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Θέμα: Αναφορά 0215/2013 της Melanie Hilkemeier, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της γεωργικής εκστρατείας του Γερμανικού Συνδέσμου για την 
Προστασία της Φύσης και της Βιοποικιλότητας (NABU), σχετικά με τη 
γεωργική δραστηριότητα για το μέλλον της Ευρώπης

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί από το Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει τις νέες εξουσίες του βάσει της 
Συνθήκης της Λισαβόνας για να καταστήσει την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) πράσινη και 
βιώσιμη. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, πρέπει να αποφευχθεί η περαιτέρω εντατικοποίηση 
της γεωργίας, την οποία επιδιώκουν ορισμένες γεωργικές ομάδες συμφερόντων, επειδή είναι 
αντιπαραγωγική από οικονομική και οικολογική άποψη. Η αναφέρουσα ζητεί, μεταξύ άλλων, 
ο πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ να αποκτήσει σαφή και φιλόδοξο οικολογικό χαρακτήρα, να 
αυξηθεί από 60 σε 80% η χρηματοδότηση για οικολογική δράση στις καλλιέργειες, να 
ενισχυθεί ο δεύτερος πυλώνας, να διατίθεται τουλάχιστον το 35% των κονδυλίων για το 
περιβάλλον και τα τοπία και να καταργηθεί η δυνατότητα μεταφοράς χρηματοδοτήσεων από 
τον έναν πυλώνα στον άλλον. Η αναφέρουσα καλεί το Κοινοβούλιο να αποτελέσει ισχυρό 
υπέρμαχο μιας φιλικής προς το περιβάλλον ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής για το μέλλον. 

2. Παραδεκτό

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

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Τον Οκτώβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις τέσσερεις νομοθετικές 



PE528.187v01-00 2/3 CM\1018348EL.doc

EL

προτάσεις που απαρτίζουν τη «δέσμη» της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για την περίοδο 
2014–2020. Έκτοτε, πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανονισμούς 
αυτούς τόσο εντός του Συμβουλίου των Υπουργών όσο και εντός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και ακολούθησαν διοργανικές διαπραγματεύσεις. 

Η διαδικασία αυτή οδήγησε σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τη νέα ΚΓΠ τον Ιούνιο του 
2013 – που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 – και επισημοποιήθηκε με ψηφοφορία 
στη σύνοδο της ολομελείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Νοεμβρίου 2013 και με την 
έγκριση από το Συμβούλιο των Υπουργών τον Δεκέμβριο του 2013. 

Στη συνέχεια, οι κανονισμοί δημοσιεύτηκαν με την οριστική τους μορφή στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η νέα ΚΓΠ τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 
με εξαίρεση το νέο σύστημα των άμεσων πληρωμών το οποίο θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 
2015, μετά μία μεταβατική περίοδο κατά την οποία θα καταστούν δυνατές οι αναγκαίες 
προσαρμογές.  

Όσον αφορά το περιεχόμενο της αναφοράς, η Επιτροπή επιθυμεί να διατυπώσει τις 
ακόλουθες παρατηρήσεις, βάσει της τελικής μορφής που έλαβε η νέα ΚΓΠ:

Κατ’ αρχάς ως προς τον «εξοικολογισμό», επιτελέστηκε ένα σημαντικό βήμα, εφόσον οι 
σχετικές με την οικολογία υποχρεώσεις αποτελούν πλέον υποχρεωτικό στοιχείο του νέου 
συστήματος άμεσων πληρωμών. Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης, οι πράσινες πληρωμές 
μπορούν να αποσύρονται και να επιβάλλεται πρόσθετο πρόστιμο 25% (από το 2018). Με τον 
τρόπο αυτό, ο «εξοικολογισμός» προβλέπει ένα ισχυρό πλαίσιο που μπορεί να εξασφαλίσει 
βιώσιμη γεωργία στην Ευρώπη κατά τα προσεχή έτη. 

Αυτές οι υποχρεώσεις «εξοικολογισμού» συνίστανται σε τρία δεσμευτικά στοιχεία:

Πρώτον, η νέα ΚΓΠ εισάγει την υποχρέωση σε κάθε εκμετάλλευση επιφάνειας άνω των 15 
αρόσιμων εκταρίων το 5% τουλάχιστον να διατίθεται σε περιοχές με οικολογική εστίαση. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι στις περιοχές με οικολογική εστίαση θα επιτρέπεται μόνον η 
περιβαλλοντικά βιώσιμη παραγωγή της οποίας οι λεπτομέρειες και οι πτυχές 
(συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της χρήσης προϊόντων για την προστασία των φυτών)  
πρόκειται να καθοριστούν μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση οι οποίες βρίσκονται στο 
στάδιο της εκπόνησης. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της υποχρέωσης σχετικά με τις 
επιφάνειες με οικολογική εστίαση προβλέπεται για το 2017 και, ενδεχομένως, διεύρυνσή της 
στο 7%.  

Δεύτερον, προβλέπεται υποχρέωση διατήρησης της αναλογίας μεταξύ μόνιμων βοσκοτόπων 
και αροτραίων γαιών. Επί πλέον, απαγορεύεται η άροση των μόνιμων βοσκοτόπων που έχουν 
χαρακτηριστεί ευαίσθητοι από περιβαλλοντικής άποψης.

Τρίτο, σ’ ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, κάθε γεωργός οφείλει να 
καλλιεργεί τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες, όταν η επιφάνεια των γαιών του 
υπερβαίνει τα 10 εκτάρια και τουλάχιστον τρεις όταν η επιφάνεια αυτή υπερβαίνει τα 30 
εκτάρια. Η κύρια καλλιέργεια μπορεί να καλύπτει έως το 75% της αροτραίας γης και οι άλλες 
δύο κύριες καλλιέργειες έως το 95% αυτής. 

Όσον αφορά την Ανάπτυξη της Υπαίθρου είναι δυνατό ποσοστό συγχρηματοδότησης κατά 
75% για αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα (δυνάμενο να αυξηθεί ώς 85% για τις λιγότερο 
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αναπτυγμένες περιοχές, για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και για τα μικρότερα νησιά του 
Αιγαίου πελάγους). Επίσης το 30% της συνεισφοράς της ΕΕ σε κάθε Πρόγραμμα για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να προορίζεται για μέτρα που συμβάλουν στον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής καθώς και στην επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων. Αυτό το 30% 
πρέπει να συνδέεται με διάφορα μέτρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου, μεταξύ των οποίων 
για αγροπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα, για την βιολογική γεωργία, για δασικά μέτρα, 
για πληρωμές στο πλαίσιο του Natura 2000 και για επενδύσεις σε σχέση με το περιβάλλον 
και το κλίμα. Ωστόσο, οι αρμόδιες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αρχές 
προγραμματισμού είναι ελεύθερες να υπερβούν αυτό το ελάχιστο ποσοστό. 

Τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων και των κρίσεων προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στους 
αγρότες έναντι των κλυδωνισμών των αγορών και των αυξανόμενων κινδύνων (π.χ. 
πτητικότητα των τιμών) σε ανταγωνιστικές και παγκόσμιες αγορές. Προσφέρουν ένα κάποιο 
βαθμό βεβαιότητας για τον σχεδιασμό και με τον τρόπο αυτό βοηθούν στο να παραμείνει η 
παραγωγή βιώσιμη και στο να διατηρηθούν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ. Για τον 
λόγο αυτό η νέα πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου προσφέρει στήριξη για τέτοια 
μέτρα μέσω συγχρηματοδότησης. Τούτο ωστόσο συνιστά επιλογή και όχι υποχρέωση για τις 
εθνικές και περιφερειακές αρχές προγραμματισμού, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη 
τις εθνικές/περιφερειακές περιστάσεις αντί να επιβάλλουν ένα γενικό μη στοχοθετημένο 
πλαίσιο.   

Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα της μεταφοράς χρηματοδοτήσεων από τον δεύτερο στον πρώτο 
πυλώνα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν εάν θα 
κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής εντός σαφώς ορισμένων ορίων (έως 15% ή 25% 
ανάλογα με το κράτος μέλος. Άλλωστε, η νέα ΚΓΠ επιτρέπει επίσης τη μεταφορά 
χρηματοδοτήσεων από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα (έως 15%).

Συμπέρασμα

Η νέα ΚΓΠ τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 (ορισμένα μέτρα θα εφαρμόζονται από 
1ης Ιανουαρίου 2015)· συνεπώς δεν είναι πλέον δυνατές παρεμβάσεις στο στάδιο αυτό. Το 
2017 θα εξεταστεί κατά πόσον τηρήθηκε η υποχρέωση σχετικά με τις επιφάνειες με 
οικολογική εστίαση και ενδεχομένως θα υποβληθούν νέες νομοθετικές προτάσεις. Όσον 
αφορά το γενικότερο αίτημα της αναφέρουσας σχετικά με έναν πιο πράσινο προσανατολισμό 
της γεωργικής πολιτικής, η νέα ΚΓΠ συνιστά ένα στιβαρό κοινό πλαίσιο και εισάγει διάφορα 
μέσα που θα καταστήσουν τη γεωργία της ΕΕ πιο βιώσιμη. 


