεί ακόμη υψηλότερες ενισχύσεις στο 

πλαίσιο του Natura 2000, προκειμένου να δοθούν αποτελεσματικότερα κίνητρα για την 

προστασία των γεωργικών περιοχών του δικτύου Natura 2000, οι οποίες βρίσκονται σε 

πολύ κακή κατάσταση· 

17. τονίζει ότι οι αγρότες πρέπει να επιβραβεύονται καταλλήλως για τη διατήρηση και την 

προστασία των υφιστάμενων οικοτόπων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι κανόνες για 

τα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα ενδέχεται να ενθαρρύνουν τους γεωργούς να 

εκριζώσουν υφιστάμενους οικοτόπους και να φυτεύσουν νέους για να λάβουν τις 

ενισχύσεις· επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει τις 

προσπάθειες για βελτίωση της βιοποικιλότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, 

και, ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία η επιβράβευση των αγροτών για 

τη διατήρηση και την προστασία των οικοτόπων· 

18. ζητεί να διατηρηθεί η ακεραιότητα του πρώτου πυλώνα, που βασίζεται στην ενισχυμένη 

πολλαπλή συμμόρφωση μέτρων στήριξης τα οποία έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να 

μεγιστοποιούνται τα αναμενόμενα αποτελέσματα για κάθε γεωργό και να 

επιβραβεύονται οι αγρότες για τα δημόσια αγαθά που μπορούν να παρέχουν, όπως η 

δράση για το κλίμα και η διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας· υπογραμμίζει ότι 

η ΚΓΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει ενισχύσεις για τις υπηρεσίες οικοσυστήματος, την 

εποπτεία των οποίων θα έχουν οι περιβαλλοντικές αρχές, με βάση την προσέγγιση του 

υφιστάμενου προγράμματος LIFE· τονίζει, ωστόσο, τη σημασία που έχουν οι ενεργές 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις κάθε μεγέθους για τη διατήρηση της ποικιλίας 

των γεωργικών δραστηριοτήτων και θεωρεί ότι τα μέτρα θα είχαν, επομένως, καλύτερη 

στόχευση εάν δινόταν έμφαση στις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις· 

19. πιστεύει ακράδαντα ότι η αιρεσιμότητα μεταξύ άμεσων ενισχύσεων και μέτρων 

οικολογικού προσανατολισμού πρέπει να διατηρηθεί, ώστε να εξασφαλιστεί ένας πιο 

βιώσιμος ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας, και ζητεί ένα νέο εθελοντικό καθεστώς 

παροχής κινήτρων για τους αγρότες που επιθυμούν να προχωρήσουν πέρα από τα 
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τρέχοντα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα· 

20. καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί στην ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές, ώστε 

ο τρόπος αυτός ζωής να καταστεί ελκυστικός για όλους τους ανθρώπους, ιδίως για τη 

νέα γενιά· 

21. ζητεί, η πολλαπλή συμμόρφωση ή το σύστημα που θα την αντικαταστήσει, να 

περιλαμβάνουν όλη τη νομοθεσία για την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων ανά 

συγκεκριμένο είδος και τις οδηγίες σχετικά με τις ωοπαραγωγούς όρνιθες και τα 

κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής· 

22. ζητεί έναν πρώτο πυλώνα, καθορισμένο σε επίπεδο ΕΕ, ο οποίος θα αναγνωρίζει την 

άμεση σχέση ανάμεσα στη χορήγηση άμεσων στοχευμένων ενισχύσεων, που θα 

εξαρτώνται κατά μέγα μέρος από περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα που 

αποφέρουν μακροπρόθεσμα βιώσιμα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, και στην 

παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, που θα περιλαμβάνει κατάλληλους 

μηχανισμούς επιβράβευσης των αγροτών, βάσει κοινών κριτηρίων και σαφώς 

μετρήσιμων στόχων καθορισμένων σε επίπεδο ΕΕ, και θα παρέχει καλύτερη στήριξη 

στους αγρότες στο πλαίσιο της μετάβασής τους προς την οικονομική και 

περιβαλλοντική απόδοση· 

23. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο πρώτος πυλώνας θα εξακολουθήσει να 

αποτελεί το κύριο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης των αγροτών και εγγύηση 

ισότιμων όρων ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η 

Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώκει να αποφεύγονται οι διαφορές στις πολιτικές μεταξύ 

των κρατών μελών στα αντίστοιχα εθνικά σχέδια εφαρμογής της ΚΓΠ, στον βαθμό που 

θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρεβλώσεις της αγοράς και αθέμιτο ανταγωνισμό σε 

ενωσιακό επίπεδο· 

24. τάσσεται κατά οιασδήποτε πιθανής εθνικής συγχρηματοδότησης των άμεσων 

ενισχύσεων, καθώς αυτό θα οδηγούσε σε διάσπαση του κοινού χαρακτήρα της ΚΓΠ· 

25. προειδοποιεί για τους κινδύνους που ενέχει η δυνατότητα των κρατών μελών να 

καθορίζουν αυτόνομα τα εθνικά τους σχέδια και να αναθεωρούν τις αποφάσεις τους σε 

ετήσια βάση, χωρίς να υπάρχει μια ισχυρή κοινή δέσμη κανόνων, στόχων και μέτρων 

που ορίζονται σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι η δυνατότητα αυτή θα εξέθετε τους 

αγρότες σε μεγάλη αβεβαιότητα που θα προέκυπτε από πολιτικές αποφάσεις οι οποίες 

θα λαμβάνονταν σε εθνικό επίπεδο και θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

στις περιβαλλοντικές προκλήσεις· 

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

επιτρέψει τη συνεκτική εφαρμογή περιβαλλοντικών και κλιματικών δράσεων, όπως ο 

οικολογικός προσανατολισμός, η πολλαπλή συμμόρφωση – στην οποία 

περιλαμβάνονται οι καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές καταστάσεις (ΚΓΠΚ) – και 

οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ), καθώς και γεωργο-περιβαλλοντο-

κλιματικά μέτρα (ΓΠΚΜ) για την αγροτική ανάπτυξη, ούτως ώστε οι αγρότες να 

μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα και με απλούστερο και πιο στοχευμένο 

τρόπο στην περιβαλλοντική μέριμνα, τη βιοποικιλότητα και τη δράση για το κλίμα, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα κράτη μέλη έχουν επαρκή έλεγχο και συνεκτιμώντας 

τις τοπικές συνθήκες· τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται σαφής διαχωρισμός των 



 

AD\1151983EL.docx 13/20 PE618.229v02-00 

 EL 

μέτρων στο πλαίσιο του πυλώνα Ι και του πυλώνα ΙΙ· 

27. θεωρεί ότι ένα ποσοστό έως 30 % του πρώτου πυλώνα θα πρέπει να διατίθεται από τα 

κράτη μέλη σε αυτό το ευρωπαϊκό καθεστώς παροχής κινήτρων ως συμβατικό 

καθεστώς υποστήριξης της μετάβασης σε μια γεωργία που συνδυάζει τα οικονομικά 

πρότυπα με πρότυπα περιβαλλοντικών επιδόσεων· 

28. θεωρεί ότι η μετάβαση σε βιώσιμα γεωργικά συστήματα πρέπει να διευκολυνθεί με 

ανεξάρτητα, διαφανή, επαρκώς και δημόσια χρηματοδοτούμενα συστήματα παροχής 

γεωργικών συμβουλών (FAS) σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες και με την 

αύξηση της συμμετοχικής έρευνας μεταξύ ερευνητών και αγροτών από τη βάση προς 

την κορυφή, καθώς και με αποτελεσματικές ανταλλαγές μεταξύ ομοτίμων στις 

συμπράξεις καινοτομίας της ΕΕ (ΕΣΚ), ιδίως για τις αγροοικολογικές προσεγγίσεις που 

αξιοποιούν και υποστηρίζουν φυσικές διεργασίες που ευνοούν τις υψηλές αποδόσεις 

και την ανθεκτικότητα· 

29. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα συστήματα παροχής γεωργικών 

συμβουλών (FAS) και στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ), για την 

προώθηση εναλλακτικών λύσεων αντί των γεωργικών φαρμάκων, και ιδίως στην 

υιοθέτηση των οκτώ αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών 

(ΟΔΕΟ) με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και τη 

μετάβαση σε ένα μέλλον χωρίς γεωργικά φάρμακα· θεωρεί ότι η αξιοποίηση και η 

ενθάρρυνση φυσικών διεργασιών για την τόνωση των αποδόσεων και της 

ανθεκτικότητας πιθανόν να μειώσει το κόστος παραγωγής με βάση την τρέχουσα 

εμπειρία· 

30. ζητεί έναν λιγότερο περίπλοκο και περισσότερο αποτελεσματικό, ανανεωμένο δεύτερο 

πυλώνα, ο οποίος θα εστιάζεται σε πολιτικές που παρέχουν πραγματικά κίνητρα για 

εδαφική και τομεακή ανάπτυξη και θα έχει ως επίκεντρο τις επενδύσεις, την 

εκπαίδευση και την παροχή συμβουλών, τις έξυπνες λύσεις, τη βιωσιμότητα, την 

έρευνα, την καινοτομία, την καλή διαβίωση των ζώων, την οικονομία των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και τους αγροτικούς βιοτικούς πόρους, ενώ θα επιτρέπει ταυτόχρονα 

στα κράτη μέλη να θεσπίζουν ειδικές προσεγγίσεις που θα αποτυπώνουν τις τοπικές 

συνθήκες και ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθμισης πρόσθετων δαπανών 

που σχετίζονται με φυσικά μειονεκτήματα και απορρέουν από πιο φιλόδοξα γεωργο-

περιβαλλοντο-κλιματικά καθεστώτα· 

31. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων 

των πρωτοβουλιών LEADER και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) στη στήριξη της πολυλειτουργικής γεωργίας και στην προώθηση 

συμπράξεων μεταξύ αγροτών, τοπικών κοινοτήτων, της κοινωνίας των πολιτών και 

πρόσθετων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε να παράγεται εισόδημα από 

διαφοροποιημένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως ο αγροτουρισμός, και να 

διασφαλίζεται μια στηριζόμενη από την κοινότητα γεωργία και η παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές· 

32. ζητεί έναν δεύτερο πυλώνα στο πλαίσιο του οποίου η καλή διαβίωση των ζώων θα 

αποτελεί υποχρεωτικό μέρος των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στην ΕΕ και ο 

οποίος θα προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις δαπάνες για μέτρα καλής 

διαβίωσης των ζώων, καθώς και μακροπρόθεσμα κίνητρα, προκειμένου μεγαλύτερος 
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αριθμός αγροτών να ενθαρρυνθούν να υιοθετήσουν υψηλότερα πρότυπα καλής 

διαβίωσης των ζώων πέραν της τρέχουσας νομοθεσίας· 

33. ζητεί να ενισχυθεί η προαγωγή της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, 

συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ και ενθαρρύνει 

την ενδυνάμωση των αγροτών ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά 

με τις απαιτήσεις σε νερό και θρεπτικά συστατικά, χάρη στις έξυπνες τεχνολογίες, τις 

κατάλληλες πρακτικές και στην άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, όπως δορυφορικά 

δεδομένα· 

34. ζητεί τη λήψη μέτρων για την αύξηση της ανακύκλωσης θρεπτικών συστατικών· ζητεί 

να ευθυγραμμιστεί η γεωργική διαρθρωτική πολιτική με το καθεστώς στήριξης του 

περιβάλλοντος, για παράδειγμα με έναν καλύτερο συνδυασμό καλλιεργειών και 

κτηνοτροφίας· 

35. υπογραμμίζει την ανάγκη για ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος αγροτικής 

ανάπτυξης για τους αγρότες που βρίσκονται σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, 

όπως δυσχερείς κλιματικές συνθήκες, απότομες πλαγιές ή κακή ποιότητα του εδάφους· 

ζητεί απλούστευση και καλύτερη εστίαση του καθεστώτος των περιοχών με φυσικούς 

περιορισμούς για την περίοδο μετά το 2020· 

36. θεωρεί ότι μόνο με ένα τέτοιο συμπληρωματικό μοντέλο, που θα περιλαμβάνει σαφώς 

καθορισμένους στόχους και θα είναι συνεπές προς τις άλλες ενωσιακές πολιτικές, 

μπορούν να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον και την 

ανάπτυξη της υπαίθρου· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή μιας 

ευέλικτης εθνικής προσέγγισης για τον προγραμματισμό στον πυλώνα ΙΙ, ενώ οι κοινοί 

κανόνες και τα πρότυπα θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του πυλώνα Ι, 

προκειμένου να εξασφαλίζονται πραγματικά ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους 

αγρότες στην ΕΕ· 

37. πιστεύει ότι, όταν τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων δεν επαρκούν για την 

αντιμετώπιση μαζικών διαταραχών της αγοράς, η μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να είναι 

σε θέση να αντιδρά καλύτερα, αποτελεσματικότερα και ταχύτερα στις κρίσεις της 

αγοράς, μέσω ευρωπαϊκών μέτρων διαχείρισης κρίσεων που θα αποσκοπούν στην 

αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά· 

38.  τονίζει ότι μία από τις κύριες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η μελλοντική 

ΚΓΠ είναι η εξάρτηση των αγροτών από τη χρήση τεχνητών λιπασμάτων και χημικών 

γεωργικών φαρμάκων, τα οποία μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση στην ποιότητα 

των υδάτων και συνδέονται με την απώλεια της βιοποικιλότητας· επαναλαμβάνει ότι η 

εναλλαγή των καλλιεργειών, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 

οργανισμών, παραμένει ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για τη διατήρηση 

της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση της υγείας του εδάφους· 

39. ζητεί να αναπτυχθεί ένα ειδικό μέτρο στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για την 

ενθάρρυνση μιας ουσιαστικής μείωσης στη χρήση γεωργικών φαρμάκων, με βάση τις 

οκτώ αρχές ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (ΟΔΕΟ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υιοθέτηση μη χημικών εναλλακτικών λύσεων· 

40. υπογραμμίζει τη σημασία της επικονίασης και της προστασίας της βιοποικιλότητας· 
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καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να οριοθετήσουν περιοχές χωρίς γεωργικά 

φάρμακα προκειμένου να προληφθεί η θνησιμότητα των μελισσών λόγω της χρήσης 

γεωργικών φαρμάκων· 

41. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η μελλοντική γεωργική 

πολιτική να ανταποκρίνεται στα ευρήματα σχετικά με τη μείωση των επικονιαστών και 

να παρέχει επαρκείς λύσεις· 

42. εμμένει, όσον αφορά τις ενισχύσεις, σε μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα 

αποτελέσματα· προτείνει, ως εκ τούτου, την ενσωμάτωση δεικτών όπως η υγεία του 

εδάφους και η βιοποικιλότητα, η παρουσία ταξινομικών βαθμίδων και ο πλούτος ειδών, 

η δημιουργία χούμου και φυτικών γαιών, η εδαφοκάλυψη κατά της διάβρωσης, η 

απώλεια θρεπτικών ουσιών και η ποιότητα των υδάτων και η βιοποικιλότητα, 

συμπεριλαμβανομένων του πλούτου και της αφθονίας ειδών πτηνών, άγριων 

επικονιαστών και εντόμων· 

43.  ζητεί να καθοριστούν ισχυροί στόχοι για την ΚΓΠ στον βασικό κανονισμό, σύμφωνα 

με την περιβαλλοντική νομοθεσία και βάσει ποσοτικά μετρήσιμων και φιλόδοξων 

δεικτών αποτελεσμάτων· επισημαίνει ότι τα εθνικά στρατηγικά σχέδια στο πλαίσιο της 

ΚΓΠ θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα και να σχεδιάζονται με τη συμμετοχή των 

αρμόδιων περιβαλλοντικών αρχών, σε διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους 

φορείς (συμπεριλαμβανομένων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, περιβαλλοντικών 

ΜΚΟ και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών), ενώ θα πρέπει επίσης να τηρούν 

υποχρεωτικά την αρχή της εταιρικής σχέσης· 

44. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη ορίζουν ποσοτικά μετρήσιμους 

στόχους όπου είναι εφικτό, και να καθιερώσει δείκτες για τη μέτρηση της προόδου ως 

προς τους στόχους που καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια· 

45. ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει σαφή καθοδήγηση και στήριξη στα κράτη μέλη 

κατά τη διαμόρφωση των στρατηγικών σχεδίων τους, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα 

σχέδια αυτά είναι αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας· 

46. επαναλαμβάνει ότι ο έλεγχος καταλληλότητας των οδηγιών για τα πτηνά και τους 

οικοτόπους τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συνοχή με την ΚΓΠ και υπογραμμίζει τη 

ραγδαία μείωση των ειδών και των οικοτόπων που συνδέεται με τη γεωργία· καλεί την 

Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει η ΚΓΠ στη 

βιοποικιλότητα· 

47. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει αποτελεσματικά και ρεαλιστικά συστήματα 

παρακολούθησης, που θα βασίζονται σε άρτιες και επιστημονικές μεθόδους 

δειγματοληψίας για την παρακολούθηση της προόδου σε όλους τους στόχους· 

48. καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην πρότασή της για μια πολιτική βάσει 

αποτελεσμάτων και να παράσχει στήριξη μέσω τεχνικής βοήθειας και στο πλαίσιο 

άλλων δράσεων και μέτρων πολιτικής, προκειμένου να καλύψει την παρακολούθηση 

και τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με όλους τους συναφείς δείκτες, στοιχείο 

ιδιαίτερης σημασίας ελλείψει δεδομένων σχετικά με τους περιβαλλοντικούς δείκτες· 

 49. τονίζει ότι οι στόχοι της ΚΓΠ επικεντρώνονται στην παραγωγή τροφίμων και θεωρεί 
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ότι η ΚΓΠ πρέπει να υλοποιήσει το βιοοικονομικό θεματολόγιο και τη στρατηγική για 

τη χημεία βιολογικής προέλευσης, έχοντας ως βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας 

και συνεκτιμώντας την πραγματική συνεισφορά των διάφορων χρήσεων και τύπων 

βιομάζας στο κλίμα, και ότι πρέπει να συμβάλει στην αναζωογόνηση των αγροτικών 

κοινοτήτων, με θέσεις εμπειρογνωμόνων και καινοτομίες, κυρίως για τα προϊόντα 

ξυλείας και άλλα προϊόντα βιομάζας με υψηλή προστιθέμενη αξία και για τις εμβόλιμες 

καλλιέργειες· θεωρεί ότι η ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει τη χρήση γεωργικών 

αποβλήτων και καταλοίπων για την παραγωγή βιοενέργειας ως πρόσθετη στήριξη στις 

αγροτικές περιοχές και τους αγρότες· θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να περιλαμβάνει μια 

φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική πράσινης ενέργειας και χημείας βιολογικής 

προέλευσης με βάση την συμπαραγωγή φυτικής πρωτεΐνης· 

50. καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει μια μεσο-μακροπρόθεσμη προσέγγιση στην 

αναθεώρηση της πολιτικής της σχετικά με τις πρωτεΐνες, διασφαλίζοντας ότι οι 

νομοθετικές της προτάσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ περιλαμβάνουν 

επαρκή και αξιόπιστα νέα μέτρα και μέσα για την υποστήριξη των αγροτών ώστε να 

βελτιώσουν τα συστήματα εναλλαγής καλλιεργειών, κατά τρόπο ώστε να περιοριστούν 

σημαντικά η υφιστάμενη έλλειψη πρωτεϊνών και η αστάθεια των τιμών· 

51. θεωρεί ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να προωθεί τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες ως 

σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της μετάβασης από τις εντατικές 

μονοκαλλιέργειες με έντονη χρήση συνθετικών χημικών γεωργικών φαρμάκων και 

σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε διαφοροποιημένα αγροοικολογικά συστήματα· 

52. θεωρεί ότι ο βέλτιστος τρόπος αξιοποίησης των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών είναι η 

χρήση τους για την ανθρώπινη διατροφή· πιστεύει ότι η παραγωγή τους θα πρέπει, 

συνεπώς, να ακολουθεί ιεραρχημένη σειρά προτεραιοτήτων η οποία θα ευνοεί την 

άμεση ανθρώπινη κατανάλωση και εν συνεχεία την παραγωγή ζωοτροφών, και η οποία 

θα επιτρέπει την παραγωγή βιοκαυσίμων μόνο από απόβλητα· 

53. ζητεί την ισχυρή προώθηση της γεωργοδασοκομίας, η οποία μπορεί να βελτιώσει την 

ποιότητα ζωής των ανθρώπων μέσω της βελτίωσης του μικροκλίματος, της αύξησης 

της ανθεκτικότητας σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και τοπίου, της αναβάθμισης 

των τοπίων και της παροχής οικοσυστημάτων πολλαπλών χρήσεων, τόσο για αναψυχή 

όσο και για παραγωγή· υπογραμμίζει την ανάγκη να εντοπιστούν και να 

αντιμετωπιστούν τυχόν κενά που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη 

γεωργοδασοκομικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης δυνατοτήτων 

πιστοποίησης προϊόντων από «δέντρα εκτός δασών» στις περιφέρειες της ΕΕ στο 

πλαίσιο των υφιστάμενων συστημάτων πιστοποίησης·  

54. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της βιώσιμης διαχείρισης των δασών για την 

προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή και τονίζει τη σπουδαιότητα που έχει η 

αλυσίδα αξίας δάσος-ξυλεία για τη διατήρηση των αγροτικών βιοτικών πόρων, τη 

δημιουργία απασχόλησης, την ανάπτυξη και την κοινωνική σταθερότητα στις αγροτικές 

περιοχές, καθώς και για τη συνεισφορά σε νέες αλυσίδες αξίας σύμφωνα με την 

κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία· 

55. θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να διαχειρίζεται τους κινδύνους που συνδέονται με την 

κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του εδάφους στο σύνολο του διαμορφωμένου 

από τη γεωργία τοπίου, με επενδύσεις οι οποίες καθιστούν τα αγροοικοσυστήματα 
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ανθεκτικά και αξιόπιστα, με επένδυση κεφαλαίων σε οικολογικές υποδομές για τη 

δημιουργία καλλιεργήσιμων γαιών, την αντιστροφή της διάβρωσης του εδάφους, την 

υιοθέτηση/επιμήκυνση της εναλλαγής καλλιεργειών, την προσθήκη περισσότερων 

δέντρων στο τοπίο και την τόνωση της βιολογικής και διαρθρωτικής ποικιλότητας· 

56. υπενθυμίζει τη στρατηγική σημασία της έρευνας και της καινοτομίας και ζητεί 

καλύτερη συνέργεια μεταξύ των στόχων της ΚΓΠ και των στόχων του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» στους τομείς της παραγωγής τροφίμων, της βιώσιμης διαχείρισης 

των πόρων και της δράσης για το κλίμα·  

57. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κάθε εισαγόμενο γεωργικό προϊόν πληροί 

τα ίδια υγειονομικά και κοινωνικά πρότυπα τα οποία πληρούν τα προϊόντα της ΕΕ, με 

την εισαγωγή ρητρών αμοιβαιότητας σε κάθε εμπορική συμφωνία· ζητεί από την 

Επιτροπή να διενεργεί σε συστηματική βάση εκτίμηση επιπτώσεων των διατάξεων που 

αφορούν τον γεωργικό τομέα σε κάθε εμπορική συμφωνία και να προτείνει 

συγκεκριμένες στρατηγικές προκειμένου να διασφαλίσει ότι κανένας αγροτικός τομέας 

δεν θα πληγεί λόγω εμπορικής συμφωνίας η οποία συνάπτεται με τρίτη χώρα, 

συνεκτιμώντας επίσης μεταξύ άλλων τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ· 

58. τονίζει ότι ο σεβασμός της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, η νομοθεσία και τα 

πρότυπα της ΕΕ που αποτελούν θεμέλιο των ευρωπαϊκών κανονισμών για την 

ασφάλεια των τροφίμων, τα πρότυπα της ΕΕ στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, 

της οικονομίας και του περιβάλλοντος, η προσέγγιση «από το αγρόκτημα στο τραπέζι 

του καταναλωτή», η αμοιβαιότητα, καθώς και η αυστηρή διαφύλαξη των ευρωπαϊκών 

υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων και διαδικασιών για την υγεία των 

ανθρώπων και των ζώων και για την ασφάλεια των τροφίμων, όπως ορίζονται από τη 

νομοθεσία της ΕΕ, αποτελούν ως σύνολο θεμελιώδεις και σταθερές αρχές όλων των 

διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ όσον αφορά την 

ευρωπαϊκή γεωργία· 

59. τονίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, απαιτείται μια 

κοινή ευρωπαϊκή βάσης αναφοράς που θα υλοποιεί τα δικαιώματα των πολιτών για 

υγιές περιβάλλον και υγιεινά και θρεπτικά τρόφιμα· θεωρεί ότι αυτή η βάση αναφοράς 

πρέπει να οριστεί με τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία και τις 

διεθνείς υποχρεώσεις και να μην επιτρέπει την πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή 

στην κοινωνία· 

60.  ζητεί να σχεδιαστεί η μελλοντική ΚΓΠ με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση κρίσιμων 

ζητημάτων δημόσιας υγείας, όπως αυτά που σχετίζονται με την αντοχή στα 

αντιμικροβιακά και την ποιότητα του αέρα· 

61. υπογραμμίζει τις προκλήσεις που θέτει η αντοχή στα αντιμικροβιακά σε σχέση με την 

υγεία των ζώων και των ανθρώπων· πιστεύει ότι το νέο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να 

προάγει ενεργά την καλύτερη υγεία και διαβίωση των ζώων, ως μέσο για την 

καταπολέμηση της αντοχής στα αντιβιοτικά, προστατεύοντας καλύτερα, με τον τρόπο 

αυτό, τη δημόσια υγεία και τον γεωργικό τομέα στο σύνολό του· 

62. αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή θεσμικών οργάνων και 

εμπειρογνωμόνων αρμόδιων για τις υγειονομικές και περιβαλλοντικές πολιτικές που 

επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή, καθώς και τη ρύπανση της 
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ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 

ΚΓΠ· 

63. ζητεί βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών της ΚΓΠ με τις λοιπές πολιτικές και 

δράσεις της ΕΕ – ιδίως, με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, την οδηγία 91/676/ΕΟΚ και τον 

κανονισμό 1107/2009 – ως μέσο επίτευξης της βιώσιμης προστασίας των υδάτινων 

πόρων, η ποσότητα και η ποιότητα των οποίων επηρεάζονται αρνητικά από τη γεωργία· 

ζητεί την παροχή κινήτρων για τη στήριξη έργων τοπικής συνεργασίας μεταξύ αγροτών 

και φορέων ύδρευσης με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των υδάτινων πόρων· 

64. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συναφείς συνέργειες μεταξύ των εμβληματικών 

προγραμμάτων της ΕΕ για το διάστημα και την ΚΓΠ, και ιδίως με το πρόγραμμα 

Copernicus που παρουσιάζει συγκεκριμένο ενδιαφέρον για τη γεωργική κοινότητα όσον 

αφορά την αλλαγή του κλίματος και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος· 

65. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι οι νέες κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές, τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές, όπως στους τομείς της 

καθαρής ενέργειας, της ψηφιοποίησης και των έξυπνων λύσεων, έχουν αντίκτυπο στην 

αγροτική ζωή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δυνατότητες 

των αγροτικών κέντρων για βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και καινοτομία, 

λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των ευρύτερων αγροτικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει 

ότι οι περιοχές και οι οικισμοί της υπαίθρου χρειάζονται ειδική προσοχή και 

ολοκληρωμένες προσπάθειες για να αναπτύξουν έξυπνα χωριά και απευθύνει έκκληση 

για ισοτιμία όσον αφορά τις ειδικές τεχνολογικές βελτιώσεις σε επίπεδο αγροτικών 

κόμβων και δικτύων· 

66. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα νέο και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την 

απαγόρευση σαφώς καθορισμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων, σε συνδυασμό με ελάχιστα πρότυπα για την επιβολή των εν 

λόγω απαγορεύσεων και με μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων· 

67. φρονεί ότι αυτό το νέο πλαίσιο θα πρέπει να υποστηριχθεί με τη διάθεση, ενδεχομένως, 

ενός ελάχιστου ποσού του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού σε 

γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της βιολογικής γεωργίας, της 

στήριξης της βιοποικιλότητας, της καλής υγείας και των προτύπων διαβίωσης των 

ζώων, καθώς και της καλής υγείας των φυτών· 

68. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια επενδυτική προσέγγιση πολλαπλής 

χρηματοδότησης στην κοινοβουλευτική περίοδο μετά το 2020, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση ολοκληρωμένων εργαλείων αγροτικής ανάπτυξης με 

σαφή περιβαλλοντικά οφέλη, όπως είναι η πρωτοβουλία για τα έξυπνα χωριά· καλεί την 

Επιτροπή να εκπονήσει μέτρα για την πρωτοβουλία για τα έξυπνα χωριά και να 

μεριμνήσει κατά προτεραιότητα, στο πλαίσιο της επόμενης πολιτικής για την αγροτική 

ανάπτυξη, για τη δημιουργία έξυπνων χωριών· 

69. τονίζει ότι στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ) απαιτούνται περισσότερες 

εναλλακτικές επιλογές για συνεργασία εντός των οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ και 

ΕΟΠ, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών) και των διεπαγγελματικών 

οργανώσεων (ΔΟ).  
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