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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από τη σκοπιά της αναπτυξιακής πολιτικής θα μπορούσε κανείς να προτείνει μια εντελώς 
διαφορετική ΚΓΠ από εκείνην που παρουσιάζεται στις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της 
Επιτροπής. Ωστόσο, κατά τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ έχουν αντιμετωπιστεί 
ορισμένες γνωστές ανακολουθίες, τάση που συνεχίστηκε με τις τρέχουσες προτάσεις της 
Επιτροπής. Η στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχει αποσυνδεθεί σε μεγάλο βαθμό 
και οι ρόλοι των μηχανισμών παρέμβασης στην αγορά και των επιστροφών κατά την 
εξαγωγή έχουν μειωθεί σημαντικά.

Μία από τις σημαντικές καινοτομίες στην πιο πρόσφατη μεταρρυθμιστική πρόταση είναι η 
υποχρεωτική οικολογική συνιστώσα των άμεσων ενισχύσεων, με τη στήριξη 
περιβαλλοντικών μέτρων σε ολόκληρη την ΕΕ, δίνοντας προτεραιότητα στους στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Αυτό δεν θα δημιουργήσει ανταγωνιστική 
κατάσταση με τους αγρότες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, τα υποχρεωτικά 
περιβαλλοντικά μέτρα θα συμβάλουν στη συγκράτηση της κλιματικής αλλαγής η οποία έχει 
σοβαρές συνέπειες για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες.  Μολονότι μπορεί κάποιες 
λεπτομέρειες να χρειάζονται βελτίωση, η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει 
αδιαμφισβήτητα την οικολογική συνιστώσα της πρότασης της Επιτροπής. 

Παρά τις θετικές τάσεις, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πραγματικά προβλήματα που 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τη σκοπιά της αναπτυξιακής πολιτικής. Η 
μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ εξακολουθεί να έχει εξωτερικές επιπτώσεις που δεν 
αντικατοπτρίζονται επαρκώς στις προτάσεις της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, οι κανονισμοί της 
ΚΓΠ πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά με γνώμονα την υποχρέωση που απορρέει από τη 
Συνθήκη να διασφαλίζεται η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) (άρθρο 208 ΣΛΕΕ). 

Οι επιπτώσεις της ΚΓΠ δεν είναι γενικευμένες σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά έχει 
αποδειχθεί ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μεμονωμένα μέτρα της ΚΓΠ μπορούν να 
οδηγήσουν σε υπερβολικές εισαγωγές στις αναπτυσσόμενες χώρες, στοιχείο που απειλεί την 
επιβίωση των τοπικών αγροτών και υπονομεύει τις πολιτικές στον τομέα της γεωργίας που 
εγκρίθηκαν από τις αναπτυσσόμενες χώρες για να ενισχυθεί η μακροπρόθεσμη επισιτιστική 
τους ασφάλεια. Επιπλέον, με γνώμονα μια ευρύτερη κατανόηση της ΣΑΠ που υπερβαίνει την 
αρχή της αποφυγής επιβλαβούς επίδρασης, ορισμένα στοιχεία του «δεύτερου πυλώνα» θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία συνεργειών και να ενισχύσουν τη συνεργασία 
μεταξύ των αγροτών στην Ευρώπη και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης προτείνει επομένως τροπολογίες στο πλαίσιο των 
ακόλουθων κατευθυντήριων γραμμών:

● Η ΚΓΠ θα πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της συνοχής της αναπτυξιακής 
πολιτικής της ΕΕ και οι επιπτώσεις της εκτός ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά, 
με τη συμμετοχή των κυβερνήσεων και ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων των 
χωρών εταίρων.

● Οι επιδοτήσεις εξαγωγών θα πρέπει να καταργηθούν πλήρως. Εν τω μεταξύ, δεν θα 
πρέπει να χορηγούνται επιστροφές στην εξαγωγή εάν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής 
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επιβλαβούς επίδρασης για τους τοπικούς παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Γενικώς, μέτρα που θα λειτουργούν ως πλέγμα ασφάλειας όπως αγορά παρέμβασης 
μπορεί να οδηγήσουν σε αντικατάσταση του κόστους της προσαρμογής για τους 
παραγωγούς εκτός ΕΕ. 

● Η πολιτική της ΕΕ και η εξάρτηση από τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων φυτών έχει αρνητικό 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο στις εξαγωγές των αναπτυσσόμενων χωρών. Η 
προώθηση της καλλιέργειας οσπρίων στην Ευρώπη θα μπορούσε επίσης να μετριάσει την 
κλιματική αλλαγή και θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στη βιοποικιλότητα και τη  
γονιμότητα του εδάφους. 

● Όπως ήδη πρότεινε η Επιτροπή Ανάπτυξης το 2011, οι άμεσες πληρωμές θα πρέπει να 
αποσυνδεθούν από την παραγωγή «ώστε να δημιουργηθεί ένα πεδίο ισότιμου 
ανταγωνισμού μεταξύ των αγροτικών προϊόντων της ΕΕ και εκείνων των 
αναπτυσσόμενων χωρών».

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης γνωρίζει ότι οι αλλαγές αυτές δεν επαρκούν για να 
αντιμετωπιστεί η παγκόσμια πρόκληση της επισιτιστικής ασφάλειας και να καθησυχαστούν 
οι αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά τη λειτουργία των γεωργικών αγορών. Άλλες 
πολιτικές, ιδιαίτερα η εμπορική πολιτική της ΕΕ, αλλά και η ενεργειακή πολιτική ή η 
πολιτική για την επισιτιστική ασφάλεια, επηρεάζουν καθοριστικά τον αναπτυσσόμενο κόσμο 
αλλά δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης για 
μεταρρυθμίσεις.

Ένα άλλο θέμα που δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των κανονισμών αυτών 
είναι η πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού καταγγελιών για τις αναπτυσσόμενες χώρες 
σε περιπτώσεις όπου παραβιάζονται οι αναπτυξιακοί στόχοι της ΕΕ που παγιώνονται στο 
άρθρο 208 της ΣΛΕΕ. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης συνιστά να αντιμετωπιστεί η 
συγκεκριμένη πρόκληση στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάπτυξης, π.χ. στην έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία έχει 
προγραμματιστεί για το 2012.

Η αναπτυξιακή πολιτική και ο διάλογος για τη διαμόρφωση πολιτικής πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με εύστοχο τρόπο για να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να 
αντλήσουν οφέλη από το διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων και να εφαρμόσουν, όπως 
πράττει η Ένωση, σύγχρονα μέσα διαχείρισης της αγοράς. Μέτρα που έχουν θετικό 
αντίκτυπο σε μια αναπτυσσόμενη χώρα μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες σε μια άλλη. 
Για τον λόγο αυτό, η συντάκτρια της γνωμοδότησης προσπάθησε να ακολουθήσει μια 
προσέγγιση στη βάση αρχών αντί της μικροδιαχείρισης των αγορών.

Η βασική πρόκληση για τη ΣΑΠ είναι η περίπτωση κατά την οποία τα συμφέροντα των 
αναπτυσσόμενων χωρών έρχονται σε σύγκρουση με τα αντίστοιχα στην Ευρώπη. Η 
μακροπρόθεσμη προοπτική είναι αυτά τα συμφέροντα να μπορούν να ευθυγραμμίζονται και η 
δημιουργία επωφελών για όλους καταστάσεων να μπορεί να διευκολύνεται. Έτσι, ο στόχος 
των προτάσεων του συντάκτη γνωμοδότησης είναι να μην υπονομευθούν οι θεμιτοί στόχοι 
της ΚΓΠ, αλλά να διενεργηθούν επιλεκτικές προσαρμογές όπου κρίνεται αναγκαίο από τη 
σκοπιά της αναπτυξιακής πολιτικής.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι στόχοι 
της συνεργασίας για την ανάπτυξη, 
περιλαμβανομένων και εκείνων που έχουν 
εγκριθεί στο πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών, 
λαμβάνονται υπόψη από την ΚΓΠ. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να 
θέσουν σε κίνδυνο την ικανότητα 
παραγωγής τροφίμων και την 
μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια 
των αναπτυσσομένων χωρών, ιδιαίτερα 
των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών 
(ΛΑΧ), και θα πρέπει να συμβάλουν στην 
υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε 
η Ένωση για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, όλες οι πολιτικές της ΕΕ που ενδέχεται να επηρεάσουν 
τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους. Η 
διευκόλυνση της γεωργικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών και η ενίσχυση της 
παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας αποτελούν μείζονες στόχους της αναπτυξιακής 
συνεργασίας της ΕΕ. Η γεωργική πολιτική της ΕΕ έχει εξωτερικές επιπτώσεις και επηρεάζει 
κυρίως το εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Η αρχή ΣΑΠ απαιτεί να παρακολουθούνται και, 
οσάκις είναι δυνατόν, να αποφεύγονται οι δυνητικές επιπτώσεις στις τοπικές γεωργικές αγορές 
και στους τοπικούς παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68α) Σύμφωνα με την αρχή της 
πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη, η 
υλοποίηση της ΚΓΠ θα πρέπει να 
υπόκειται σε τακτική παρακολούθηση και 
αξιολόγηση σε σχέση με τον αντίκτυπο 
στην ικανότητα παραγωγής τροφίμων και 
τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική 
ασφάλεια των αναπτυσσόμενων χωρών, 
ιδιαίτερα των λιγότερο ανεπτυγμένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το προτεινόμενο νέο άρθρο για τακτικές 
αξιολογήσεις αντικτύπου.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 110α
Αξιολόγηση αντικτύπου στις 
αναπτυσσόμενες χώρες
1. Σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, 
ο αντίκτυπος της ΚΓΠ στην ικανότητα 
για παραγωγή τροφίμων και τη 
μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια 
των αναπτυσσόμενων χωρών υπόκειται 
σε τακτικές και ανεξάρτητες 
αξιολογήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον 
αντίκτυπο στους τοπικούς και τους 
μικρής κλίμακας παραγωγούς. Η 
αξιολόγηση θα βασίζεται μεταξύ άλλων 
στα στοιχεία που παρέχουν οι 
κυβερνήσεις, οι γεωργικές οργανώσεις, οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
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και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι στις 
αναπτυσσόμενες χώρες που είναι 
εμπορικοί εταίροι της ΕΕ. 
2. Η Επιτροπή ορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, το πεδίο εφαρμογής και τη 
διαδικασία των αξιολογήσεων 
αντικτύπου, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές 
διεθνείς πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα εκ 
μέρους του ειδικού εισηγητή των 
Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στην 
τροφή και της επιτροπής του FAO για 
την επισιτιστική ασφάλεια. Εν οι λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 
3.
3. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης, τα στοιχεία που έχει 
λάβει και απόκριση της ΕΕ σε πολιτικό 
επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αντίκτυπος των διαφόρων μέσων της ΓΚΠ στη γεωργική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες 
χώρες εξαρτάται από παράγοντες όπως οι τιμές στην παγκόσμια αγορά, τα εμπορικά 
καθεστώτα, οι ικανότητες παραγωγής και οι πολιτικές επιλογές στις χώρες εταίρους. Όπως 
αναγνωρίζεται στην εκτίμηση αντικτύπου των προτάσεων για μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, της 
Επιτροπής, ο αντίκτυπος πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση. Απαιτούνται επομένως 
τακτικές αξιολογήσεις, που να περιλαμβάνουν μηχανισμούς για τη λήψη στοιχείων από τις 
χώρες εταίρους και να λαμβάνουν υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα. 


