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με την υπερεπιδότηση γεωργικών προϊόντων

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η (υπερ)επιδότηση της γεωργίας έχει ως αποτέλεσμα τα 
ευρωπαϊκά προϊόντα να είναι φθηνότερα από τα τοπικά προϊόντα των αφρικανικών και 
ασιατικών αγορών. Αφετέρου, τα ξένα γεωργικά προϊόντα αδυνατούν να συναγωνιστούν 
στην ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον, σύμφωνα με τον αναφέροντα, στον τρίτο κόσμο 
συντελείται ένα είδος επαναποικιοποίησης από δυτικές εταιρείες που μισθώνουν ή αγοράζουν 
μεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης. Ο αναφέρων πιστεύει ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί 
αν μειωθούν οι γεωργικές επιδοτήσεις. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Σεπτεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι λόγω των επιδοτήσεων της ΕΕ, είναι 
χαμηλότερες οι τιμές των προϊόντων από τις τιμές των εγχώριων γεωργικών προϊόντων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Τα τελευταία 20 χρόνια, η ΚΓΠ έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές που έχουν μεταβάλει 
σταδιακά τον αντίκτυπο της πολιτικής στις αποφάσεις των αγροτών που αφορούν την 
παραγωγή, κατευθύνοντας την ευρωπαϊκή γεωργία προς την αγορά. Η ΚΓΠ έχει αλλάξει 
ριζικά από μια πολιτική στήριξης των τιμών σε μια πολιτική στήριξης του εισοδήματος, όπου 
τα μέσα της αγοράς χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή δικτύων ασφαλείας σε 
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καταστάσεις κρίσης. Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ έχει γίνει αποδέκτης τιμών στις παγκόσμιες 
αγορές για τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα, ενώ το 94% της άμεσης στήριξης του 
εισοδήματος είναι αποσυνδεδεμένη από την παραγωγή.

Εδώ και τρία χρόνια, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή μειώθηκαν δραστικά, και από τον 
Ιούλιο του 2013 καθορίστηκαν στο μηδέν για όλα τα εμπορεύματα. Επιπλέον, με τη νέα 
ΚΑΠ, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο υπό εξαιρετικές 
συνθήκες της αγοράς.

Ο αντίκτυπος των αναθεωρημένων μέσων της ΚΓΠ στις τιμές της παγκόσμιας αγοράς και
στις αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών είναι αμελητέος. Αυτό έχει πολύ καλά τεκμηριωθεί
στην πρόσφατη εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικά με τις προτάσεις μεταρρύθμισης της ΚΓΠ 
και την πιο πρόσφατη Έκθεση της ΕΕ 2013 για τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών.

Η διαχείριση της γης καθίσταται ένα όλο και πιο σημαντικό θέμα για την ανάπτυξη της 
γεωργίας. Η βοήθεια προς τις χώρες για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα 
συστήματα γαιοκτησίας, η βελτίωση της πρόσβασης στη γη, η προστασία του πληθυσμού 
τους κατά των καταχρηστικών και μη διαφανών συναλλαγών γης, αποτελούν προτεραιότητα 
στην αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων και την αγροτική 
ανάπτυξη. Οι προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές περί υπεύθυνης διαχείρισης ιδιοκτησίας 
γαιών, αλιευμάτων και δασών που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2012 από την Παγκόσμια 
Επιτροπή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, παρέχει τις αρχές της διακυβέρνησης σχετικά με 
το σεβασμό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των γαιών και των συναλλαγών. Η ΕΕ εργάζεται 
για την ενθάρρυνση της εφαρμογής και του σεβασμού αυτών των κατευθυντήριων γραμμών 
μέσω του διαλόγου με τις αντίστοιχες κυβερνήσεις και τις περιφέρειες, καθώς και σε όλα τα
κοινοτικά προγράμματα στήριξης. Επιπλέον, η Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά την εξ εξελίξει 
διαδικασία στην Επιτροπή για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια (CFS) να αναπτυχθεί  
ένα εθελοντικό πλαίσιο με αρχές για υπεύθυνες γεωργικές επενδύσεις (RAI). Ένα τέτοιο 
πλαίσιο διεθνώς συμφωνημένων αρχών είναι απαραίτητο για να καθοδηγήσει τους επενδυτές, 
τις χώρες υποδοχής και τους διαμεσολαβητές προς επενδύσεις στον τομέα της γεωργίας που 
θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα μέσα επιβίωσης και τους πόρους. Θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει την παρακολούθηση των εξαγορών γης μεγάλης κλίμακα. Η ΕΕ, 
μέσω των διαφόρων μέσων της, υποστηρίζει τις υπεύθυνες γεωργικές επενδύσεις, και αυτό 
πρέπει να κλιμακωθεί σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στην Αφρική. Το χάσμα των 
επενδύσεων όσον αφορά τις γεωργικές επενδύσεις εξακολουθεί να είναι σημαντικό – ο FAO,
το εκτιμά σε 83 δισεκατομμύρια δολάρια σε τιμές του 20091.

Συμπέρασμα

Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν απαιτείται συγκεκριμένη 
δράση  πέραν του σημερινού πλαισίου πολιτικής.

                                               
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Investment.pdf


