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SUGGESTIONS

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:

1. ζητεί στο πλαίσιο της μετά το 2013 ΚΓΠ να επιδιωχθούν ως προς τα τρόφιμα στόχοι που 
θα ευνοούν νέες μορφές βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, μιας γεωργικής παραγωγής που 
θα εξοικονομεί ενέργεια, θα απαιτεί λιγότερες χημικές ουσίες και θα αξιοποιεί 
αποτελεσματικότερα τις δυνατότητες των οικοσυστημάτων· επισημαίνει επίσης ότι θα 
πρέπει η μετά το 2013 ΚΓΠ να μπορεί να ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές 
προκλήσεις όπως είναι η κλιματική μεταβολή, η εξάντληση των πόρων, η μόλυνση των 
υδάτων, η διάβρωση του εδάφους κα·

2. επισημαίνει ότι η ΚΓΠ αφορά τους γεωργούς και το κοινό εν γένει, τόσο ως 
φορολογούμενους πολίτες όσο και ως καταναλωτές, διότι είναι προς όφελος του κοινού 
τα ασφαλή τρόφιμα, το ασφαλές για την υγεία περιβάλλον, η ευζωία και οι προοπτικές 
απασχόλησης·

3. ζητεί να βασίζεται η χρηματοδότηση της ΚΓΠ σε ένα πρότυπο που περιλαμβάνει 
πληρωμές συνδεδεμένες με φυσικά μειονεκτήματα και πληρωμές για ευάλωτες περιοχές·

4. ζητεί να εδραιωθεί η αντίληψη ότι η χρηματοδότηση σε αμφότερους τους πυλώνες 
πραγματοποιείται εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια σχετικά με το περιβάλλον και τη 
βιοποικιλότητα που επιτρέπουν την παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων με τη χρήση 
βιώσιμων μεθόδων· επισημαίνει δε ότι η επαρκής χρηματοδότηση αποτελεί τη μόνη 
εγγύηση επιτυχίας των γεωργικών και περιβαλλοντικών στόχων·

5. επισημαίνει ότι ένας υποχρεωτικός «οικολογικός συντελεστής» που σέβεται τα
οικοσυστήματα δεν θα αποβεί προς όφελος μόνο του περιβάλλοντος αλλά θα εξασφαλίσει 
επίσης ένα βιώσιμο μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία· 

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την Επιλογή 2 της Επιτροπής, η οποία 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·

7. φρονεί ότι, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ΚΓΠ, πρέπει να εξεταστούν νέα μέσα για την 
εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών διότι η γεωργία προσφέρει τεράστιες δυνατότητες 
καταπολέμησης της κλιματικής μεταβολής· 

8. εκφράζει τη λύπη του διότι εξακολουθούν να μην έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι περί 
βιοποικιλότητας της ΕΕ και προσδοκά ότι η ΚΓΠ θα αποτελέσει καταλύτη στις 
προσπάθειες επίτευξης αυτών των στόχων· 

9. επισημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι στην πλειοψηφία τους αντιτίθενται στη χρήση ΓΜΟ στη 
γεωργία και στα τρόφιμα και καλεί την Επιτροπή ως εκ τούτου να εξετάσει το ενδεχόμενο 
να μην χρηματοδοτούνται οι γεωργικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με ΓΜΟ· 
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10. ζητεί να υπάρξουν περισσότερα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ που θα 
επιτρέπουν στους γεωργούς και στους ερευνητές να εργάζονται μαζί για να ανακαλύψουν 
νέους τρόπους καλλιέργειας της γης με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο.


