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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. σημειώνει τη διάχυτη ανησυχία για τις μειούμενες αλλά σωρευτικές αρνητικές συνέπειες 
της ΚΓΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες· σημειώνει ωστόσο ότι, δυστυχώς, η ανακοίνωση 
της Επιτροπής για την ΚΓΠ στην προοπτική του 2020 δεν αναφέρεται καθόλου στις 
συνέπειες αυτές· ζητεί να περιληφθεί ως ένας από τους βασικούς στόχους στη νέα ΚΓΠ η 
αρχή της αποφυγής επιβλαβούς επίδρασης στις αναπτυσσόμενες χώρες·

2. ζητεί να καταργηθούν στη μετά το 2013 ΚΓΠ όλες οι επιδοτήσεις στην εξαγωγή και να 
αποσυνδεθούν οι άμεσες πληρωμές από την παραγωγή, ώστε να δημιουργηθεί ένα πεδίο 
ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των αγροτικών προϊόντων της ΕΕ και εκείνων των 
αναπτυσσόμενων χωρών· καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει μεταβατικούς 
μηχανισμούς για τις φυτικές παραγωγές που θα επηρεασθούν από την αποσύνδεση αυτή, 
στοχεύοντας στην προώθηση των βιολογικών προϊόντων και των βιώσιμων 
καλλιεργητικών μεθόδων·

3. με στόχο την άμβλυνση των σωρευτικών αρνητικών συνεπειών της ΚΓΠ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την εμπορική και την 
αναπτυξιακή πολιτική της για την προώθηση των βιώσιμων καλλιεργητικών μεθόδων και 
της επισιτιστικής κυριαρχίας στις αναπτυσσόμενες χώρες· πιστεύει ότι έχουν κεφαλαιώδη 
σημασία η διαφύλαξη της επισιτιστικής ασφάλειας των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών 
και εκείνων των αναπτυσσόμενων χωρών που είναι καθαροί εισαγωγείς τροφίμων, η 
εξάλειψη των φαινομένων διαρπαγής της γης, η εξασφάλιση των ιδιοκτησιακών 
δικαιωμάτων των μικροκαλλιεργητών και των ιθαγενών καλλιεργητών, καθώς και η 
κατάργηση των μονοπωλίων σπόρων και της εξάρτησης από ειδικευμένα παρασιτοκτόνα·

4. τονίζει ότι τα τρόφιμα δεν είναι απλώς εμπορεύματα, αλλά ότι η πρόσβαση σε αυτά 
αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα·

5. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διεθνούς κερδοσκοπίας επί των τιμών 
των αγροτικών προϊόντων, η νέα ΚΓΠ θα πρέπει να θεσπίζει κατάλληλους μηχανισμούς 
και κανόνες που θα διέπουν τις συναλλαγές στις αγορές παραγώγων βασικών αγροτικών 
αγαθών και θα βελτιώνουν τη διαφάνεια· πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
παραδειγματίσει με τη στάση της, θεσπίζοντας μέσα στα όριά της τοπικές αγορές 
δημοπρασίας αγροτικών προϊόντων και τοπικά συστήματα διανομής, που θα ενισχύσουν 
τη διαπραγματευτική θέση των μικροπαραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού·

6. ζητεί τη ριζική τροποποίηση του διαπραγματευτικού κειμένου της συμφωνίας ΕΕ-
Mercosur, μετά τη μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων που εκπόνησε η Επιτροπή και η 
οποία προειδοποιεί για το ενδεχόμενο μεγάλης αύξησης των παράνομων υλοτομήσεων 
και των παράνομων βιομηχανικών καλλιεργειών, εις βάρος των τοπικών αγροτικών 
πληθυσμών και του περιβάλλοντος, αλλά και για το ενδεχόμενο απώλειας εκατομμυρίων 
αγροτικών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, σε βάρος της αποτελεσματικότητας της ΚΓΠ.


