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Θέμα: Αναφορά 1463/2012, του Jean Jacquot Michel, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την καταβολή άμεσης ενίσχυσης στους γάλλους γεωργούς

1. Περίληψη της αναφοράς

Δεδομένου ότι, τα τελευταία χρόνια, οι τιμές των σιτηρών καταγράφουν απότομη άνοδο, ο 
αναφέρων ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει την άμεση ενίσχυση που χορηγεί 
στους παραγωγούς σιτηρών, καθώς θα ήταν ασυνεπής η διατήρηση του επιπέδου ενίσχυσης 
που παρεχόταν όταν οι τιμές των σιτηρών ήταν πολύ χαμηλότερες. Αντιστοίχως, η χορήγηση 
δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης σε ορισμένους ευρωπαίους γεωργούς είναι εντελώς 
αδικαιολόγητη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Ο αναφέρων εκτιμά ότι ένα σημαντικό ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) έχει ως παραλήπτες τους παραγωγούς σιτηρών, ελαιούχων 
σπόρων και πρωτεϊνούχων φυτών. Δεδομένου ότι τα εν λόγω βασικά γεωργικά προϊόντα 
έχουν ευνοηθεί προσφάτως από την διαμόρφωση υψηλών τιμών, ο αναφέρων εκτιμά ότι η 
ενίσχυση των παραγωγών σιτηρών, ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊνούχων φυτών δεν 
δικαιολογείται πλέον. Θεωρεί δε ότι οι άμεσες ενισχύσεις από την ΚΓΠ προς αυτούς τους 
παραγωγούς δεν συνάδει με ορισμένες βασικές αρχές των Συνθηκών (όπως είναι η 
δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη με τρίτες χώρες), δεν συμβάλει στην προσπάθεια υλοποίησης 
των στόχων της ΚΓΠ (σταθεροποίηση των αγορών, εξασφάλιση του εφοδιασμού και μέριμνα 
ώστε να είναι εύλογες οι τιμές των προϊόντων για τους καταναλωτές) και δεν συνάδει με την 
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αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Από την μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2003 και έπειτα, η πλειοψηφία των άμεσων ενισχύσεων 
έχει αποσυνδεθεί από την παραγωγή: οι αγρότες δεν λαμβάνουν πλέον πληρωμές που 
συνδέονται με ορισμένο τύπο παραγωγής· αντ` αυτού, οι πληρωμές συνδέονται με 
δικαιώματα που βασίζονται στην τιμή των "ιστορικών" επιδοτήσεων που έχουν εισπραχθεί σε 
περιφερειακό/εθνικό ή προσωπικό επίπεδο.   Μέχρι το 2013, το 93% τουλάχιστον των 
άμεσων ενισχύσεων που καταβάλλονται στην ΕΕ θα είναι αποσυνδεδεμένες από την 
παραγωγή.

Η αποσυνδεδεμένη άμεση ενίσχυση εξασφαλίζει στους παραγωγούς μια σταθερή βασική 
εισοδηματική ενίσχυση και εξασφαλίζει επίσης ότι οι γεωργοί ανταποκρίνονται στα 
μηνύματα της αγοράς, δεδομένου ότι το υπόλοιπο εισόδημά τους καθορίζεται από την αγορά.

Οι υψηλές τιμές για ορισμένα προϊόντα (όπως υποδεικνύει ο αναφέρων) παραπέμπουν σε μία 
μόνο διάσταση του τρέχοντος οικονομικού περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζεται εξάλλου 
από μεγαλύτερη αστάθεια τιμών και υψηλότερο κόστος εισροών (και μειωμένα περιθώρια). 
Τούτη η κατάσταση καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη σταθερής εισοδηματικής 
στήριξης των αγροτών, η οποία θα εξασφαλίζει σταθερό εισόδημα ανεξάρτητα από τις 
διακυμάνσεις της αγοράς.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι τρέχουσες αποσυνδεδεμένες πληρωμές συνδέονται με την 
τήρηση περιβαλλοντικών προτύπων και προτύπων σχετικών με την υγεία των ζώων και των 
φυτών (πολλαπλή συμμόρφωση). Κατά συνέπεια, το ισχύον σύστημα των αποσυνδεδεμένων 
πληρωμών συμβάλλει επίσης στην εδραίωση της βιώσιμης γεωργίας μέσω της διασφάλισης 
μιας μακρόπνοης οικονομικής βιωσιμότητας και μιας ομαλής διαρθρωτικής προσαρμογής του 
γεωργικού τομέα. Σε συνάρτηση με την πολλαπλή συμμόρφωση, οι άμεσες ενισχύσεις 
συνεισφέρουν στην παροχή βασικών δημόσιων αγαθών μέσω της βιώσιμης γεωργίας.

Στην ταξινόμηση των μέτρων στήριξης της γεωργίας του ΠΟΕ, οι σημερινές 
αποσυνδεδεμένες πληρωμές εντάσσονται στην "πράσινη κατηγορία", κάτι που σημαίνει ότι 
στρεβλώνουν λίγο ή καθόλου το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και των εμπορικών της εταίρων. Με 
τον τρόπο αυτό, οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις δίνουν στην ΕΕ την δυνατότητα να 
παρέχει μια ελάχιστη εισοδηματική πηγή στην γεωργική της κοινότητα ενώ ταυτόχρονα τηρεί 
τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας των τροφίμων και ποιότητας της παραγωγής και εξασφαλίζει 
ότι αυτού του είδους η στήριξη έχει ελάχιστο αντίκτυπο στον υπόλοιπο κόσμο. Από την 
άποψη αυτή, δεν υφίστανται οικονομικής φύσης ενδείξεις για σύνδεση μεταξύ του 
υφιστάμενου μοντέλου άμεσων ενισχύσεων και των σημερινών επισιτιστικών αναγκών του 
πλανήτη. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις χάραξης 
πολιτικής στους τομείς της γεωργίας και της επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας σε 
διάφορα διεθνή φόρα, όπως είναι η Επιτροπή για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια και 
οι G8/G20, με την επιδίωξη να συμβάλει ενεργά στις τρέχουσες στρατηγικές για την 
διατροφή του πλανήτη.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ ενόψει της περιόδου 2014-2020, έχει αποφασιστεί ο 
επανακαθορισμός του μοντέλου κατανομής των άμεσων ενισχύσεων τόσο μεταξύ των 
κρατών μελών όσο και εντός της επικράτειας κράτους μέλους και η μετάβασή του από τα 
"ιστορικά" στοιχεία αναφοράς σε ένα κατ' αποκοπή ποσό σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, 
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ενώ ταυτόχρονα θα έχουν τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μερική σύγκλιση. Η 
απομάκρυνση από τα "ιστορικά" στοιχεία αναφοράς θα αποτελέσει οπωσδήποτε σημαντικό 
βήμα προς την κατεύθυνση μιας δικαιότερης και διαφανέστερης κατανομής των άμεσων 
ενισχύσεων που θα στηρίζεται περισσότερο σε αντικειμενικά κριτήρια παρά σε αιτιολογίες 
του παρελθόντος.

Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η σημερινή οικονομική συγκυρία δικαιολογεί την κατάργηση των 
άμεσων ενισχύσεων προς κάποιους παραγωγούς με βάση τις τρέχουσες υψηλές τιμές.  Η 
Επιτροπή εκτιμά ότι η τάση ευθυγράμμισης προς τους προσανατολισμούς της αγοράς απαιτεί 
ένα μοντέλο αποτελεσματικότερης και καλύτερα στοχευμένης άμεσης ενίσχυσης που θα 
βασίζεται σε διαφανή, δίκαια και χωρίς διακρίσεις κριτήρια.  Οι αποφάσεις που θα ληφθούν 
στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ συνιστούν σημαντικό, πραγματικό βήμα στην 
προσπάθεια για αποτελεσματικές, διαφανείς και δίκαιες άμεσες ενισχύσεις.


