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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

H Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την ειδική επιτροπή για τις 
προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση 
μετά το 2013, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί θεμελιώδους σημασίας την τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τη νέα κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ, η οποία είναι η μοναδική κοινοτικοποιημένη πολιτική της ΕΕ ), 
δεδομένου του εξέχοντος ρόλου που διαδραματίζει η γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
στρατηγικός τομέας και ως δημιουργός αυθεντικής προστιθέμενης αξίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να διατηρήσει την παραγωγική της 
ικανότητα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και της αυξημένης πίεσης στους φυσικούς 
πόρους και να εγγυάται έτσι την επισιτιστική ασφάλεια σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο·

2. υπενθυμίζει ότι, εκτός από τους θεμελιώδεις στόχους που επιδιώκει, η ΚΓΠ διαδραματίζει 
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την προσφορά δημοσίων αγαθών όπως η 
περιβαλλοντική προστασία, η παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας, η διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και τα υψηλά πρότυπα διαβίωσης των ζώων, αλλά και όσον αφορά τη 
διαμόρφωση και διατήρηση της ποικιλομορφίας και ποιότητας τοπίων της ΕΕ με ιδιαίτερο 
φυσικό κάλος, ιδίως δε στις μειονεκτούσες και ορεινές περιοχές·όπου η γεωργία αποτελεί 
τη μοναδική δυνατή οικονομική δραστηριότητα· παρατηρεί ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει 
επίσης σημαντικό ρόλο σε σχέση με την υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων στον τομέα 
της ενέργειας·και έχει καίρια συμβολή στην αποφυγή των εδαφικών ανισορροπιών και 
στην καταπολέμηση της εγκατάλειψης των γαιών, της εγκατάλειψης της υπαίθρου και της 
γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού στην ΕΕ, καθώς χορηγεί την κατάλληλη 
χρηματοδότηση στις αγροτικές κοινότητες και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε πολλές περιφέρειες της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της καινοτομίας και της αειφορίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
γεωργίας που συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή της πολιτικής και καλύτερη χρήση των 
υφιστάμενων πολικών μέσων συνοχής και έρευνας προκειμένου να τονωθούν οι 
επενδύσεις στην γεωργική έρευνα·

4. υπενθυμίζει ότι η πρωτοβουλία JEREMIE σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο βαθμό που 
διατέθηκαν για τις ΜΜΕ άνω των 6 δισ. ευρώ και προτείνει τη δημιουργία ενός 
παρόμοιου χρηματοδοτικού μηχανισμού υπό την επωνυμία ενδεχομένως JERICHO 
(=Joint European Rural Investment CHOice), για τα προγράμματα ανάπτυξης της 
υπαίθρου κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

5. παρατηρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειασθεί επίσης μια επαρκή γεωργία μετά το 
2013· υπερασπίζεται την ιδέα ότι η επισιτιστική κυριαρχία παραμένει θεμελιώδης στόχος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6. υπενθυμίζει ότι κατά τις προσεχείς δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο υπόλοιπος 
κόσμος θα αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις όπως η επισιτιστική ασφάλεια και η έλλειψη 
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ύδατος και ενέργειας· πιστεύει ότι η γεωργία θα μπορούσε να συμβάλει στην άμβλυνση 
οποιωνδήποτε αρνητικών συνεπειών των προβλημάτων αυτών·

7. επισημαίνει ότι πρόκειται για την πρώτη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ στην ΕΕ των 27 κρατών 
μελών και ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο η 
επισιτιστική ασφάλεια, είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η διατήρηση όλων των τύπων 
γεωργίας, καθιστώντας δυνατή την άσκησή τους και λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης που παρατηρούνται στις ευρωπαϊκές χώρες και τα ευρωπαϊκά εδάφη, 
ενώ ταυτόχρονα προτάσσεται αντίσταση σε κάθε προσπάθεια επανεθνικοποίησης αυτής 
της πολιτικής που είναι κοινή· υπογραμμίζει ότι η νέα ΚΓΠ πρέπει να διασφαλίζει μια 
εύλογη κατανομή των πόρων μεταξύ των κρατών μελών·

8. επιμένει στην ανάγκη να δημιουργηθεί όχι μόνο ένα καθεστώς άμεσης στήριξης (1ος

πυλώνας) προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει  στην Ευρώπη μια γεωργία 
εκτεινόμενη στο σύνολο των περιφερειών και να εξασφαλίζονται λογικά μέσα επιβίωσης 
για τους γεωργούς, αλλά και να εκπονηθούν προγράμματα για την στήριξη των ζωνών της 
υπαίθρου (2ος πυλώνας), ιδίως σε επίπεδο γεωργίας· τάσσεται υπέρ της μείωσης των 
διοικητικών δαπανών (προπάντων για λόγους πολλαπλής συμμόρφωσης) καθώς και υπέρ 
της απλούστευσης των διαδικασιών, εις τρόπον ώστε να μπορούν οι γεωργοί να 
επικεντρώνονται στα κύρια καθήκοντά τους και να επωφελούνται από την μεγαλύτερη 
δυνατή ασφάλεια σχεδιασμού·

9. παρατηρεί ότι το μερίδιο της ΚΓΠ στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ έχει μειωθεί 
σταθερά, από περίπου 75% το 1985 σε ό,τι προβλέπεται να είναι 39,9% το 2013, ποσοστό 
το οποίο αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,45% του συνολικού ΑΕγχΠ της ΕΕ, παρόλο 
που η γεωργική πολιτική συμβάλλει ουσιαστικά  στην επισιτιστική ασφάλεια 500 
εκατομμυρίων Ευρωπαίων, παρέχει 13,6 εκατ. θέσεις απασχόλησης, αποτελεί τη βάση 5 
εκατ. θέσεων εργασίας στην αγροεπισιτιστική βιομηχανία της ΕΕ και προστατεύει άμεσα 
και συντηρεί το 47% του συνολικού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10. θεωρεί ότι δεδομένου του μεγάλου φάσματος στόχων που καλείται να καλύψει η 
γεωργική πολιτική στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και άλλων προγραμμάτων 
και δεδομένης της ανάγκης να διευρυνθούν αυτοί προκειμένου να λάβει υπόψη σειρά 
νέων προκλήσεων που απαιτούν ευρωπαϊκή δράση καθώς και προκειμένου να 
διασφαλίσει πραγματική προστιθέμενη αξία, το μερίδιο του προϋπολογισμού που 
διατίθεται στην γεωργική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το 
σημερινό·

11. υπενθυμίζει ότι η πρόσφατη οικονομική κρίση είχε σημαντικές αρνητικές συνέπειες για 
τη γεωργία·

12. υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις υψηλές 
προδιαγραφές της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με την ποιότητα των προϊόντων, την επισιτιστική 
ασφάλεια, το περιβάλλον, την κοινωνική νομοθεσία και την ευζωία των ζώων· θεωρεί ότι 
χωρίς τη διάθεση επαρκών πόρων από τον προϋπολογισμό για την ΚΓΠ, οι ευρωπαίοι 
παραγωγοί δεν θα είναι πλέον σε θέση να τηρούν τις προδιαγραφές αυτές

13. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταγράψει σταθερή αύξηση του εμπορικού 
ελλείμματος σε σχέση με τα γεωργικά προϊόντα και έχει απολέσει κατά την τελευταία 
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δεκαετία σημαντικό μερίδιο της αγοράς· υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία 
χαρακτηρίζεται από υψηλή εξάρτηση σε σχέση με τις εισαγωγές σε τομείς όπως εκείνος 
των πλούσιων σε φυτικές πρωτεΐνες πρώτων υλών·

14. θεωρεί ότι η διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) θα πρέπει να 
επιλεγεί έτσι ώστε να επιτρέπει κατάλληλη και αποτελεσματική εκτέλεση του 
προϋπολογισμού, ικανή να επιδιώξει τους στόχους μιας ισχυρής Ευρώπης·και ότι είναι 
αναγκαίος ένας υψηλός βαθμός ευελιξίας, δεδομένων των νέων προκλήσεων που ήδη 
αντιμετωπίζει η ΚΓΠ·

15. πιστεύει ότι σύμφωνα με την εμπειρία του παρελθόντος, οι σύντομες περίοδοι 
προγραμματισμού μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίες τόσο όσον αφορά τις 
δαπάνες όσο και την εκπλήρωση των στόχων, και για αυτόν τον λόγο προτείνει περίοδο 
τουλάχιστον επτά ετών, έτσι ώστε να μην επαναλαμβάνονται προβλήματα και λάθη που 
προέκυψαν ή εμφανίστηκαν στο πρόσφατο παρελθόν παρέχοντας ένα σταθερό πλαίσιο 
που θα ευνοεί τις επενδύσεις στον τομέα της γεωργίας·

16. ζητεί να διατηρηθεί το ΠΔΠ και η τρέχουσα διάρθρωση του προϋπολογισμού καθώς και η 
τρέχουσα διάρθρωση με την ύπαρξη δύο πυλώνων του προϋπολογισμού για τη γεωργία 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί μία ενιαία γραμμή του προϋπολογισμού για τη γεωργία και την 
αγροτική ανάπτυξη

17. συνιστά, ως θέμα αρχής για το μέλλον, το επίπεδο συγχρηματοδότησης της ΕΕ να 
αντικατοπτρίζει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των διαφόρων επενδύσεων στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων για την ανάπτυξη της υπαίθρου.
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