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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Η ΚΓΠ µε χρονικό ορίζοντα το 2020: 
 

η αντιµετώπιση των µελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς 
πόρους και το έδαφος 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), έχει να αντιµετωπίσει 
σειρά προβληµάτων, µοναδικών ή απρόβλεπτων, που την οδήγησαν σε ορισµένες 
στρατηγικές επιλογές για το µακροπρόθεσµο µέλλον των γεωργικών και αγροτικών της 
περιοχών. Για να είναι αποτελεσµατική στην αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, η ΚΓΠ 
πρέπει να λειτουργεί εντός ενός πλαισίου υγιών οικονοµικών πολιτικών και βιώσιµων 
δηµόσιων οικονοµικών, το οποίο θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης. 

Εν όψει της παρούσας ανακοίνωσης, η Επιτροπή διοργάνωσε εκτεταµένο δηµόσιο διάλογο 
στις αρχές του 2010 ο οποίος ολοκληρώθηκε µε τη διοργάνωση διάσκεψης τον Ιούλιο του 
20101. Το θέµα της µεταρρύθµισης συζητήθηκε κατά τη διάρκεια τεσσάρων διαδοχικών 
προεδριών στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ενέκρινε έκθεση πρωτοβουλίας 
σχετικά µε την ΚΓΠ µετά το 20132 και τη συνάφειά της µε την Στρατηγική για την Ευρώπη 
του 2020 και τόσο η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, όσο και η Επιτροπή 
των Περιφερειών (ΕτΠ) παρουσίασαν έγγραφα θέσης. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, η συντριπτική πλειοψηφία των απόψεων που 
εκφράστηκαν συνέκλινε προς το ότι η µέλλουσα ΚΓΠ πρέπει να παραµείνει µια ισχυρή 
κοινή πολιτική η οποία θα διαρθρώνεται γύρω από δυο πυλώνες. Σε γενικές γραµµές, οι 
απόψεις που διατυπώθηκαν συνιστούσαν τους εξής στρατηγικούς στόχους: 

• Να διατηρηθεί το δυναµικό παραγωγής τροφίµων σε βιώσιµη βάση σε όλη την ΕΕ, ώστε 
να εξασφαλιστεί µακροπρόθεσµα η επισιτιστική ασφάλεια για τους ευρωπαίους πολίτες 
και να αντιµετωπιστεί η αυξανόµενη παγκόσµια ζήτηση σε τρόφιµα, η οποία, σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις του FAO, αναµένεται να αυξηθεί κατά 70% έως το 2050. Τα πρόσφατα 
κρούσµατα αυξηµένης αστάθειας της αγοράς, που συχνά επιδεινώνεται λόγω της 
κλιµατικής αλλαγής, εντείνουν περαιτέρω αυτές τις τάσεις και πιέσεις. Η ικανότητά της να 
διασφαλίσει την παροχή επισιτιστικής ασφάλειας αποτελεί σηµαντική επιλογή 
µακροπρόθεσµα για την Ευρώπη, η οποία δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένη.  

• Να ενισχυθούν οι αγροτικές κοινότητες που παρέχουν στους ευρωπαίους πολίτες ποικίλα 
τρόφιµα ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας τα οποία παράγονται µε βιώσιµο 
τρόπο, σε ευθυγράµµιση µε τις προδιαγραφές της Ένωσης όσον αφορά το περιβάλλον, την 

                                                 
1 Κατά τη διάρκεια της δηµόσιας συζήτησης έγιναν 5.600 εισηγήσεις και στη διάσκεψη συµµετείχαν 

πάνω από 600 ενδιαφερόµενοι. 
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-

0286&language=EN&ring=A7-2010-0204 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0286&language=EN&ring=A7-2010-0204
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0286&language=EN&ring=A7-2010-0204


EL 3   EL 

ποιότητα των υδάτων, την υγεία και την ορθή µεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών 
την δηµόσια υγεία. Η ενεργός διαχείριση των φυσικών πόρων από την αγροτική 
δραστηριότητα αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου, για 
την καταπολέµηση της απώλειας της βιοποικιλότητας και τη συµβολή στη µείωση της 
κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή σε αυτήν. Αυτό αποτελεί σηµαντική βάση για 
την τόνωση του δυναµισµού πολλών περιοχών και για την επίτευξη µακροπρόθεσµης 
οικονοµικής βιωσιµότητας. 

• Να διατηρηθεί η βιωσιµότητα των αγροτικών κοινοτήτων, για τις οποίες η αγροτική 
δραστηριότητα αποτελεί σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα που συµβάλλει στη 
δηµιουργία απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο· αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολλαπλά 
οικονοµικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εδαφικά οφέλη. Μια σηµαντική µείωση στην 
τοπική παραγωγή θα είχε επίσης επιπτώσεις ως προς τις εκποµπές των αερίων 
θερµοκηπίου (GHG) και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τοπίου της περιοχής, ενώ θα 
περιόριζε το εύρος των επιλογών για τον καταναλωτή. 

Η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ευρωπαϊκής οικονοµίας και 
κοινωνίας. Όσον αφορά τα έµµεσα αποτελέσµατα, οιαδήποτε σηµαντική µείωση της 
ευρωπαϊκής αγροτικής δραστηριότητας θα προκαλούσε απώλειες σε επίπεδο ΑΕΠ και 
θέσεων εργασίας σε συνδεδεµένους οικονοµικούς τοµείς – ιδίως εντός της αλυσίδας 
εφοδιασµού γεωργικών ειδών, η οποία βασίζεται στον πρωτογενή γεωργικό τοµέα στην ΕΕ 
για την εισροή ανταγωνιστικών και αξιόπιστων πρώτων υλών υψηλής ποιότητας, καθώς και 
στους τοµείς των µη εδώδιµων προϊόντων. Θα πλήττονταν επίσης οι δραστηριότητες στις 
αγροτικές περιοχές στους τοµείς του τουρισµού, των µεταφορών, των υπηρεσιών σε τοπικό 
και δηµόσιο επίπεδο. Η δηµογραφική συρρίκνωση στις αγροτικές περιοχές πιθανότατα θα 
επιταχυνόταν. Το γεγονός αυτό θα επέφερε σηµαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
συνέπειες.  

Η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ πρέπει επίσης να συνεχιστεί για την περαιτέρω προώθηση του 
ανταγωνισµού και της αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων των φορολογουµένων και για την 
αποτελεσµατική απόδοση των δηµόσιων πολιτικών την οποία προσδοκούν οι ευρωπαίοι 
πολίτες όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, το περιβάλλον, την κλιµατική αλλαγή και 
την κοινωνική και εδαφική ισορροπία. Ο στόχος πρέπει να είναι η οικοδόµηση πιο βιώσιµης, 
πιο έξυπνης και πιο συµµετοχικής ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή ύπαιθρο. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, σύµφωνα µε την ανακοίνωση για την αναθεώρηση του 
προϋπολογισµού3 και τον προσανατολισµό της στην αγορά, η µελλοντική ΚΓΠ πρέπει να 
περιέχει έναν πιο «πράσινο» και πιο δίκαια κατανεµηµένο πρώτο πυλώνα και έναν δεύτερο 
πυλώνα ο οποίος θα επικεντρώνεται περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα και στην 
καινοτοµία, στην κλιµατική αλλαγή και στο περιβάλλον. Αυτό µπορεί να επιτρέψει την 
ανάδειξη του λανθάνοντος δυναµικού παραγωγικότητας της αγροτικής δραστηριότητας στην 
ΕΕ, ιδίως στα νέα κράτη µέλη, και να συµβάλει στους στόχους της Ευρώπης για το 2020. Η 
επιδίωξη της στήριξης αποκλειστικά προς ενεργούς αγρότες και η ανταµοιβή τους για το 
σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρουν στην κοινωνία θα επιτρέψει την αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας και την αποδοτικότητα της στήριξης και θα ενισχύσει περαιτέρω την 
νοµιµοποίηση της ΚΓΠ. Η εξασφάλιση της δυνατότητας ελέγχου των προτεινόµενων µέτρων 
καθώς και η συνέχιση του έργου όσον αφορά την απλούστευση της πολιτικής αποτελούν 
άλλα δύο σηµαντικά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων αυτών. Οι προαναφερόµενοι 

                                                 
3 Αναθεώρηση του προϋπολογισµού της ΕΕ - COM(2010) 700. 
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στόχοι πρέπει να επιτευχθούν λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς που συνεπάγονται οι 
περιορισµένοι δηµοσιονοµικοί πόροι και τον σηµαντικό αντίκτυπο της οικονοµικής κρίσης 
στην αγροτική δραστηριότητα. 

2. Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΓΠ 

Οι σηµαντικότεροι στόχοι της ΚΓΠ που περιέχονται στη Συνθήκη της Ρώµης έχουν 
παραµείνει ίδιοι µε την πάροδο των ετών. Εντούτοις, η πορεία µεταρρύθµισης της ΚΓΠ µετά 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οδήγησε σε µια εντελώς νέα δοµή πολιτικής. 

Οι προκλήσεις οι οποίες προέκυψαν συνδέονται µε την παραγωγική ικανότητα του αγροτικού 
τοµέα, την αυξανόµενη πολυµορφία των γεωργικών και αγροτικών περιοχών µετά από τις 
διαδοχικές διευρύνσεις και τις απαιτήσεις των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον, 
την επισιτιστική ασφάλεια και την ποιότητα, την υγιεινή διατροφή, την υγεία και την ορθή 
µεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, τη διαφύλαξη της υπαίθρου, τη βιοποικιλότητα 
και την κλιµατική µεταβολή. Ταυτόχρονα, τα µέσα για την επίτευξη των στόχων 
µεταβλήθηκαν επίσης σηµαντικά. Σήµερα, διαρθρώνονται γύρω από δύο 
συµπληρωµατικούς πυλώνες, εκ των οποίων ο πρώτος αφορά τις ετήσιες άµεσες πληρωµές 
και τα µέτρα υπέρ της αγοράς, ενώ ο δεύτερος αφορά τα πολυετή σχέδια αγροτικής 
ανάπτυξης. 

Η εισαγωγή άµεσων πληρωµών αποτέλεσε µοχλό για την έγκριση ουσιαστικών 
µεταρρυθµίσεων µε προσανατολισµό την αγορά, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα του 
αγροτικού τοµέα µέσω της ενθάρρυνσης των αγροτών για προσαρµογή στις συνθήκες της 
αγοράς. Οι αποσυνδεδεµένες από την παραγωγή άµεσες ενισχύσεις παρέχουν σήµερα 
στήριξη στο βασικό εισόδηµα καθώς και στήριξη στην παραγωγή των βασικών δηµόσιων 
αγαθών που ζητά η ευρωπαϊκή κοινωνία. 

Λόγω αυτού του µεγαλύτερου προσανατολισµού προς τις ανάγκες της αγοράς, τα µέτρα υπέρ 
της αγοράς, τα οποία σε µεγάλο βαθµό ήταν τα βασικά µέσα της ΚΓΠ στο παρελθόν, σήµερα 
προσφέρουν απλώς ένα δίχτυ ασφαλείας το οποίο χρησιµοποιείται µόνον σε περιπτώσεις 
σηµαντικής πτώσης των τιµών. 

Η ανάπτυξη της υπαίθρου έχει ως στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιώσιµης διαχείρισης των φυσικών πόρων και την ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών µε πιο συγκεκριµένα και στοχοθετηµένα µέτρα. Προσφέρει στα κράτη µέλη την 
απαραίτητη ευελιξία ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν µε βάση την αρχή της 
συγχρηµατοδότησης τα θέµατα εκείνα που προξενούν τη µεγαλύτερη ανησυχία σε εθνικό 
επίπεδο. Άλλες πρωτοβουλίες της ΚΓΠ, όπως είναι η πολιτική υπέρ της ποιότητας και η 
προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας, είχαν επίσης σηµαντικό αντίκτυπο στην κατάσταση 
των αγροτών. 

Συνολικά, τα υφιστάµενα µέτρα πολιτικής οδήγησαν σε αυτό που συνιστά την κύρια 
συµβολή της ΚΓΠ, δηλαδή µια εδαφικά και περιβαλλοντικά ισόρροπη γεωργία στην ΕΕ 
στο πλαίσιο ενός ανοιχτού οικονοµικού περιβάλλοντος. Εάν επιθυµούµε περισσότερες 
δηµόσιες παροχές στο µέλλον θα πρέπει να αναπτυχθεί µια ισχυρή δηµόσια πολιτική καθώς 
τα προϊόντα τα οποία προσφέρει ο αγροτικός τοµέας δεν αµείβονται επαρκώς ούτε είναι 
δυνατή η δέουσα ρύθµισή τους µέσω της κανονικής λειτουργίας των αγορών. 

Η κατάργηση της δηµόσιας στήριξης θα οδηγούσε σε µεγαλύτερη συγκέντρωση αγροτικής 
παραγωγής σε ορισµένες περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, όπου 
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χρησιµοποιούνται πιο εντατικές γεωργικές πρακτικές, ενώ οι λιγότερο ανταγωνιστικές 
περιοχές θα αντιµετώπιζαν την περιθωριοποίηση και την εγκατάλειψη της γης4. Μια τέτοια 
εξέλιξη θα οδηγούσε σε αυξηµένες περιβαλλοντικές πιέσεις και στην επιδείνωση 
ενδιαιτηµάτων µεγάλης αξίας, κάτι που θα είχε σοβαρές οικονοµικές και κοινωνικές 
συνέπειες, και θα επέφερε µη αναστρέψιµη επιδείνωση της παραγωγικής ικανότητας της 
γεωργίας στην Ευρώπη. 

3. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ; 

3.1. Επισιτιστική ασφάλεια 

Πρωταρχικός ρόλος της γεωργίας είναι η παραγωγή τροφίµων. ∆εδοµένου ότι η ζήτηση σε 
παγκόσµιο επίπεδο θα εξακολουθήσει να αυξάνεται στο µέλλον, η ΕΕ πρέπει να είναι σε 
θέση να ανταποκριθεί στην παγκόσµια ζήτηση για τρόφιµα. Συνεπώς, είναι σηµαντικό η 
γεωργία στην ΕΕ να διατηρήσει την παραγωγική της ικανότητα και να τη βελτιώσει µε 
παράλληλη τήρηση των δεσµεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο του διεθνούς εµπορίου και όσον 
αφορά τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Ένας ισχυρός γεωργικός τοµέας είναι ζωτικής 
σηµασίας για τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο των τροφίµων5 ώστε αυτός να διατηρήσει 
τη σηµαντική του θέση στην οικονοµία και στο εµπόριο της ΕΕ (δεδοµένου ότι η ΕΕ 
αποτελεί τον πρώτο εξαγωγέα, σε παγκόσµιο επίπεδο, γεωργικών προϊόντων τα οποία, ως επί 
το πλείστον, έχουν υποστεί µεταποίηση και είναι υψηλής προστιθέµενης αξίας)6. Η ΕΕ πρέπει 
επίσης να ενθαρρύνει τις συνέργειες µεταξύ γεωργικής καλλιέργειας και κτηνοτροφίας, πχ 
όσον αφορά τις πρωτεΐνες. Εξάλλου, οι πολίτες της ΕΕ απαιτούν υψηλή ποιότητα και ευρύ 
φάσµα επιλογής τροφίµων, (µεταξύ άλλων όσον αφορά και τα τοπικά προϊόντα), τα οποία 
να ανταποκρίνονται σε υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, ποιότητας και καλής µεταχείρισης 
των ζώων. Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται πιο επιτακτικά και τα προβλήµατα της πρόσβασης, της 
διαθεσιµότητας και της αποδοχής των υγιεινών τροφίµων και της διατροφικής 
αποτελεσµατικότητας. Η γεωργία στην ΕΕ έχει να αντιµετωπίσει σήµερα ένα αρκετά πιο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς η παγκόσµια οικονοµία τείνει προς µεγαλύτερη 
ολοκλήρωση και το σύστηµα συναλλαγών παρουσιάζει µεγαλύτερη απελευθέρωση. Η τάση 
αυτή αναµένεται να συνεχιστεί τα επόµενα έτη, εν όψει της προοπτικής σύναψης των 
διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ντόχα και των διµερών και περιφερειακών συµφωνιών 
που τελούν σήµερα υπό διαπραγµάτευση. Αυτό αποτελεί πρόκληση για τους γεωργούς της 
ΕΕ, αλλά προσφέρει και προοπτικές στους εξαγωγείς τροφίµων της ΕΕ. Συνεπώς, είναι 
σηµαντικό να συνεχιστεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του 
γεωργικού τοµέα στην ΕΕ. Οι προοπτικές των γεωργικών αγορών, ενώ προδιαγράφονται 
ευνοϊκές µεσοπρόθεσµα, αναµένεται ωστόσο να παρουσιάσουν µεγαλύτερη αβεβαιότητα και 
αυξηµένες διακυµάνσεις. 

Επιπλέον, η µελλοντική ΚΓΠ θα τεθεί σε ισχύ µετά από την οικονοµική κρίση που έπληξε 
σηµαντικά τις γεωργικές και αγροτικές περιοχές συνδέοντάς τις άµεσα µε τις ευρύτερες 
µακροοικονοµικές εξελίξεις που επηρεάζουν το κόστος της παραγωγής. Ύστερα από µια 
δεκαετία στασιµότητας των εισοδηµάτων, το γεωργικό εισόδηµα µειώθηκε σηµαντικά το 
2009, προκαλώντας έτσι περαιτέρω επιδείνωση στο ήδη ευάλωτο γεωργικό εισόδηµα το 

                                                 
4 Βλ. τη µελέτη: Scenar 2020 – «Prospective scenario study on agriculture and the rural world». 
5 Ο κλάδος των τροφίµων αντιπροσωπεύει ποσοστό 13,5% επί του συνόλου της απασχόλησης και 12,2% 

της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της ευρωπαϊκής µεταποιητικής βιοµηχανίας. 
6 Οι εξαγωγές προϊόντων της γεωργικής βιοµηχανίας τροφίµων αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,8% επί του 

συνόλου των εξαγωγών στην ΕΕ. 
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οποίο ήταν εξαιρετικά χαµηλότερο (κατά 40% ανά µονάδα εργασίας, σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις) σε σχέση µε το εισόδηµα στους υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας, το εισόδηµα 
δε ανά κάτοικο αγροτικής περιοχής θεωρείται αρκετά χαµηλότερο (κατά 50% περίπου) σε 
σχέση µε αυτό των αστικών περιοχών. 

3.2. Περιβάλλον και κλιµατική αλλαγή 

Ο αγροτικός και δασικός τοµέας διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή δηµόσιων 
αγαθών, ιδίως περιβαλλοντικών, όπως τα τοπία της υπαίθρου, η βιοποικιλότητα των 
γεωργικών εκτάσεων, η κλιµατική σταθερότητα και η µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις 
φυσικές καταστροφές όπως είναι οι πληµµύρες, οι ξηρασίες και οι πυρκαγιές. Ταυτόχρονα, 
πολλές γεωργικές µέθοδοι είναι δυνατόν να ασκήσουν πίεση στο περιβάλλον, οδηγώντας έτσι 
στην υποβάθµιση των εδαφών, στην έλλειψη νερού και στη ρύπανση, και στην απώλεια 
οικοτόπων άγριας πανίδας και της βιοποικιλότητας. 

Μολονότι οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από τη γεωργία στην ΕΕ µειώθηκαν κατά 20% 
από το 1990, είναι δυνατόν και πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες οι οποίες θα 
είναι απαραίτητες ώστε να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ όσον αφορά την ενέργεια 
και το κλίµα. Είναι σηµαντικό να αξιοποιηθεί περαιτέρω το δυναµικό του αγροτικού κλάδου 
όσον αφορά τη µείωση των κλιµατικών αλλαγών, την προσαρµογή και τη θετική συµβολή σε 
αυτή µέσω της µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, µέσω µέτρων 
αποτελεσµατικότητας της παραγωγής, περιλαµβανοµένων βελτιώσεων στην ενεργειακή 
απόδοση, στη βιοµάζα και στην παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας, στην δέσµευση του 
διοξειδίου του άνθρακα και στην προστασία του άνθρακα στο έδαφος µε βάση καινοτόµες 
πρακτικές.  

3.3. Εδαφική ισορροπία 

Ένας µεγάλος αριθµός αγροτικών περιοχών επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από 
παράγοντες εκτός της γεωργίας, λόγω της διαφοροποίησης της κοινωνικοοικονοµικής τους 
δοµής. Εντούτοις, η γεωργία παραµένει σηµαντικός παράγοντας επηρεασµού της αγροτικής 
οικονοµίας σε µεγάλο µέρος της ΕΕ. Η ζωτικότητα και το δυναµικό πολλών αγροτικών 
περιοχών εξακολουθούν να συνδέονται στενά µε την παρουσία ενός ανταγωνιστικού και 
δυναµικού γεωργικού τοµέα, ελκυστικού για τους νέους γεωργούς. Αυτό ισχύει κυρίως σε 
αγροτικές περιοχές όπου ο πρωτογενής τοµέας αντιπροσωπεύει περίπου 5% της 
προστιθέµενης αξίας και 16% της απασχόλησης, και στα νέα κράτη µέλη όπου είναι 
σηµαντικό να εδραιωθούν τα πρόσφατα οφέλη από την παραγωγικότητα και να αξιοποιηθεί 
πλήρως το δυναµικό της γεωργίας. Επιπλέον, η γεωργία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις 
αγροτικές περιοχές καθώς έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία πρόσθετων οικονοµικών 
δραστηριοτήτων, που συνδέονται στενά µε τη µεταποίηση των τροφίµων, τον τουρισµό και 
το εµπόριο. Σε πολλές περιοχές η γεωργία αποτελεί τη βάση των τοπικών παραδόσεων και 
της κοινωνικής ταυτότητας. 

4. ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ; 

Η ΚΓΠ έχει εξελιχθεί, αλλά περαιτέρω αλλαγές είναι απαραίτητες ώστε να αντιµετωπιστούν 
οι νέες προκλήσεις, ιδίως: 

• η αντιµετώπιση του αυξηµένου προβληµατισµού σχετικά µε την επισιτιστική ασφάλεια, 
τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσµίως, 
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• η βελτίωση της βιώσιµης διαχείρισης των φυσικών πόρων όπως είναι το νερό, ο αέρας, η 
βιοποικιλότητα και το έδαφος, 

• η αντιµετώπιση, τόσο της αυξανόµενης πίεσης που ασκείται στις συνθήκες αγροτικής 
παραγωγής λόγω των κλιµατικών αλλαγών, όσο και της ανάγκης των αγροτών να 
µειώσουν τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου και να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στη 
µείωσή τους και στην παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας, 

• η διατήρηση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε έναν κόσµο ολοένα µεγαλύτερης 
παγκοσµιοποίησης και αυξανόµενης διακύµανσης των τιµών, µε ταυτόχρονη 
διατήρηση της αγροτικής παραγωγής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

• η καλύτερη αξιοποίηση της ποικιλοµορφίας των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και των 
συστηµάτων παραγωγής στην ΕΕ, η οποία εµπλουτίστηκε µετά από τη διεύρυνση της ΕΕ, 
µε ταυτόχρονη διατήρηση του κοινωνικού, εδαφικού και διαρθρωτικού της ρόλου, 

• η ενίσχυση της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ιδίως µέσω της προαγωγής της απασχόλησης και της διαφοροποίησης, 

• να υπάρξει µέριµνα ώστε να καταστεί η στήριξη της ΚΓΠ προς τα κράτη µέλη και τους 
γεωργούς δίκαιη και ισόρροπη µέσω της µείωσης των διαφορών µεταξύ των κρατών 
µελών, δεδοµένου ότι ένα κατ’αποκοπήν ποσό δεν αποτελεί εφικτή λύση και να 
στοχοθετηθεί αυτή καλύτερα προς τους ενεργούς γεωργούς, 

• να συνεχιστεί το έργο της απλούστευσης των διαδικασιών εφαρµογής της ΚΓΠ και να 
αυξηθούν οι απαιτήσεις ελέγχου και να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους 
των ενισχύσεων. 

Ανταποκρινόµενη σε αυτές τις προκλήσεις, η ΚΓΠ θα συµβάλει επίσης στην στρατηγική της 
ΕΕ για το 2020 όσον αφορά: 

• Την έξυπνη ανάπτυξη – µε τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας µέσω των τεχνολογικών γνώσεων και της καινοτοµίας, 
αναπτύσσοντας προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και ποιότητας· την ανάπτυξη 
οικολογικών τεχνολογιών και τη χρησιµοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας, τις επενδύσεις στην κατάρτιση, την παροχή κινήτρων για κοινωνική 
καινοτοµία στις αγροτικές περιοχές και τη βελτίωση της αξιοποίησης των αποτελεσµάτων 
της έρευνας· 

• Τη βιώσιµη ανάπτυξη – διατηρώντας τη βάση παραγωγής των τροφίµων, των ζωοτροφών 
και της ανανεώσιµης ενέργειας, εξασφαλίζοντας τη βιώσιµη διαχείριση της γης, 
παρέχοντας δηµόσια περιβαλλοντικά αγαθά, αντιµετωπίζοντας την απώλεια της 
βιοποικιλότητας, την προώθηση ανανεώσιµων ενεργειών, την ενίσχυση της καλής υγείας 
των ζώων και των φυτών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων µέσω της 
ανάπτυξης της τεχνολογίας και αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα της έρευνας, µειώνοντας 
περαιτέρω τις εκποµπές αερίων, αυξάνοντας τα αποθέµατα άνθρακα και αναπτύσσοντας 
πλήρως το δυναµικό των αγροτικών περιοχών· και 

• Τη συµµετοχική ανάπτυξη – αξιοποιώντας το οικονοµικό δυναµικό των αγροτικών 
περιοχών, αναπτύσσοντας τις τοπικές αγορές και θέσεις εργασίας, παρακολουθώντας την 
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αναδιάρθρωση της γεωργίας και στηρίζοντας το εισόδηµα των γεωργών για τη διατήρηση 
µιας βιώσιµης γεωργίας σε όλη την Ευρώπη7. 

Αυτό σηµαίνει ότι η οικολογική ανάπτυξη στον αγροτικό τοµέα και στην αγροτική 
οικονοµία θα είναι το µέσο για την αύξηση της ευµάρειας µέσω της επιδίωξης της οικονοµικής 
ανάπτυξης, µε ταυτόχρονο σεβασµό προς την προστασία του περιβάλλοντος. 

5. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΓΠ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Κατά συνέπεια, οι τρεις κύριοι στόχοι της ΚΓΠ στο µέλλον πρέπει να είναι: 

Στόχος 1: Βιώσιµη παραγωγή τροφίµων 

• συµβολή στα αγροτικά εισοδήµατα και στον περιορισµό της µεταβλητότητάς τους, 
υπενθυµίζοντας ότι η διακύµανση των τιµών και του εισοδήµατος και οι κίνδυνοι από 
φυσικά φαινόµενα είναι πιο έντονα σε σχέση µε τους περισσότερους λοιπούς τοµείς και 
ότι τα εισοδήµατα των αγροτών και τα επίπεδα της αποδοτικότητας είναι κατά µέσο όρο 
χαµηλότερα σε σχέση µε εκείνα που παρατηρούνται σε άλλους τοµείς της οικονοµίας8. 

• βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τοµέα και αύξηση του µεριδίου 
προστιθέµενης αξίας στην τροφική αλυσίδα, καθώς ο αγροτικός τοµέας παρουσιάζει 
υψηλού βαθµού κατακερµατισµό σε σύγκριση µε άλλους τοµείς της τροφικής αλυσίδας οι 
οποίοι είναι καλύτερα οργανωµένοι και συνεπώς διαθέτουν µεγαλύτερη διαπραγµατευτική 
ισχύ. Επιπλέον, οι ευρωπαίοι αγρότες αντιµετωπίζουν ανταγωνισµό από την παγκόσµια 
αγορά ενώ ταυτόχρονα οφείλουν να τηρούν υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά 
περιβαλλοντικούς στόχους, στόχους που αφορούν την επισιτιστική ασφάλεια, την 
ποιότητα και την καλή υγεία των ζώων, που ζητούν οι ευρωπαίοι πολίτες. 

• παροχή αποζηµίωσης όσον αφορά δυσκολίες στην παραγωγή σε περιοχές µε 
συγκεκριµένους φυσικούς περιορισµούς καθότι οι εν λόγω περιοχές κινδυνεύουν 
ιδιαιτέρως από την εγκατάλειψη της γης. 

Στόχος 2: Βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για την κλιµατική αλλαγή 

• Να εξασφαλιστεί ότι εφαρµόζονται βιώσιµες µέθοδοι παραγωγής και ασφαλής και 
βελτιωµένη παροχή δηµόσιων περιβαλλοντικών αγαθών, καθώς πολλές από τις δηµόσιες 
παροχές που προέρχονται από τη γεωργία δεν αµείβονται µέσω της κανονικής λειτουργίας 
των αγορών. 

• Να ευνοηθεί η οικολογική ανάπτυξη µέσω της καινοτοµίας η οποία απαιτεί την 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την αλλαγή των 
παραγωγικών διαδικασιών και την υποστήριξη νέων προτύπων για τη ζήτηση, ιδίως στο 
πλαίσιο της αναδυόµενης βιοοικονοµίας. 

                                                 
7 Η ΚΓΠ, συγκεκριµένα, θα συµβάλει στις εµβληµατικές πρωτοβουλίες της ΕΕ µε τίτλο «Χαµηλές 

εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα – Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους», «Ένωση 
καινοτοµίας», και «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας». 

8 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γ∆ Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη, µε βάση στοιχεία της Eurostat 
σχετικά µε εθνικούς λογαριασµούς και λογαριασµούς της γεωργίας. 
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• Συνέχιση των µέτρων για τη µείωση της κλιµατικής αλλαγής και των µέτρων 
προσαρµογής τα οποία θα επιτρέψουν στη γεωργία να ανταποκριθεί στην κλιµατική 
αλλαγή. Καθώς η γεωργία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στον αντίκτυπο της κλιµατικής 
αλλαγής, η συµβολή στην καλύτερη προσαρµογή του τοµέα στις επιπτώσεις των ακραίων 
καιρικών διακυµάνσεων µπορεί να συµβάλει και στη µείωση των επιπτώσεων λόγω της 
κλιµατικής αλλαγής. 

Στόχος 3: Ισορροπηµένη εδαφική ανάπτυξη 

• στήριξη της αγροτικής απασχόλησης και διατήρηση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές 
περιοχές. 

• βελτίωση της αγροτικής οικονοµίας και προώθηση της διαφοροποίησης, ώστε να 
επιτραπεί στους τοπικούς φορείς να αξιοποιήσουν το δυναµικό τους και να 
βελτιστοποιήσουν τη χρήση πρόσθετων τοπικών πόρων. 

• να επιτραπεί η ανάπτυξη της διαρθρωτικής ποικιλοµορφίας στα συστήµατα των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων, να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις για τα µικρά αγροκτήµατα 
και να αναπτυχθούν τοπικές αγορές, καθώς οι ετερογενείς δοµές των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων και των συστηµάτων παραγωγής στην Ευρώπη συµβάλλουν στον 
ελκυστικό και ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών. 

Η επίτευξη όλων αυτών των στόχων θα απαιτήσει τη διατήρηση της δηµόσιας στήριξης του 
αγροτικού τοµέα και των αγροτικών περιοχών. Συνεπώς απαιτούνται πολιτικές οι οποίες θα 
χαράσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζονται δίκαιοι όροι µε κοινή δέσµη 
στόχων, αρχών και κανόνων. Επίσης, µια αγροτική πολιτική η οποία έχει σχεδιαστεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο επιτρέπει και πιο αποτελεσµατική χρήση των δηµοσιονοµικών πόρων σε 
σχέση µε τη συνύπαρξη των εθνικών πολιτικών. Πέρα από προβληµατισµούς που αφορούν 
την ενιαία αγορά, σειρά άλλων στόχων αντιµετωπίζονται καλύτερα σε διακρατικό επίπεδο, 
π.χ. η συνοχή µεταξύ κρατών µελών και περιοχών, τα διασυνοριακά περιβαλλοντικά 
προβλήµατα και παγκόσµια προβλήµατα όπως είναι η κλιµατική αλλαγή, η διαχείριση των 
υδάτων και η βιοποικιλότητα, η καλή υγεία και µεταχείριση των ζώων, η ασφάλεια των 
τροφίµων και των ζωοτροφών, η υγεία των φυτών και η δηµόσια υγεία καθώς και τα 
συµφέροντα των καταναλωτών. 

6. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

6.1. Μελλοντικά µέσα 

Όλες οι πιθανές εναλλακτικές επιλογές για το µέλλον της ΚΓΠ προϋποθέτουν αλλαγές στα 
υφιστάµενα µέσα της ΚΓΠ. Στο παρόν τµήµα εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να 
καθοριστούν τα µέσα ώστε αυτά να ανταποκριθούν πιο αποτελεσµατικά στους 
προαναφερόµενους στόχους. 

Άµεσες ενισχύσεις 

Οι απαραίτητες προσαρµογές του συστήµατος άµεσων ενισχύσεων συνδέονται µε την 
αναδιανοµή, τον επανασχεδιασµό και την καλύτερη στοχοθέτηση της ενίσχυσης, ώστε οι 
δαπάνες να πραγµατοποιούνται µε γνώµονα την προστιθέµενη αξία και την ποιότητα. 
Υπάρχει ευρεία συµφωνία ως προς το ότι πρέπει να επανεξεταστεί η κατανοµή των άµεσων 
ενισχύσεων και να καταστεί πιο κατανοητή για τον φορολογούµενο. Τα κριτήρια για την 
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επανεξέταση αυτή πρέπει να είναι τόσο οικονοµικά, ώστε να ικανοποιηθεί η βασική 
εισοδηµατική λειτουργία των άµεσων πληρωµών όσο και περιβαλλοντικά, ώστε να στηριχθεί 
η παροχή των δηµόσιων αγαθών.  

Η ενιαία, κατ’αποκοπήν πληρωµή, ήταν µια από τις προτάσεις που επικράτησαν κατά τη 
διάρκεια της δηµόσιας συζήτησης. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι παραγωγοί γεωργικών 
προϊόντων αντιµετωπίζουν πολύ διαφορετικές οικονοµικές και φυσικές συνθήκες σε όλη την 
ΕΕ, συνεπάγεται τη δίκαιη κατανοµή των άµεσων ενισχύσεων. 

Συνεπώς, το ερώτηµα είναι µε ποιόν τρόπο µπορεί να επιτευχθεί µια δίκαιη κατανοµή η οποία 
να αντικατοπτρίζει, κατά τρόπο ρεαλιστικό, οικονοµικά και πολιτικά εφικτό, τους 
δεδηλωµένους στόχους της εν λόγω ενίσχυσης, αποφεύγοντας ταυτόχρονα σηµαντικές 
στρεβλώσεις οι οποίες µπορεί να έχουν σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες σε 
ορισµένες περιοχές και/ή συστήµατα παραγωγής. Μια πιθανή λύση θα µπορούσε να είναι η 
δηµιουργία ενός συστήµατος το οποίο περιορίζει τα κέρδη και τις απώλειες των κρατών 
µελών διασφαλίζοντας ότι οι γεωργοί σε όλα τα κράτη µέλη λαµβάνουν κατά µέσο όρο ένα 
ελάχιστο µερίδιο του µέσου επιπέδου των άµεσων ενισχύσεων σε επίπεδο ΕΕ. 

Οι µελλοντικές άµεσες ενισχύσεις που προορίζονται για ενεργούς γεωργούς µπορούν να 
βασίζονται στις εξής αρχές, µε βάση την ιδέα που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

– Στήριξη του βασικού εισοδήµατος µέσω της χορήγησης µιας βασικής 
αποσυνδεδεµένης άµεσης ενίσχυσης, η οποία θα προσφέρει ένα ενιαίο επίπεδο 
υποχρεωτικής ενίσχυσης σε όλους τους γεωργούς σε ένα κράτος µέλος (ή σε µια 
περιοχή) µε βάση µεταβιβάσιµα δικαιώµατα που θα µπορούν να ενεργοποιηθούν 
µόνον µέσω της σύνδεσής τους µε επιλέξιµη γεωργική γη καθώς και τήρηση των 
απαιτήσεων πολλαπλής συµµόρφωσης. Καθορισµός της εισαγωγής ενός ανώτατου 
ορίου για τις άµεσες πληρωµές που λαµβάνονται από µεγάλες µεµονωµένες 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις («capping») µε στόχο τη βελτίωση της κατανοµής των 
πληρωµών µεταξύ των γεωργών. Οι δυσανάλογες επιπτώσεις σε µεγάλες αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις µε υψηλό αριθµό απασχολουµένων µπορούν να µειωθούν 
λαµβάνοντας υπόψη την ένταση της µισθωτής εργασίας. 

– Η ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της ΚΓΠ µέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άµεσων ενισχύσεων µέσω της στήριξης 
περιβαλλοντικών µέτρων που θα εφαρµόζονται σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Η 
προτεραιότητα πρέπει να δίνεται σε ενέργειες συνδεόµενες µε µέτρα που 
αποσκοπούν σε στόχους που αφορούν τόσο την αλλαγή του κλίµατος όσο και την 
περιβαλλοντική πολιτική. Αυτοί µπορεί να λάβουν τη µορφή απλών, γενικών, µη 
συµβατικών και ετήσιων περιβαλλοντικών µέτρων τα οποία ξεπερνούν την 
πολλαπλή συµµόρφωση και συνδέονται µε την γεωργία (π.χ. µόνιµοι βοσκότοποι, 
φυτική κάλυψη, εναλλαγή καλλιεργειών και οικολογική παύση καλλιέργειας). 
Επιπλέον, πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα συµπερίληψης των απαιτήσεων των 
υφιστάµενων περιοχών που περιέχονται στο δίκτυο NATURA 2000 και η βελτίωση 
ορισµένων στοιχείων που αφορούν κανόνες της ΚΓΠΚ. 

– Η προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης της γεωργίας σε περιοχές που υφίστανται 
συγκεκριµένους φυσικούς περιορισµούς, µέσω της παροχής πρόσθετης στήριξης 
του εισοδήµατος σε όλους τους αγρότες στις εν λόγω περιοχές υπό τη µορφή µιας 
ενίσχυσης ανάλογα µε την περιοχή, ως συµπλήρωµα στην στήριξη η οποία 
παρέχεται δυνάµει του 2ου πυλώνα. 
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– Για να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένα προβλήµατα ορισµένων περιφερειών όπου 
συγκεκριµένοι τύποι εκµεταλλεύσεων θεωρούνται ιδιαιτέρως σηµαντικοί για 
οικονοµικούς και/ή κοινωνικούς λόγους, µπορεί να εξακολουθήσει να χορηγείται 
ένα µη υποχρεωτικό καθεστώς στήριξης που συνδέεται µε την παραγωγή, εντός 
σαφώς καθορισµένων ορίων (µε στήριξη η οποία θα βασίζεται σε καθορισµένες 
περιοχές, σοδειές ή αριθµό κεφαλών). 

– Το υφιστάµενο καθεστώς πρέπει να αντικατασταθεί από ένα απλό και εξειδικευµένο 
καθεστώς στήριξης για µικρές αγροτικές εκµεταλλεύσεις ώστε να βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα, να συµβάλει στη ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών και να 
µειώσει τη γραφειοκρατία. 

– Η απλούστευση των κανόνων πολλαπλής συµµόρφωσης µέσω της παροχής στους 
γεωργούς και στις διοικήσεις µιας απλούστερης και πιο κατανοητής δέσµης κανόνων 
δίχως ωστόσο να χάνει το νόηµά της η έννοια της πολλαπλής συµµόρφωσης. Η 
ενσωµάτωση της οδηγίας πλαίσιο στον τοµέα των υδάτων στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρµογής της πολλαπλής συµµόρφωσης θα εξεταστεί µόλις εφαρµοστεί η οδηγία 
και καθοριστούν οι επιχειρησιακές υποχρεώσεις για τους αγρότες. 

Οι µεταβολές αυτές στον σχεδιασµό των άµεσων πληρωµών πρέπει να συµβαδίζουν µε τον 
καλύτερο καθορισµό και στοχοθέτηση της στήριξης σε ενεργούς γεωργούς αποκλειστικά, ως 
απάντηση στην κριτική που άσκησε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Μέτρα αγοράς 

Από τη δηµόσια συζήτηση προέκυψε ευρεία σύγκλιση απόψεων ως προς τη διατήρηση του 
συνολικού προσανατολισµού της ΚΓΠ προς την αγορά, διατηρώντας ταυτόχρονα τη γενική 
δοµή των εργαλείων διαχείρισης της αγοράς. Πράγµατι, η κρίση στην αγορά γαλακτοκοµικών 
προϊόντων το 2009 τόνισε το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι υφιστάµενοι µηχανισµοί 
στη στήριξη της αγοράς σε περιόδους κρίσης. Ωστόσο, ορισµένες ειδικές προσαρµογές 
φαίνεται πως είναι απαραίτητες, κυρίως για τον εξορθολογισµό και την απλούστευση των 
µέσων που χρησιµοποιούνται σήµερα, καθώς και για την εισαγωγή νέων στοιχείων πολιτικής 
όσον αφορά τη λειτουργία της αλυσίδας παραγωγής τροφίµων. 

Μεταξύ των προσαρµογών θα µπορούσαν να περιληφθούν και η επέκταση της περιόδου 
παρέµβασης, η εφαρµογή ρήτρας διαταραχών στις αγορές και η ιδιωτική αποθεµατοποίηση 
άλλων προϊόντων και άλλες αλλαγές µε στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και τη 
βελτίωση των ελέγχων. Αυτά τα µέτρα της αγοράς και ειδικότερα το µέσο παρέµβασης, 
πρέπει να χρησιµεύουν µόνον ως δίκτυ ασφαλείας σε περίπτωση κρίσης των τιµών και 
πιθανής διαταραχής των αγορών. Μια πρόταση για αναθεώρηση της πολιτικής όσον αφορά 
την ποιότητα θα υποβληθεί έως τα τέλη του 2010 για τη βελτίωση της δυνατότητας για τους 
αγρότες να κοινοποιούν συγκεκριµένες ιδιότητες ή χαρακτηριστικά του προϊόντος τους στους 
καταναλωτές9.  

Το 2015 προβλέπεται να αρθούν οι ποσοστώσεις για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα. Σύντοµα 
θα υποβληθούν νοµικές προτάσεις µε βάση τις προτάσεις της οµάδας εµπειρογνωµόνων 
υψηλού επιπέδου για το γάλα ώστε να διευκολυνθεί ο µακροχρόνιος σχεδιασµός και συνεπώς 

                                                 
9 Βλ. COM (2009) 234 σχετικά µε την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τη µελλοντική 

έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του νέου κανονισµού του Συµβουλίου για τη βιολογική παραγωγή 
(EΚ) αριθ. 834/2007. 



EL 12   EL 

να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στον τοµέα των γαλακτοκοµικών. Η ισχύς του σηµερινού 
καθεστώτος στους τοµείς της ζάχαρης και της ισογλυκόζης προβλέπεται να λήξει το 2014/15. 
Πρέπει να εξεταστούν διάφορες εναλλακτικές επιλογές για το µέλλον, µεταξύ των οποίων η 
σταδιακή λήξη των ποσοστώσεων έτσι ώστε να µην προκληθούν διαταραχές στην αγορά, σε 
ηµεροµηνία η οποία θα καθοριστεί, για να επιτευχθεί µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και 
ανταγωνιστικότητα για τον τοµέα. 

Τέλος, είναι απαραίτητη η βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων. 
Οι µακροπρόθεσµες προοπτικές για τη γεωργία δεν θα βελτιωθούν εάν οι γεωργοί δεν 
αναστρέψουν την σταθερά φθίνουσα τάση του µεριδίου που τους αντιστοιχεί ως προς την 
προστιθέµενη αξία που προκύπτει από την αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων10. Πράγµατι, το 
µερίδιο της γεωργίας στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων µειώθηκε από 29% το 2000 σε 
24% το 2005, ενώ κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκε το µερίδιο της βιοµηχανίας των τροφίµων, 
της χονδρικής πώλησης και του κλάδου της διανοµής. 

Εάν δεν µεταδίδονται αποτελεσµατικά τα σήµατα που εκπέµπει η αγορά, κινδυνεύουν οι 
µακροπρόθεσµες προοπτικές του αγροτικού τοµέα και το µερίδιο της προστιθέµενης αξίας 
που δηµιουργείται από όλη την τροφική αλυσίδα. Μεγάλης σηµασίας επίσης είναι τα 
ζητήµατα που αφορούν τη σηµερινή έλλειψη ισορροπίας στη διαπραγµατευτική ισχύ σε 
ολόκληρη την αλυσίδα, το επίπεδο του ανταγωνισµού σε κάθε στάδιο της αλυσίδας, οι 
συµβατικές σχέσεις, η ανάγκη για αναδιάρθρωση και εδραίωση του αγροτικού τοµέα, η 
διαφάνεια και η λειτουργία των αγορών παραγώγων επί βασικών γεωργικών προϊόντων. 

Αγροτική ανάπτυξη 

Ως αναπόσπαστο µέρος της ΚΓΠ, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης έδειξε τη χρησιµότητά της 
µέσω της ενίσχυσης της βιωσιµότητας του αγροτικού τοµέα στην ΕΕ και στις αγροτικές 
περιοχές – από οικονοµικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς. 

Είναι επιτακτική ανάγκη η πλήρης ενσωµάτωση των περιορισµών και των ευκαιριών που 
συνδέονται µε την περιβαλλοντική και την κλιµατική αλλαγή στην πολιτική, καθώς και η 
παροχή ενός ευρέος φάσµατος οφελών για τη γεωργία, την ύπαιθρο και την κοινωνία 
γενικότερα ώστε η πολιτική αυτή να συµβάλει: 

• στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, µέσω της προώθησης της καινοτοµίας και της 
αναδιάρθρωσης και µέσω της µέριµνας ώστε να καταστεί ο αγροτικός τοµέας πιο 
αποδοτικός σε σχέση µε τους πόρους· 

• στη βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων, µεριµνώντας για την ανθεκτικότητα του 
περιβάλλοντος και της γεωργίας στην κλιµατική αλλαγή και για τη διατήρηση της 
παραγωγικής ικανότητας της γης· 

• στην ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών σε όλη την επικράτεια της 
ΕΕ, παρέχοντας δυνατότητες στους κατοίκους ανά περιοχή, ενισχύοντας την ικανότητα 
και βελτιώνοντας τις τοπικές συνθήκες καθώς και ευνοώντας την ανάπτυξη σύνδεσης 
µεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών. 

                                                 
10 «Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων στην Ευρώπη» – COM(2009) 591, της 

28.10.2009. 
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Εντός του πλαισίου αυτού, το περιβάλλον, η κλιµατική αλλαγή και η καινοτοµία πρέπει να 
προσανατολίζουν την πολιτική περισσότερο από ποτέ. Για παράδειγµα, οι επενδύσεις πρέπει 
να τονώνουν τόσο τις οικονοµικές όσο και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις· τα περιβαλλοντικά 
µέτρα πρέπει να είναι πιο στενά προσαρµοσµένα στις ειδικές ανάγκες των περιφερειών και 
ακόµη και των τοπικών περιοχών όπως είναι εκείνες στις οποίες εντάσσονται οι περιοχές του 
δικτύου Natura 2000 και των περιοχών ΥΦΑ· Μέτρα τα οποία βοηθούν στην αξιοποίηση του 
δυναµικού των αγροτικών περιοχών πρέπει να λαµβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη καινοτόµες ιδέες 
για τις επιχειρήσεις και την τοπική διακυβέρνηση. Πρέπει να εκµεταλλευθούµε τις νέες 
ευκαιρίες για την τοπική ανάπτυξη όπως είναι οι εναλλακτικοί δίοδοι διανοµής που 
αποτελούν προστιθέµενη αξία για τους τοπικούς πόρους. Πρέπει επίσης να στηριχθεί 
ουσιαστικά η ανάπτυξη των άµεσων πωλήσεων και των τοπικών αγορών. Η αντιµετώπιση 
των ειδικών αναγκών των νέων αγροτών και των νεοεισερχόµενων στον αγροτικό κλάδο θα 
αποτελέσει προτεραιότητα. 

Για να µετατραπούν οι στόχοι της πολιτικής σε απτά αποτελέσµατα είναι πολύ σηµαντικό να 
προβλεφθούν αποτελεσµατικότεροι µηχανισµοί υλοποίησης των στόχων. Η σηµερινή 
στρατηγική προσέγγιση θα ενισχυθεί µέσω του καθορισµού ποσοτικών στόχων σε επίπεδο 
ΕΕ και κατόπιν σε επίπεδο προγράµµατος, ενδεχοµένως συνοδευόµενη από κίνητρα που 
πρέπει να εξεταστούν, όπως για παράδειγµα το αποθεµατικό επίδοσης. Μια τέτοια εξέλιξη 
προς µια προσέγγιση η οποία βασίζεται στο αποτέλεσµα θα προσανατόλιζε καλύτερα την 
πολιτική προς προτεραιότητες της ΕΕ και θα αναδείκνυε τα απτά αποτελέσµατα. Η δέσµη 
των δεικτών στο κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης πρέπει να είναι 
απλουστευµένη και βελτιωµένη για τον σκοπό αυτό.  

Για λόγους αποτελεσµατικότητας, θα είναι σηµαντικό να ενισχυθεί η συνοχή µεταξύ της 
πολιτικής όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη και άλλων πολιτικών της ΕΕ, απλουστεύοντας 
ταυτόχρονα και µειώνοντας, όπου αυτό είναι δυνατόν, την γραφειοκρατία. Για τον σκοπό 
αυτό, πρέπει να προβλεφθεί ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τα κονδύλια της ΕΕ. 

Όσον αφορά τα νοµικά µέσα, θα ήταν χρήσιµο να εξακολουθήσει να υφίσταται ένα ευρύ 
φάσµα εργαλείων, από τις επενδύσεις και τις υποδοµές έως τις πληρωµές για τις υπηρεσίες 
οικοσυστηµάτων, τη στήριξη των µειονεκτικών περιοχών, τα µέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, τη στήριξη της 
καινοτοµίας, τη µεταβίβαση της γνώσης και τη θεσµική ανάπτυξη, τη δηµιουργία 
επιχειρήσεων, την κοινωνική και θεσµική ανάπτυξη µε στόχο την ενίσχυση µεθόδων 
παραγωγής που συνδέονται µε τοπικές ιδιαιτερότητες και την εξέταση συγκεκριµένων 
αναγκών κρατών µελών για την αύξηση της οικονοµικής τους αποτελεσµατικότητας. Οι 
βελτιώσεις µπορεί να συνίστανται στον καλύτερο συντονισµό των µέτρων, ειδικότερα µε την 
κατάρτιση, την υιοθέτηση δεσµών µέτρων για την αντιµετώπιση των αναγκών 
συγκεκριµένων οµάδων ή περιοχών (π.χ. αγροτών που διαθέτουν µικρές εκµεταλλεύσεις, 
ορεινών περιοχών), που διευκολύνουν τη συνεργασία των αγροτών για την επίτευξη 
συνδετικότητας των χαρακτηριστικών της υπαίθρου υπέρ της βιοποικιλότητας και της 
προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή («πράσινη υποδοµή»), ή προσφέρουν κίνητρα όπως 
είναι τα προτιµησιακά ποσοστά έντασης των ενισχύσεων για τη βελτιωµένη στοχοθέτηση. 

Επιπλέον, πρέπει να συµπεριληφθεί µια «εργαλειοθήκη» διαχείρισης του κινδύνου για την 
πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση των αβεβαιοτήτων όσον αφορά το εισόδηµα και τη 
διακύµανση των αγορών που εµποδίζουν τη δυνατότητα του αγροτικού τοµέα να επενδύει 
στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του. Η «εργαλειοθήκη» θα διατεθεί στα κράτη µέλη 
για την αντιµετώπιση των κινδύνων τόσο της παραγωγής όσο και των εισοδηµάτων, και θα 
καλύπτει όλο το φάσµα από ένα νέο εργαλείο σταθεροποίησης του εισοδήµατος συµβατό µε 
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το πράσινο κουτί του ΠΟΕ ως την ενισχυµένη υποστήριξη προς ασφαλιστικά µέσα και 
αµοιβαία κεφάλαια. Θα υπάρξει µέριµνα όσον αφορά τη συνοχή µε άλλα µέσα της ΚΓΠ, 
ιδίως µε µέσα της αγοράς, για τα νέα µέσα που θα εισαχθούν. 

Όσον αφορά την κατανοµή της στήριξης προς την αγροτική ανάπτυξη στα κράτη µέλη, 
πρέπει να εξεταστεί η χρήση αντικειµενικών κριτηρίων, µεριµνώντας ταυτόχρονα ώστε να 
αποφευχθεί η πλήρης ρήξη µε το υφιστάµενο σύστηµα. 

Είναι επίσης σηµαντικό να ενισχυθούν περαιτέρω και να απλουστευθούν οι πολιτικές 
ποιότητας (περιλαµβανοµένης της βιολογικής καλλιέργειας) και προώθησης ώστε να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στον αγροτικό τοµέα. Τέλος, η Πρωτοβουλία «Ένωση για την 
Καινοτοµία» αναµένεται επίσης να επιτρέψει την υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων για την 
επίτευξη των στόχων της Ευρώπης του 2020 για µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς οικονοµία11. 

Συνολική δοµή 

Τα µέσα της µελλοντικής ΚΓΠ πρέπει να εξακολουθήσουν να αρθρώνονται γύρω από δύο 
πυλώνες: Αυτό ήταν και η κυρίαρχη άποψη που εκφράστηκε κατά τη δηµόσια συζήτηση και 
την οποία ενστερνίστηκαν σαφώς το Συµβούλιο, το ΕΚ και η Επιτροπή των Περιφερειών. Ο 
πρώτος πυλώνας θα καλύπτει την ενίσχυση η οποία καταβάλλεται σε όλους τους αγρότες σε 
ετήσια βάση, ενώ ο 2ος πυλώνας πρέπει να παραµείνει το εργαλείο στήριξης για τους στόχους 
της Κοινότητας που παρέχει στα κράτη µέλη επαρκή ευελιξία ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ιδιαιτερότητές τους σε πολυετή, προγραµµατική και συµβατική βάση. Εν πάση περιπτώσει, ο 
διαχωρισµός µεταξύ των δύο πυλώνων αναµένεται να προσφέρει µεγαλύτερη ευκρίνεια, 
καθώς κάθε πυλώνας είναι συµπληρωµατικός σε σχέση µε τον άλλο δίχως επικαλύψεις και µε 
εστιασµό στην αποτελεσµατικότητα. 

6.2. Οι ευρύτερες επιλογές πολιτικής 

Τρεις ευρείες επιλογές πολιτικής, που αντανακλούν τους κύριους προσανατολισµούς της 
δηµόσιας συζήτησης χωρίς να αποκλείονται αµοιβαία, χρήζουν περαιτέρω εξέτασης. 
Παρουσιάζονται εδώ ως ενδεικτικές πιθανές επιλογές, ο αντίκτυπος των οποίων θα αναλυθεί 
πριν από τη λήψη τελικών αποφάσεων. Και οι τρεις εναλλακτικές επιλογές βασίζονται σε µια 
δοµή δύο πυλώνων (µε διαφορετική ισορροπία µεταξύ των δύο). 

Επιλογή 1 

Αυτή η εναλλακτική επιλογή θα εισαγάγει περαιτέρω σταδιακές αλλαγές στο υφιστάµενο 
πλαίσιο πολιτικής. Θα βασίζεται στις πτυχές της πολιτικής που λειτουργούν σωστά και θα 
επικεντρώνεται στις προσαρµογές και στις βελτιώσεις στον τοµέα της ΚΓΠ που υφίσταται 
τη µεγαλύτερη κριτική, ήτοι, στο ζήτηµα της ισότητας στην κατανοµή των άµεσων 
πληρωµών µεταξύ των κρατών µελών. Αυτή η εναλλακτική επιλογή θα εξασφαλίσει συνέχεια 
και σταθερότητα µε την σηµερινή ΚΓΠ, διευκολύνοντας έτσι τον µακροχρόνιο 
προγραµµατισµό για τους επιχειρηµατίες σε όλα τα στάδια της αλυσίδας των τροφίµων. 

Επιλογή 2 

                                                 
11 Περιλαµβανοµένων των καινοτόµων εταιρικών σχέσεων «παραγωγικότητα και βιωσιµότητα του 

γεωργικού τοµέα». 
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Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι η αξιοποίηση της ευκαιρίας για µεταρρύθµιση και η 
εισαγωγή σηµαντικών βελτιώσεων στην πολιτική µε στόχο να διασφαλιστεί ότι θα καταστεί 
πιο βιώσιµη και ότι διατηρείται η ισορροπία µεταξύ διαφορετικών στόχων πολιτικής, 
αγροτών και κρατών µελών. Αυτό θα γίνει µέσω πιο στοχοθετηµένων µέτρων τα οποία θα 
είναι πιο κατανοητά στον πολίτη της ΕΕ. Αυτή η εναλλακτική επιλογή συνεπάγεται 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στις δαπάνες και µεγαλύτερο εστιασµό στην προστιθέµενη 
αξία στην ΕΕ. Ένας τέτοιος προσανατολισµός θα επιτρέψει να αντιµετωπιστούν οι 
οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις στην ΕΕ και να ενισχυθεί η 
συµβολή της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών στους στόχους της Ευρώπης 2020 για 
έξυπνη, βιώσιµη και δίχως αποκλεισµούς ανάπτυξη. 

Επιλογή 3 

Μια άλλη επιλογή είναι η πιο εκτεταµένη µεταρρύθµιση της ΚΓΠ µε ισχυρό εστιασµό στους 
περιβαλλοντικούς στόχους και στους στόχους που αφορούν την κλιµατική αλλαγή, µε 
ταυτόχρονη εγκατάλειψη των µέτρων που αφορούν τη στήριξη του εισοδήµατος και των 
περισσότερων µέτρων υπέρ της αγοράς. Η σαφής τοποθέτηση του περιβάλλοντος και της 
κλιµατικής αλλαγής στο επίκεντρο των οικονοµικών προτεραιοτήτων µέσω του πλαισίου 
πολιτικής της αγροτικής ανάπτυξης θα ενθαρρύνει τη δηµιουργία περιφερειακών 
στρατηγικών ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρµογή των στόχων της ΕΕ. 

Οι παραπάνω εναλλακτικές επιλογές παρουσιάζουν σαφή αλλά διαφορετικά πλεονεκτήµατα 
και µειονεκτήµατα όσον αφορά την ικανοποίηση των στόχων της νέας ΚΓΠ όπως αυτή 
υποβάλλεται από την Επιτροπή στην παρούσα ανακοίνωση. Θα πρέπει να αξιολογηθούν µε 
βάση τον οικονοµικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους αντίκτυπο. 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η απάντηση της Επιτροπής στη συζήτηση σχετικά µε το µέλλον της ΚΓΠ λαµβάνει τη µορφή 
της παρούσας ανακοίνωσης η οποία περιγράφει εναλλακτικές επιλογές και ξεκινά τη 
συζήτηση µε τα υπόλοιπα όργανα και ενδιαφεροµένους. Οι νοµικές προτάσεις θα 
παρουσιαστούν το 2011. 

Οι επιλογές όσον αφορά τη µεταρρύθµιση συνίστανται τόσο σε σηµαντικές αλλαγές που 
απαιτούν νέο σχεδιασµό όσο και σε βελτιώσεις των στοιχείων που έχουν αποδείξει την 
χρησιµότητά τους κατά τον τρέχοντα σχεδιασµό. Σε αυτή τη βάση, η µέλλουσα ΚΓΠ πρέπει 
να καταστεί µια πιο βιώσιµη, ισορροπηµένη, στοχοθετηµένη, απλούστερη και 
αποτελεσµατική πολιτική, η οποία θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και στις 
προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Άµεσες ενισχύσεις Μέτρα αγοράς Αγροτική ανάπτυξη 
Επιλογή 1 «Εξασφάλιση µεγαλύτερης ισότητας στην κατανοµή των άµεσων 

πληρωµών µεταξύ των κρατών µελών (αφήνοντας ανέπαφο το 
σηµερινό σύστηµα άµεσων πληρωµών) 

Ενίσχυση των εργαλείων διαχείρισης του 
κινδύνου 

Εξορθορλογισµός και απλούστευση των 
υφιστάµενων µέσων της αγοράς όπου 
αυτό είναι απαραίτητο 

∆ιατήρηση του προσανατολισµού που 
αφορά το «τσεκ απ» της ΚΓΠ 
σύµφωνα µε το οποίο πρέπει να 
αυξηθεί η χρηµατοδότηση για να 
αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις που 
συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή, 
τα ύδατα, την βιοποικιλότητα και την 
ανανεώσιµη ενέργεια και την 
καινοτοµία. 

Επιλογή 2  Εξασφάλιση µεγαλύτερης ισότητας στην κατανοµή των άµεσων 
πληρωµών µεταξύ των κρατών µελών και ουσιαστικές αλλαγές ως 
προς τον σχεδιασµό τους.  

Οι άµεσες πληρωµές πρέπει να αποτελούνται από: 

• έναν βασικό συντελεστή που θα αντιστοιχεί στη στήριξη του 
εισοδήµατος, 

• µια υποχρεωτική πρόσθετη ενίσχυση για συγκεκριµένα 
«οικολογικά» δηµόσια αγαθά µέσω απλών, γενικών, µη 
συµβατικών και ετήσιων περιβαλλοντικών µέτρων που θα 
βασίζονται στο πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την 
εφαρµογή αυτών των µέτρων, 

• µια πρόσθετη πληρωµή ως αντιστάθµιση για συγκεκριµένους 
φυσικούς περιορισµούς,  

• και ένα µη υποχρεωτικό καθεστώς στήριξης για 
συγκεκριµένους τοµείς και περιφέρειες12, 

Εισαγωγή ενός νέου καθεστώτος για τις µικρές εκµεταλλεύσεις. 

Βελτίωση και απλούστευση των 
υφιστάµενων µέσων της αγοράς όπου 
αυτό είναι απαραίτητο 

Προσαρµογή και συµπλήρωση των 
υφιστάµενων µέσων για να 
ευθυγραµµιστούν καλύτερα µε τις 
προτεραιότητες της ΕΕ, µε στήριξη η 
οποία θα επικεντρώνεται στο 
περιβάλλον, στην κλιµατική αλλαγή 
και/ή στην αναδιάρθρωση και στην 
καινοτοµία και για να αυξηθούν οι 
περιφερειακές/τοπικές πρωτοβουλίες.  
Ενίσχυση των υφιστάµενων 
εργαλείων διαχείρισης του κινδύνου 
και εισαγωγή ενός µη υποχρεωτικού 
εργαλείου σταθεροποίησης του 
εισοδήµατος συµβατού µε το πράσινο 
κουτί του ΠΟΕ, για την αντιστάθµιση 
σηµαντικών απωλειών εισοδήµατος.  
Ενδεχοµένως να εξεταστεί η µερική 
αναδιανοµή κονδυλίων µεταξύ 
κρατών µελών µε βάση αντικειµενικά 
κριτήρια. 

                                                 
12 Αυτό θα ισοδυναµεί µε την τρέχουσα στήριξη που συνδέεται µε την παραγωγή η οποία καταβάλλεται µέσω του άρθρου 68 και άλλων µέτρων συνδεδεµένης ενίσχυσης. 
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Εισαγωγή ανωτάτου ορίου του βασικού συντελεστή, λαµβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη τη συµβολή των µεγάλων αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων στην αγροτική ανάπτυξη. 

Επιλογή 3 Σταδιακή κατάργηση των άµεσων πληρωµών στην σηµερινή τους 
µορφή 

Αντικατάστασή τους από πληρωµές µε ανώτατο όριο οι οποίες θα 
προορίζονται για περιβαλλοντικά δηµόσια αγαθά και πρόσθετες 
πληρωµές για συγκεκριµένους φυσικούς περιορισµούς 

Κατάργηση όλων των µέτρων της 
αγοράς, πλην, ενδεχοµένως, των ρητρών 
διαταραχών των αγορών που θα µπορούν 
να ενεργοποιούνται σε περιόδους 
σοβαρής κρίσης 

Τα µέτρα θα επικεντρώνονται κυρίως 
στην κλιµατική αλλαγή και στις 
περιβαλλοντικές πτυχές 

 

 




