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Οι απευ είας πληρωμές στους μεγαλύτερεους παραγωγούς και η κατανομή των
επιδοτήσεων  α οριστικοποιη ούν μετά την οριστικοποίηση του προϋπολογισμού
2014/2020 της ΕΕ.

Στις 26 Ιουνίου 2013 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή και κυβερνήσεις ολοκλήρωσαν
την πολιτική συμφωνία ανα εώρησης της ΚΑΠ, με πρόσ ετη στήριξη για τους νέους
αγρότες, την ενίσχυση των συνεταιρισμών και την καλύτερη προστασία του
περιβάλλοντος.

Οι αγροτικές δαπάνες εκπροσωπούν περίπου το 40% των συνολικών δαπανών της
ΕΕ και βρίσκονται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή της. Για
να συμβαδί ει με τους καιρούς, η πολιτική έχει εκσυγχρονισθεί αρκετές φορές, με
πιο πρόσφατη την αναθεώρηση του 2003, ωστόσο η ένταξη των νέων κρατών
μελών κατέστησε άλλη μια αναθεώρηση αναπόφευκτη. Η νέα Κοινή Αγροτική
Πολιτική (ΚΑΠ) θα εφαρμοσθεί από το 2014 και, στις 26 Ιουνίου, ΕΚ, Επιτροπή και
κυβερνήσεις συμφώνησαν στην ουσία των αλλαγών.

Πλήρης ενημέρωση στο αναλυτικό αφιέρωμα που ακολου εί και το οποίο  α εμπλουτίζεται με
νέα στοιχεία κα ώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις

•    

Η μεταρρύ μιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο, με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών αν ετοιμάζονται
για εντατικές διαπραγματεύσεις

•    

[28-06-2013 - 17:39]

Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής
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Ειδικά το τμήμα της ΚΑΠ για τις απευ είας ενισχύσεις των μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων
και για την κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ παραγωγών εξαρτώνται πλήρως από την
οριστικοποίηση της συμφωνίας αυτής και η επίσημη ψηφοφορία για την όλη αναμόρφωση
της ΚΑΠ  α περιμένει την οριστικοποίηση και τους προϋπολογισμού.

Η συμφωνία εξαρτάται φυσικά από την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση και της
συμφωνίας για τον μακροπρό εσμο προϋπολογισμό 2014-2020 της Ένωσης που
ανακοινώ ηκε την ίδια ημέρα από τους προέδρους του ΕΚ, Μάρτιν Σουλτς, του
Συμβουλίου, Έντα Κένι (πρω υπουργό της Ιρλανδίας) και της Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ
Μπαρόζο.

"Είναι η πρώτη φορά που το ΕΚ αποτελεί συνδιαμορφωτή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
και αποδείξαμε ότι είμαστε απόλυτα ικανοί να το κάνουμε" σημείωσε ο κ. Ντε Κάστρο.

Στις 26 Ιουνίου, μετά τρείς μήνες εντατικής διαπραγμάτευσης, ο πρόεδρος της επιτροπής
Γεωργίας και διαπραγματευτής του ΕΚ, Πάολο ντε Κάστρο (Σοσιαλιστές, Ιταλία) μπορούσε
να πει ότι "η πολιτική συμφωνία στην οποία καταλήξαμε είναι νίκη για παραγωγούς και
καταναλωτές.

Αγροτική Πολιτική: συμφωνία ΕΚ, κυβερνήσεων και Επιτροπής
για τους νέους κανόνες

Φάκελος
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Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν πως η διά εση του 30% των ε νικών κονδυλίων για τις
άμεσες ενισχύσεις  α πρέπει να γίνεται υπό όρους και σε συμμόρφωση με δεσμευτικά
μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, τονίζουν, ωστόσο, πως αυτά τα μέτρα  α
πρέπει να ληφ ούν σταδιακά και με πιο ευέλικτο τρόπο. Τα τρία βασικά μέτρα: η
διαφοροποίηση των καλλιεργειών, η διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων και λειμώνων και η
δημιουργία "περιοχών εστιασμένων στην οικολογία"  α παραμείνουν αλλά με την ύπαρξη
εξαιρέσεων, π.χ. να ανταποκρίνονται στο μέγε ος του αγροκτήματος. Αγροκτήματα,
ωστόσο, με λιγότερα από 30 εκτάρια γης  α μπορούν να απαλλαγούν (για περισσότερες

Πιο ευέλικτα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Το Κοινοβούλιο στήριξε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περιορισμό των
άμεσων ενισχύσεων προς οποιοδήποτε αγρόκτημα στις 300.000 ευρώ και για ουσιαστική
μείωση των επιδοτήσεων σε όσους λαμβάνουν περισσότερα από 150.000 ευρώ. Ωστόσο
αυτό δε  α ισχύσει για τους συνεταιρισμούς που διανέμουν τις ενισχύσεις στα μέλη τους.

Λιγότερα χρήματα για τους μεγάλους καλλιεργητές

Οι νέοι αγρότες  α πρέπει να λαμβάνουν επιπλέον ενισχύσεις 25% για ένα ανώτατο όριο
100 εκταρίων και τα κράτη μέλη  α μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν περισσότερα
χρήματα για να υποστηρίξουν τους μικροκαλλιεργητές.

Περισσότερα χρήματα για νέους και μικρούς καλλιεργητές

Το ΕΚ ψήφισε υπέρ της δημοσιοποίησης των ευεργετούμενων από ευρωπαϊκή αγροτική
χρηματοδότηση και εισήγαγε μία λίστα ιδιοκτητών γης, όπως αεροδρόμια και α λητικές
εγκαταστάσεις, που  α μπορούσαν άμεσα να αποκλειστούν από την ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση, εκτός αν αποδείξουν ότι η γεωργία συνεισφέρει σημαντικά στο εισόδημά
τους. Τα κράτη μέλη  α μπορούν να επεκτείνουν αυτή τη λίστα.

Οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη αναφορικά με τα επίπεδα της ευρωπαϊκής
χρηματοδότησης που λαμβάνουν οι αγρότες  α πρέπει να μειω ούν πιο γρήγορα απ' ό,τι
προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανένας αγρότης δε  α πρέπει να λαμβάνει λιγότερα
χρήματα από το 65% του μέσου όρου της ΕΕ.

Δικαιότερη και πιο διαφανής χρηματοδότηση για τους εργα όμενους αγρότες

"Σήμερα επιτύχαμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια των τροφίμων και
τη βελτιωμένη προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε η νέα ευρωπαϊκή αγροτική
πολιτική να είναι σε  έση να προσφέρει ακόμη καλύτερα δημόσια αγα ά στους
Ευρωπαίους πολίτες. Όμως πρέπει να γίνει επίσης λιγότερο γραφειοκρατική και δικαιότερη
προς τους αγρότες. Αυτή  α είναι η  έση μας όταν  α διαπραγματευτούμε την τελική
μορφή της με τα κράτη μέλη", δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Γεωργίας του ΕΚ Paolo
de Castro (Σοσιαλιστές, Ιταλία), μετά την ψηφοφορία.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το ΕΚ συναποφασίζει με το Συμβούλιο για τη μεταρρύ μιση
της ευρωπαϊκής κοινής αγροτικής πολιτικής.

Η νέα κοινή αγροτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να καταστήσει υποχρεωτικά αλλά και
ευέλικτα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και να βοηθήσει τους
αγρότες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της αγοράς προκειμένου να
διασφαλισθεί η παροχή τροφίμων υψηλής ποιότητας, αλλά και η καλύτερη
προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η θέση του ΕΚ, όπως προέκυψε από την
ψηφοφορία της Τετάρτης 13 Μαρτίου 2013, ενόψει των διαπραγματεύσεων με το
Συμβούλιο.

Η νέα ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική: δικαιότερη και φιλικότερη
προς το περιβάλλον

Φάκελος
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Πρώτη δημοσίευση 13 Μαρτίου 2013

Διαδικασία: Συν-απόφαση (Συνήθης Νομοθετική Διαδικασία), ψήφος για τη
διαπραγματευτική εντολή του ΕΚ

Η τελική μορφή της νέας ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής  α αποφασιστεί από το ΕΚ,
τους υπουργούς γεωργίας της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των τριμερών
διαπραγματεύσεων που αναμένεται να ξεκινήσουν περί τα τέλη Μαρτίου/αρχές Απριλίου.

Επόμενα βήματα

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη να μειω εί η γραφειοκρατία και να διασφαλιστεί ότι
οι ποινές για την παραβίαση των κανόνων  α είναι αναλογικές. "Πρέπει να περιορίσουμε
το χρόνο που καταναλώνουν οι αγρότες σε γραφειοκρατικές εργασίες. Τα κράτη μέλη  α
μπορούσαν τώρα να δημιουργήσουν μία εφαρμογή για την παροχή ενισχύσεων που  α
παρέμενε σε ισχύ για αρκετά χρόνια ώστε οι αγρότες να μην πρέπει να υποβάλλουν το
αίτημά τους κά ε χρόνο, αλλά μόνο όταν υπάρχουν αλλαγές", δήλωσε ο Giovanni La Via
(ΕΛΚ, Ιταλία). εισηγητής του κανονισμού για τις χρηματοδοτήσεις, τη διαχείριση και τον
έλεγχο.

Λιγότερο γραφειοκρατικοί έλεγχοι εξόδων

Αντί ετα, το Κοινοβούλιο έ εσε βέτο στα σχέδια να επιτραπεί η λήξη των ποσοστώσεων
της ζάχαρης το 2015, ούτως ώστε να επιτραπεί στους παραγωγούς τεύτλων να
προετοιμαστούν για την απελευ έρωση του κλάδου το 2020. Τα δικαιώματα
αμπελοκαλλιέργειας  α πρέπει επίσης να επεκτα ούν μέχρι τουλάχιστον το 2030.

Προκειμένου να διασφαλιστεί πως η λήξη των ποσοστώσεων στο γάλα δε  α οδηγήσει σε
μία σοβαρή κρίση στον τομέα του γάλακτος, οι ευρωβουλευτές προτείνουν να δο εί
βοή εια για τουλάχιστον τρεις μήνες σε γαλακτοπαραγωγούς που ε ελοντικά περιορίζουν
την παραγωγή τους κατά 5%. Οι τροπολογίες που ζητούσαν την επέκταση των
ποσοστώσεων του γάλακτος, οι οποίες πρόκειται να λήξουν το 2015, απορρίφ ηκαν από
την ολομέλεια του ΕΚ.

Γάλα,  άχαρη και κρασί

"Η απόφαση αυτή αντανακλά τη  έληση των Ευρωπαίων πολιτών κα ώς και το μέλλον
της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής. Πρέπει να διασφαλίσουμε την τήρηση και προώ ηση
των αγροτικών οικονομιών, ενώ η ανταγωνιστικότητα και η προστασία του περιβάλλοντος
 α πρέπει να είναι δύο έννοιες απόλυτα συμβατές. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος
αξιοποίησης του δημόσιου χρήματος", δήλωσε ο Louis Capoulas Santos (Σοσιαλιστές,
Πορτογαλία), εισηγητής για τους κανονισμούς για τις άμεσες ενισχύσεις και την αγροτική
ανάπτυξη.

Προκειμένου να βοη η ούν οι αγρότες να αντιμετωπίσουν τη ρευστότητα της αγοράς και
να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους  έση επί των τιμών,  α πρέπει να δο ούν στις
οργανώσεις τους νέα μέσα και να τους επιτραπεί να διαπραγματεύονται επί των
συμβάσεων εισόδου και επί των συμφωνητικών παράδοσης, υποστηρίζουν οι
ευρωβουλευτές. Αυτοί οι κανόνες "δεν πρέπει να μεταφραστούν σε καρτέλ, αλλά ισχυρές
οργανώσεις παραγωγών  α πρέπει να επιτρέψουν στους αγρότες να απελευ ερω ούν
από την οικονομική εξάρτηση και να τους εγγυη ούν ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής",
δήλωσε ο εισηγητής του κανονισμού για την οργάνωση της Κοινής Αγοράς Michel Dantin
(ΕΛΚ, Γαλλία).

Βοηθώντας τους αγρότες να αντιμετωπίσουν την κρίση

πληροφορίες δείτε το ενημερωτικό σημείωμα που παρατί εται στα αγγλικά-σύνδεσμος στα
δεξιά).

Φάκελος
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Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε αρχικά στις 29 Ιανουαρίου 2013

Η επιτροπή Γεωργίας του ΕΚ οριστικοποίησε, μετά διήμερη μαραθώνια ψηφοφορία και
8000 τροπολογίες, τις θέσεις που θα κληθεί να υιοθετήσει η ολομέλεια. Η ψηφοφορία στην
επιτροπή ήρθε λίγο πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις 7 και 8
Φεβρουαρίου όταν ελπί εται ότι οι κυβερνήσεις θα καταλήξουν σε οριστικές αποφάσεις για
το ύψος και τη μορφή του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ένωσης για το
2014-2020.

Πώς θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα την ευρωπαϊκή γεωργία η αναθεώρηση της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης  ήτησης,
υψηλών τιμών για την ενέργεια και αστάθειας στις αγορές;

Η αγορά εμφανίζει αστά εια λόγω της αυξημένης ζήτησης κι αυτό σημαίνει ότι το ζήτηση
της επάρκειας τροφίμων είναι σήμερα σημαντικότερο απ' ότι υπήρξε στο παρελ όν.

Το μεγάλο ερώτημα είναι φυσικά πώς να παράγουμε περισσότερο ρυπαίνοντας λιγότερο
και χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους. Τούτο λαμβάνοντας παράλληλα υπ' όψιν τις
οικονομικές και κοινωνικές πτυχές. Όλα αυτά μεταφράζονται στην ανάγκη για περισσότερη
καινοτομία, περισσότερη έρευνα και καλύτερη τεχνολογία.

Τροποποιήσαμε την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίζοντας
περισσότερο το περιβάλλον αλλά με ελαφρύτερη γραφειοκρατία και χαμηλότερο κόστος
για την παραγωγή.

Ο αγρότης τι κερδί ει από τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος;

Με τα μέτρα αυτά η νέα ΚΑΠ  α γίνει ευκολότερα αποδεκτή από την κοινή γνώμη.
Ανα εωρώντας την ΚΑΠ οφείλουμε να λάβουμε υπ' όψιν μας τη φύση αλλά και τις
οικονομικές και κοινωνικές πτυχές. Για το λόγο αυτό εισάγουμε ειδικά εργαλεία πολιτικής
για τη διαχείριση του κινδύνου και την ενίσχυση των οργανώσεων αγοράς.

Η ΚΑΠ απορροφά περίπου το 40% των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Ποιό είναι
το μήνυμά σας προς τις κυβερνήσεις που την περίοδο αυτή προσπαθούν να
έρθουν σε συμφωνία για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ;

Σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή εκείνο που  α ή ελα να πως στο Συμβούλιο είναι
να δει ποιός τομέας της οικονομίας καταγράφει αύξηση της παραγωγής του, των
εξαγωγών και των  έσεων εργασίας... Είναι ο αγροτικός τομέας και γι αυτό πρέπει να τον
στηρίξουμε γιατί αποτελεί σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης και απασχόλησης για όλη την
ΕΕ. Ελπίζω να μην περικόψουν υπερβολικά τα κονδύλια. Διαφορετικά οι λεπτές
(πολιτικές) ισορροπίες που πετύχαμε σε επίπεδο επιτροπής  α μπορούσαν να
καταρρεύσουν στην ολομέλεια.

Συνέντευξη: Στην αγροτική πολιτική, περιβάλλον και παραγωγή
συμβαδί ουν

Φάκελος
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Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στις 23 Ιανουαρίου 2013 και έχει υποστεί ελαφρές
τροποποιήσεις για να επικαιροποιηθεί

Η οριστική τοπο έτηση του ΕΚ έναντι της πρότασης ανα εώρησης της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τις τελικές αποφάσεις για τον
μακροπρό εσμο προϋπολογισμό της Ένωσης.

Ο προϋπολογισμός αυτός, που καλύπτει την περίοδο 2014-2020 είναι το κύριο  έμα της
συνόδου κορυφής του Φεβρουαρίου, την οποία όπως είναι φυσικό  α παρακολου ήσει
από πολύ κοντά το Κοινοβούλιο, που έχει ίσα δικαιώματα στις αποφάσεις για την ΚΑΠ με
τις κυβερνήσεις. Η τελική τοπο έτησή του  α γίνει στη σύνοδο του Μαρτίου και στη
συνέχεια  α αρχίσουν, με βάση τις  έσεις αυτές, οι διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη
στο Συμβούλιο.

Έχοντας υποβάλλει περίπου 8000 τροπολογίες, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν στις 23
- 24 Ιανουαρίου στην επιτροπή Γεωργίας για τη θέση του ΕΚ σχετικά με την
προτεινόμενη αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ένωσης. Με
επίκεντρο της επιδοτήσεις των παραγωγών και την εν γένει διαχείριση των
αγροτικών κονδυλίων, η νέα αναθεώρηση αφορά την περίοδο 2014-2020.

Οκτώ χιλιάδες τροπολογίες για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Φάκελος
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Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στις 26 Σεπτεμβρίου 2012 και έχει υποστεί ελαφρές
τροποποιήσεις

Ο Ιταλός, επίσης του ΕΛΚ, Giovanni de la Via, είναι ο εισηγητής για την οικονομική
παρακολού ηση και διαχείριση.

Ο Γάλλος ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Michel Dantin, είναι εισηγητής για τις κοινές
οργανώσεις αγοράς (ΚΟΑ) επιμέρους προϊόντων.

Ο Πορτογάλος Σοσιαλιστής Luis Manuel Capoulas Santos, είναι ο εισηγητής για τους
κανονισμούς που αφορούν τις απ' ευ είας πληρωμές, την ανάπτυξη της υπαί ρου και τα
μεταβατικά μέτρα που προβλέπεται να ισχύσουν το 2013.

Η ανα εώρηση της ΚΑΠ δεν είναι απλή υπό εση και, στο ΕΚ, τη συζήτηση  α
κα οδηγήσουν τέσσερις ευρωβουλευτές - εισηγητές ο κα ' ένας με διαφόρους επιμέρους
τομείς ευ ύνης, που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες προτάσεις Κανονισμού.

Οι εισηγητές του ΕΚ

Στόχος είναι το Συμβούλιο να βάλει την οριστική υπογραφή του στο κείμενο μέχρι το
καλοκαίρι του 2013.

Από την άλλη πλευρά, για να επιταχυν ούν οι διαδικασίες, το ΕΚ προχώρησε σε
προσωρινή ψηφοφορία για τις συμβιβαστικές τροπολογίες χωρίς να περιμένει τον
προϋπολογισμό, με στόχο να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του  έση έναντι του
Συμβουλίου, με το οποίο οι συζητήσεις ξεκινούν τον ίδιο μήνα.

Ωστόσο, ο σχεδιασμός μιας νέας ΚΑΠ δεν έχει νόημα όσο δεν είναι γνωστό το ακριβές
ύψος των κονδυλίων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και έτσι η τελική ψηφοφορία για
τη μεταρρύ μιση δεν  α πραγματοποιη εί πριν οριστικοποιη εί ο προϋπολογισμός αυτός.

Μέχρι στιγμής οι τροπολογίες αυτές, από τους εισηγητές και άλλους ευρωβουλευτές
ανέρχονται σε 7400 και πλέον, αρι μός ρεκόρ στα χρονικά του ΕΚ και τώρα οι πολιτικές
ομάδες έχουν αρχίσει την προσπά εια εξεύρεσης των αναγκαίων συμβιβασμών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για το μέλλον της ΚΑΠ στις 12
Οκτωβρίου 2011. Μετά από εκτενή διαβούλευση με εκπροσώπους των παραγωγών και
των καταναλωτών, με σειρά ειδικών και εμπειρογνωμόνων και με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Συμβούλιο υπουργών, οι ευρωβουλευτές κατέ εσαν τις τροπολογίες τους
στην αρχική πρόταση.

Το καλοκαίρι του 2012, η επιτροπή Γεωργίας του ΕΚ παρέλαβε περισσότερες από
τροπολογίες για την αναθεώρηση της ΚΑΠ από ευρωβουλευτές όλων των
παρατάξεων και οι πολιτικές ομάδες προχωρούν στη δύσκολη δουλειά του
συμβιβασμού των τροπολογιών αυτών, και των εκατοντάδων άλλων που
κατετέθησαν έκτοτε. Άλλωστε το ΕΚ έχει καταστήσει σαφές ότι η τελική του
ψηφοφορία για την αναθεώρηση δεν θα πραγματοποιηθεί πριν οριστικοποιηθεί ο
μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΄Ένωσης για την περίοδο 2014 - 2020.

Στις 7.400 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι τροπολογίες
ευρωβουλευτών για την ΚΑΠ

Φάκελος
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Η βιοποικιλότητα, το νερό και το έδαφος προστατεύονται αυστηρά στις ζώνες αυτές•    

Στόχος η μακροπρό εσμη ασφάλεια και βιωσιμότητα της παραγωγής•    

Προβλέπεται να αφορά το 7% κά ε εκμετάλλευσης•    

Περιοχή που έχει σα στόχο να παράσχει συγκεκριμένες "οικολογικές υπηρεσίες" στην κοινωνία•    

Περιοχή Οικολογικής Προτεραιότητας

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στις 28 Μαρτίου 2012

Το ΕΚ, που  α πρέπει να επεξεργασ εί και να εγκρίνει την πρόταση πριν αυτή τε εί σε
ισχύ, την παρέλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2011. Τα σχέδια των
εκ έσεων και ψηφισμάτων του ΕΚ όπου  α καταγράφονται λεπτομερώς οι παρεμβάσεις
του αναμένεται να κατατε ούν τον Ιούνιο αλλά πολλοί ευρωβουλευτές έχουν τονίσει ότι δεν
έχει νόημα κάποια τελική ψηφοφορία πριν οριστικοποιη εί το κρισιμότερο: οι χρηματικοί
πόροι που  α είναι δια έσιμοι, κάτι που  α γίνει του χρόνου με την έγκριση του επόμενου
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.

Από την άλλη πλευρά, επεσήμανε, η πρόταση περιλαμβάνει ακόμα πολλές ασάφειες,
όπως το κατά πόσον  α είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των παραγωγών και κατά πόσον
οι απευ είας πληρωμές  α χωρισ ούν πλήρως σε "πράσινες" και άλλες. Επιπλέον κατά
τον ίδιο οι πόροι που διατί ενται  α πρέπει να αυξη ούν για να βελτιω εί η
αποτελεσματικότητα του μέτρου ενώ υπάρχουν ερωτηματικά και για το κατά πόσον  α
είναι δίκαιο για τους παραγωγούς που έχουν υιο ετήσει ολοκληρωτικά τη βιολογική
γεωργία και κτηνοτροφία.

Για τον κα ηγητή Mathews, του Trinity College του Δουβλίνου, ο οποίος έχει κάνει μελέτη
για την πρόταση και τις επιπτώσεις της, είναι σημαντικό ότι δεν προϋπο έτει καμία αύξηση
του κόστους για τα κράτη μέλη, με ότι συνέπειες  α μπορούσε να έχει κάτι τέτοιο,  έτει
υποχρεωτικά "πράσινα" κριτήρια για όλη την ΕΕ και χρηματοδοτεί την επίτευξή τους και
μέσω των EFA βοη ά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της ποιότητας των υδάτων.

Η έκθεση Mathews

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν' όψει της ανα εώρησης της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής το 2013 προβλέπει ότι κατά το ένα τρίτο, η καταβολή των απευ είας πληρωμών
(επιδοτήσεις αποσυνδεδεμένες από το είδος και το ύψος της παραγωγής)  α εξαρτάται
από την εκπλήρωση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών κριτηρίων από τους παραγωγούς
όπως είναι η βιολογική καλλιέργεια, η δημιουργία Περιοχών Οικολογικής Προτεραιότητας
(Ecological Focus Areas - EFA) και η αύξηση της ποικιλίας των καλλιεργούμενων ειδών.

Η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία των πολιτών και το ίδιο το οικονομικό
συμφέρον της Ευρώπης επιβάλλουν τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη αγροτική
παραγωγή και, συνεπώς, μια πιο πράσινη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Ίσως ο
καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι με οικονομικά κίνητρα για τους
παραγωγούς και αυτό, με τη σειρά του, είναι κάτι "που δεν μπορεί να περιμένει",
όπως τόνισε σε ημερίδα του ΕΚ εν όψει της αναθεώρησης της ΚΑΠ, ο καθηγητής
Alan Mathews.

Μια πιο "πράσινη" αγροτική πολιτική

Φάκελος
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Στο παρελ όν το ΕΚ είχε περιορισμένο ρόλο στην αγροτική πολιτική αλλά η συν ήκη της

Ισχυρός ο ρόλος του ΕΚ στις διαπραγματεύσεις

Ο συγκερασμός των  έσεων και αναγκών των κρατών της ανατολικής και της δυτικής
Ευρώπης σε ότι αφορά τις διαφορές που παραμένουν στα συστήματα πληρωμών προς
τους αγρότες δεν είναι εύκολος, δέχεται ο Ιταλός ευρωβουλευτής για να επισημάνει την
ανάγκη αμοιβαίων υποχωρήσεων. "Όλα τα νέα κράτη μέλη  έλουν επιτάχυνση της
ευ υγράμμισης "παλαιών"-"νέων" και προσωπικά συμφωνώ". "Θέλουμε να επιταχύνουμε
για να πετύχουμε την ευ υγράμμιση σε 20-25 χρόνια αλλά παράλληλα πρέπει να
διατηρήσουμε μια ισορροπία και καλή ισορροπία είναι να γίνει αποδεκτή η  έση του ΕΚ. Η
ύπαρξη ικανού προϋπολογισμού είναι προϋπό εση", καταλήγει.

Δίκαιη κατανομή σε Ανατολή-Δύση

Για τον De Castro, η πρόταση της επιτροπής υπονομεύει την επίτευξη της αναγκαίας
ευελιξίας: "με 27 κράτη μέλη δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζουμε τους ίδιους κανόνες με τον
ίδιο τρόπο, δεν είναι όλες οι χώρες έτοιμες γι αυτό" σημειώνει, "δεν είμαστε όλοι στο ίδιο
επίπεδο". Δεύτερο πρόβλημα είναι οι παρεμβάσεις στις αγορές. "εμείς προτείναμε νέα
εργαλεία, αλλά δεν βλέπουμε κανένα νέο εργαλείο στις προτάσεις της Επιτροπής".

Η "πράσινη" πτυχή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανα εώρηση της
ΚΑΠ, η χρήση του 7% της καλλιεργούμενης σήμερα γης για λόγους προστασίας του
περιβάλλοντος, έχει επικρι εί από πολλούς και ο De Castro εκφράζει το φόβο ότι η
εφαρμογή της πρότασης  α αυξήσει τη γραφειοκρατία και  α περιορίσει την παραγωγή.
"δε νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να ενισχύσουμε το αγροτικό δυναμικό της
Ευρώπης κα ώς, στο κάτω - κάτω εκείνο που έχουμε ανάγκη είναι να αυξήσουμε την
παραγωγή με βιώσιμο τρόπο. Πώς να εξηγήσω, για παράδειγμα, στον ελαιοπαραγωγό ότι
 α πρέπει να μειώσει την παραγωγή του κατά 7%; Θα υποχρεω ούν να κόψουν τα δέντρα
τους; Δεν πιστεύω ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος".

Τα "πράσινα" μέτρα φέρνουν περισσότερη γραφειοκρατία ή μικρότερη
παραγωγικότητα

Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί, τονίζει ο
Paolo de Castro, είναι "να παράγουν περισσότερο ρυπαίνοντας λιγότερο", για να
υπογραμμίσει επίσης πόσο σημαντικό είναι να χρηματοδοτη εί επαρκώς η Κοινή Αγροτική
Πολιτική (ΚΑΠ) από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ (περίπου
40% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ) είναι στην πραγματικότητα μικρός σε σχέση
με τους αντίστοιχους άλλων μεγάλων οικονομιών, όπως των ΗΠΑ. "Στις ΗΠΑ υπάρχουν
δύο εκατομμύρια αγρότες και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός είναι διπλάσιος από εκείνον
της ΕΕ που έχει 10 εκατομμύρια αγρότες… Περάσαμε από τα 15 στα 27 κράτη μέλη με τον
ίδιο προϋπολογισμό", σημειώνει ο de Castro.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) παραμένει μια από τις σημαντικότερες
ευρωπαϊκές πολιτικές και οι διαπραγματεύσεις για τη νέα αναθεώρησή της είναι
κρίσιμες όχι μόνο για τον κόσμο της υπαίθρου αλλά για όλους τους Ευρωπαίους ,
τονί ει σε συνέντευξη που μας παραχώρησε, ο πρόεδρος της επιτροπής Γεωργίας
του ΕΚ, Ιταλός ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών, Paolo de Castro.

"Στις ΗΠΑ υπάρχουν δύο εκατομμύρια αγρότες και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός είναι
διπλάσιος από εκείνον της ΕΕ που έχει 10 εκατομμύρια αγρότες"

•    

Συνέντευξη του προέδρου της επιτροπής Γεωργίας του ΕΚ, Ιταλού ευρωβουλευτή των
Σοσιαλιστών Paolo De Castro

•    

Ευέλικτη και αποτελεσματική αγροτική πολιτική

Φάκελος
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Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε αρχικά στις 14 Νοεμβρίου 2011

Στις 7 Νοεμβρίου, για πρώτη φορά στην ιστορία οι 27 υπουργοί Γεωργίας και τα μέλη της
επιτροπής Γεωργίας συζήτησαν το μέλλον της ΚΑΠ στο ίδιο δωμάτιο, μια συνάντηση που
ο De Castro περιγράφει ως "εξαιρετικά σημαντική" κα ώς άνοιξε το δρόμο για μια
καλύτερη κατανόηση των  έσεων των δύο πλευρών. "Διαπίστωσα ότι συμφωνούμε σε
πολλά σημεία με το Συμβούλιο κι έτσι ελπίζω ότι Επιτροπή και Συμβούλιο  α μας
βοη ήσουν να βρούμε πραγματικά καλή λύση για το μέλλον του γεωργικού τομέα".

Λισαβόνας έφερε μεγάλες αλλαγές. "Παλιά το ΕΚ απλώς κατέ ετε τις απόψεις του και οι
υπουργοί Γεωργίας έπαιρναν αποφάσεις με βάση την πρόταση του αρμόδιου Επιτρόπου".
"Σήμερα όμως, το ΕΚ έχει το ίδιο βάρος με το Συμβούλιο, το οποίο σημαίνει ότι είναι
αναγκαίο να συνεργασ ούμε καλά. Χωρίς  ετική απόφαση του ΕΚ δεν μπορεί να εγκρι εί
καμία μεταρρύ μιση".

Φάκελος
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Η καταπολέμηση των ακραίων διακυμάνσεων των τιμών και της κερδοσκοπίας στα βασικά
γεωργικά προϊόντα, απαιτεί την εξεύρεση λύσης σε παγκόσμιο επίπεδο, υποστηρίζει το
ΕΚ, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη στα ερότητα για τους αγρότες και ασφαλής

Σταθερότητα: Κερδοσκοπία, διαχείριση κρίσεων και διαπραγματευτική ισχύς των
αγροτών

Προκειμένου να αποφευχ εί η κατάχρηση του δημοσίου χρήματος, οι ευρωβουλευτές
υποστηρίζουν ότι οι άμεσες ενισχύσεις  α πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά και μόνο
για τους "ενεργούς αγρότες", δηλαδή εκείνους που χρησιμοποιούν τις γεωργικές τους
εκτάσεις για παραγωγή.

Το ΕΚ προτείνει τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου συστήματος κατανομής των οικονομικών
ενισχύσεων μεταξύ των διαφόρων χωρών και των διαφόρων κατηγοριών αγροτών.
Προτείνει, ακόμη, να λαμβάνει κά ε κράτος μέλος ένα ελάχιστο ποσοστό του μέσου όρου
άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν με την εισαγωγή ενός
ανώτατου ορίου για τις άμεσες ενισχύσεις ανά γεωργό, αλλά τονίζουν ότι οι νέοι κανόνες
πρέπει να λαμβάνουν, επίσης, υπόψη το μέγε ος της γεωργικής μονάδας, το ιστορικό
απασχόλησης (εργασιακές σχέσεις, παραγωγικότητα της εργασίας) και τις ενέργειες στις
οποίες προβαίνει κά ε αγροτική μονάδα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Δικαιότερη κατανομή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων

Η παροχή άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες  α πρέπει να συνδε εί στενότερα με τη
λήψη οικολογικών μέτρων (χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άν ρακα, χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας). Χρειάζεται να συστα εί ένα πανευρωπαϊκό σύστημα παροχής
κινήτρων, πλήρως χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, για τη στήριξη των αγροτών που
εφαρμόζουν βιώσιμα συστήματα παραγωγής.

Προκειμένου να μπορέσει η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική να παράσχει ασφαλή
εφοδιασμό με υψηλής ποιότητας τρόφιμα και να συμβάλλει, ταυτόχρονα, στην προστασία
του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,  α πρέπει να
χρηματοδοτη εί επαρκώς, τονίζουν οι ευρωβουλευτές, ώστε να προσφέρει στους αγρότες
το κίνητρο να χρησιμοποιήσουν σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές.

Μία πιο "πράσινη" Κοινή Γεωργική Πολιτική

"Η ψηφοφορία στέλνει ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα προς τον Επίτροπο (Dacian Cioloş)
και ελπίζω ότι η Επιτροπή  α λάβει υπόψη αυτό που έχουμε  έσει στην έκ εση και  α το
ενσωματώσει στην τελική της νομο ετική πρόταση", δήλωσε ο εισηγητής Albert Dess
(ΕΛΚ, Γερμανία).

Αντιδρώντας στις φήμες σχετικά με τις περικοπές των ενισχύσεων από τον δεύτερο
πυλώνα της ΚΑΠ, οι ευρωβουλευτές επανέλαβαν την υποστήριξή τους στην ανάγκη
εξασφάλισης των κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων για την αγροτική ανάπτυξη.

Εν όψει και των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), το ΕΚ οριο ετεί τις  έσεις του για την επόμενη
μακροπρό εσμη δημοσιονομική περίοδο (2014 - 2020).

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να διατηρήσουν αμετάβλητο τον προϋπολογισμό της ΕΕ
για τη γεωργία μέχρι το 2020, έτσι ώστε οι αγρότες να έχουν τα κίνητρα να
συμβάλουν στην παροχή ενός ασφαλούς εφοδιασμού με τρόφιμα, στην προστασία
του περιβάλλοντος, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επίτευξη ενός
ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα

Η αγροτική πολιτική μετά το 2013: πιο οικολογική, πιο δίκαιη, πιο
ανταγωνιστική

Φάκελος
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Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στις 23 Ιουνίου 2011

Το μη νομο ετικό ψήφισμα εγκρί ηκε με ανάταση χειρός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  α
υποβάλει το νομο ετικό της σχέδιο το φ ινόπωρο. Το ΕΚ και το Συμβούλιο  α
αποφασίσουν, στη συνέχεια, από κοινού για το τελικό περιεχόμενο της εν λόγω
νομο εσίας.

Επόμενα βήματα

Σε μια προσπά εια να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του εφοδιασμού των πολιτών με
γαλακτοκομικά προϊόντα, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Επιτροπή να
παρακολου ήσει την αγορά γάλακτος και να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέσα πολιτικής τόσο
για το γάλα όσο και για τα γαλακτοκομικά προϊόντα για την περίοδο μετά το 2015. Το
ισχύον σύστημα των ποσοστώσεων  α καταργη εί το 2014.

Η κατάσταση στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων

εφοδιασμός με τρόφιμα για το ευρύ κοινό. Το ΕΚ υποστηρίζει, ακόμη, τη σύσταση ενός
παγκόσμιου συστήματος προειδοποίησης για την τρέχουσα κατάσταση των απο εμάτων,
ώστε να καταπολεμη εί η κερδοσκοπία στα βασικά γεωργικά προϊόντα.

Φάκελος
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Η μεταρρύ μιση Μακσάρι (από τον ομώνυμο Ιρλανδό ευρωβουλευτή και μετέπειτα
επίτροπο Γεωργίας Ρέι Μακσάρι) ώ ησε τους παραγωγούς να επικεντρω ούν
περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς και λιγότερο στην προοπτική των επιδοτήσεων
ενώ η εισαγωγή εισοδηματικών ενισχύσεων είχε σα στόχο της διατήρηση του βιοτικού τους
επιπέδου ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων της αγοράς. Στόχος της μεταρρύ μισης
Μακσάρι ήταν η μείωση των τιμών για τον καταναλωτή με παράλληλη ενίσχυση της
διε νούς ανταγωνιστικότητας των παραγωγών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δό ηκε στην
περιβαλλοντική διάσταση της γεωργίας και κτηνοτροφίας.

1992-2008

Η ανάγκη καταπολέμησης των πλεονασμάτων, των "ωκεανών" από γάλα και των
"βουνών" από βούτυρο κα ώς και η συνεχής αναζήτησης της μείωσης του κόστους για τα
κράτη μέλη, μαζί με την ανάγκη καλύτερης προστασίας του περιβάλλοντος οδήγησαν σε
πολιτικές όπως η εισαγωγή ποσοστώσεων στα γαλακτοκομικά το 1984 ή και η επιβολή
πλαφόν στις αγροτικές δαπάνες το 1988.

1980: όρη και ωκεανοί

Η ΚΑΠ πέτυχε το στόχο της. Οι ελλείψεις έγιναν παρελ όν, οι τιμές έμειναν χαμηλές για
τον καταναλωτή και οι αγρότες είδαν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται. Ωστόσο αυτό είχε
σοβαρές παρενέργειες, πρωτίστως την υπερπαραγωγή πολλών προϊόντων όπως τα
γαλακτοκομικά αλλά και την κατακόρυφη αύξηση του κόστους της ΚΑΠ για τα κράτη μέλη.
Το Σχέδιο Μάνσχολτ (από τον Ολλανδό εισηγητή του, επίτροπο Γεωργίας και μετέπειτα
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σίκο Μάνσχολτ) με το οποίο επιχειρή ηκε ο
εξορ ολογισμός της παραγωγής είχε μια άλλη συνέπειες: την εξαφάνιση των μικρών
εκμεταλλεύσεων προς όφελος των μεγαλύτερων

Η ΚΑΠ στις δεκαετίες του 1960 και 1970

Επιδιώκοντας να απομακρύνουν μια για πάντα το φάσμα της πείνας από την Ευρώπη τα
κράτη μέλη συμφώνησαν ήδη από τότε σε βασικές πτυχές της ΚΑΠ όπως η ενιαία αγορά,
το προτιμησιακό κα εστώς για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, η οικονομική αλληλεγγύη και η
διασφάλιση στα ερού εισοδήματος για τους παραγωγούς. Οι αρχές αυτές μαζί με την
επιβολή ελαχίστων τιμών για τα προϊόντα της γης, έδωσαν αποφασιστική ώ ηση στην
ανάπτυξη της σύγχρονης, ιδιαίτερα παραγωγικής γεωργίας στην Ευρώπη.

Ο λιμός που γνώρισαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες στη διάρκεια του Β'Π.Π. έφερε τη
γεωργία στην πρώτη γραμμή των πολιτικών που εντάχ ηκαν στη Συν ήκη της Ρώμης με
την οποία ιδρύ ηκε το 1957 η ΕΟΚ.

Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο

Πώς μπορούν να κατανεμη ούν δικαιότερα τα κονδύλια μεταξύ "παλαιών" και "νέων"
κρατών μελών; Πώς  α βοη ήσει η ΚΑΠ το "πρασίνισμα" του αγροτικού και
αγροτοβιομηχανικού τομέα; Υπάρχει  έση για την καινοτομία στη Γεωργία και αν ναι, πώς
μπορεί να βοη ήσει η ΕΕ; Στα ερωτήματα αυτά  α επιχειρήσουν, μεταξύ άλλων, να
δώσουν απαντήσεις τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής.

Η γεωργία βρίσκεται στην καρδιά των κοινών πολιτικών της Ένωσης από την
εποχή της δημιουργίας της και αν έχει υποστεί σωρεία τροποποιήσεων με το
πέρασμα του χρόνου, δεν παύει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε συ ήτησης για
την Ευρώπη. Οι καταβολές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) είναι το θεμέλιο
κάθε εξήγησης της μελλοντικής της πορείας.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική: Πολιτική για το παρόν και το μέλλον

Φάκελος
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Προϊόν των μεταρρυ μίσεων αυτών  α είναι μια ΚΑΠ ακόμα πιο πράσινη, με ακόμα
καλύτερη κατανομή των πόρων μεταξύ παραγωγών, με απλούστερες διαδικασίες και
μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαίων παραγωγών έναντι άλλων
χωρών (όπως το Μαρόκο) ή περιοχών (όπως η ζώνη MERCOSUR της νοτίου Αμερικής)
ευ υγραμμίζοντας αυτή, την αρχαιότερη των κοινών πολιτικών με τους στόχους της
αναπτυξιακής στρατηγικής ΕΕ 2020.

Μετά από μακρά διαδικασία δημόσιας "διαβούλευσης", κατά τη διάρκεια της οποίας
κατετέ ησαν περισσότερες από 6.000 προτάσεις από τους πολίτες, άμεσα
ενδιαφερόμενους και μη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει, το
φ ινόπωρο το νέο νομο ετικό πακέτο για την ΚΑΠ με τις μεταρρυ μίσεις να προβλέπεται
να εφαρμοσ ούν από το 2013.

Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση

Το 1999 με την "Ατζέντα 2000" η ΚΑΠ γνώρισε νέες σημαντικές αλλαγές και για πρώτη
φορά εισήχ η η έννοια της "Ανάπτυξης της Υπαί ρου" ως κεντρικός της στόχος. Προς
κα ησυχασμόν των φορολογουμένων εισήχ η επίσης νέο πλαφόν στις αγροτικές δαπάνες
ενώ το 2003 συμφωνή ηκε η πραγματοποίηση ενδιάμεσου ελέγχου, του λεγόμενου "τσεκ -
απ" της ΚΑΠ που έφερε τη σχεδόν πλήρη αποσύνδεση επιδότησης - παραγωγής και τη
σύνδεση των ενισχύσεων προς τους παραγωγούς με την προστασία του περιβάλλοντος,
την ασφάλεια των προϊόντων τους και την προστασία των ζώων.

Φάκελος


