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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

1. επισημαίνει ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) αποτελεί εδώ και δεκαετίες κοινή 

πολιτική της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι οι γεωργικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν 

σημαντικό ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ· τονίζει ότι οι γεωργικές 

δαπάνες έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχετικές τιμές τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, από 

75% στο σημερινό 38%, σύμφωνα με τις διαδοχικές και προσανατολισμένες την αγορά 

μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ· τονίζει συνεπώς ότι κάθε πολίτης της ΕΕ συνεισφέρει μόλις 32 

λεπτά την ημέρα για την ΚΓΠ και ότι η πολιτική αυτή εμφανίζει χαμηλά ποσοστά 

σφάλματος ως προς τις παρατυπίες σε δαπάνες· τονίζει ότι στο μέλλον τροφές όπως το 

νερό θα αποτελούν στρατηγικά προϊόντα και ότι, ως εκ τούτου, η Ευρώπη θα χρειάζεται 

περισσότερο από ποτέ μια κοινή γεωργική πολιτική και έναν ισχυρό γεωργικό 

προϋπολογισμό· 

2. τονίζει ότι η ΚΓΠ παρέχει σταθερή εισοδηματική στήριξη σε αγρότες μέσω του Πυλώνα 

1 και 2, στηρίζει τη γεωργική παραγωγή, περιβαλλοντικά προγράμματα και οικονομικές 

δραστηριότητες στην ύπαιθρο και αποτρέπει την πληθυσμιακή συρρίκνωση στις 

γεωργικές περιοχές· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το ύψος του προϋπολογισμού, 

τουλάχιστον όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, είναι σημαντικό για να διατηρηθεί η δομή 

δύο πυλώνων της ΚΓΠ προκειμένου να αποζημιώνονται και να λαμβάνουν στήριξη οι 

αγρότες σε όλους τους γεωργικούς τομείς και να υλοποιηθεί ο σημαντικός στόχος της 

καινοτομίας καθώς και να προστατεύονται και να δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης 

και να αυξάνονται τα εισοδήματα των γεωργών· τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί μια 

συνεκτική και αποτελεσματική πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου έχει σημασία η 

ανάπτυξη της υπαίθρου να παραμείνει μέρος της ΚΓΠ και να χρηματοδοτείται επαρκώς 

προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών· 

3. επισημαίνει ότι, αν όλοι οι τομείς πολιτικής στην ΕΕ, σε επίπεδο κράτους μέλους ή σε 

επίπεδο Ένωσης, χρηματοδοτούνταν στο σύνολό τους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 

τότε το μερίδιο της ΚΓΠ θα αντιστοιχούσε μόλις σε 1%, ποσοστό καθόλου παράλογο για 

έναν τομέα που παρέχει τροφή για περισσότερους από 500 εκατομμύρια πολίτες, 

συμβάλλει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης· 

εκτιμά ότι η ΚΓΠ αποτελεί την καλύτερη και φθηνότερη πολιτική ασφαλείας της Ένωσης 

δεδομένου ότι εξασφαλίζει ικανοποιητική επισιτιστική ασφάλεια, ευνοεί την εδαφική 

συνοχή και αποτρέπει την πληθυσμιακή συρρίκνωση των αγροτικών περιοχών· 

4. εμμένει στο γεγονός ότι η ΚΓΠ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 1% του 

συνόλου των δημόσιων δαπανών της ΕΕ, θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθεί στα 

τρέχοντα επίπεδα έως το 2020 προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο γεωργικός τομέας είναι 

οικονομικά βιώσιμος, ικανοποιεί την αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα και προωθεί την 

ανάπτυξη της οικονομίας και την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ· 

5. αναγνωρίζει ότι το εμφανώς μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ που 

αντιστοιχεί στη γεωργία μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις στο κοινό 

σχετικά με τον κλάδο, αν και, στην πραγματικότητα, οι γεωργικές επιδοτήσεις αποτελούν 
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αμελητέο ποσό σε σχέση με το συνολικό ΑΕγχΠ των κρατών μελών, ωστόσο έχουν 

σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά τη διασφάλιση της συνέχειας στη γεωργική 

δραστηριότητα και την εξασφάλιση του εισοδήματος των γεωργών, καθώς και τα οφέλη 

για την ευρύτερη αγροτική οικονομία· τονίζει ότι οι κανόνες για την εφαρμογή της ΚΓΠ 

πρέπει να απλοποιηθούν ούτως ώστε να μπορεί να απορροφηθεί καλύτερα η οικονομική 

στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης· 

6. δηλώνει απερίφραστα ότι, μετά από τις πολυάριθμες μεταρρυθμίσεις του τομέα, οι 

δαπάνες της ΚΓΠ έχουν μειωθεί και έχουν καταστεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό 

στοχοθετημένες και προσανατολισμένες στην αγορά και στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του γεωργικού κλάδου της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν έναν 

διαρκώς αυξανόμενο αριθμό προκλήσεων, μεταξύ των οποίων τα προβλήματα του 

περιβάλλοντος και η κλιματική μεταβολή, η θέσπιση μέτρων οικολογικού 

προσανατολισμού και η εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της υπαίθρου· 

επισημαίνει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να διενεργηθεί διεξοδική ανάλυση σε μια προσπάθεια 

να αξιολογηθεί η οικονομική βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα μέσω της διαφύλαξης 

των εισοδημάτων, και ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί η αστάθεια των τιμών μέσω της 

πρότασης νέων εργαλείων· 

7. επιμένει ότι τα κονδύλια που προβλέπονται από το τρέχον ΠΔΠ για τον τομέα 2 πρέπει 

τουλάχιστον να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο· παραπέμπει, σχετικά, στο άρθρο 2 του 

κανονισμού για το ΠΔΠ, στο οποίο δηλώνεται ρητώς ότι τα ήδη προβλεφθέντα εθνικά 

κονδύλια δεν μπορούν να μειωθούν κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση· εκτιμά επιπλέον 

ότι άλλοι τομείς πολιτικής της Ένωσης πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα 

χρηματοδοτικά μέσα που θα δίνουν στην Ένωση τη δυνατότητα να εκπληρώνει τις 

νομικές της υποχρεώσεις, όπως επιτάσσει η αντίστοιχη τομεακή νομοθεσία· θεωρεί 

απαράδεκτο η έλλειψη πόρων που υπάρχει σε άλλες πολιτικές ή προγράμματα να 

αντιμετωπίζεται με την ανακατανομή των πόρων που προβλέπονται για τη γεωργική 

πολιτική· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης, να 

διερευνήσει τη δυνατότητα ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ της απόσυρσης γεωργικών 

προϊόντων από την αγορά και της διανομής επισιτιστικής βοήθειας στους άπορους 

πολίτες και στους πρόσφυγες μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους· 

8. εμμένει επίσης στο γεγονός ότι τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων του τομέα 2 πρέπει να 

παραμείνουν αμετάβλητα· επισημαίνει ότι το ζήτημα είναι κρίσιμης σημασίας για την 

εισοδηματική κατάσταση των γεωργών και δη σε περιόδους που η κρίση πλήττει 

διάφορους τομείς της γεωργίας, και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσοστό απορρόφησης 

φτάνει σχεδόν το 100%· 

9. επισημαίνει ότι η ελευθέρωση του γαλακτοκομικού κλάδου θέτει σε κίνδυνο την 

παραγωγή γάλακτος σε ορεινές περιοχές έντασης κόστους· καλεί, ως εκ τούτου, την 

Επιτροπή να αναπτύξει προγράμματα που θα στηρίζουν ιδίως τις εγκαταστάσεις 

μεταποίησης σε ορεινές περιοχές, οι οποίες μετατρέπουν το γάλα σε υψηλής αξίας τελικά 

προϊόντα και μπορούν, με τον τρόπο αυτό, να δημιουργήσουν απολύτως αναγκαία για 

τους γαλακτοπαραγωγούς προστιθέμενη αξία· 

10. σημειώνει ότι η αστάθεια των τιμών που συνδέεται με τις επιδεινούμενες συνθήκες της 

αγοράς σε πολλούς γεωργικούς τομείς έχει αυξηθεί ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια, με 
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αποτέλεσμα μια σοβαρότατη αστάθεια και στα εισοδήματα, πράγμα που πρέπει να 

διαχειριστούν οι αρμόδιοι με οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο, ειδικά τη στιγμή 

που το κόστος της παραγωγής αυξάνει· επισημαίνει ότι η τρέχουσα ΚΓΠ δεν παρέχει 

επαρκή πραγματικά μέσα για την αντιμετώπιση της αστάθειας των αγορών και των 

γεωργικών εισοδημάτων· τονίζει συνεπώς ότι η τρέχουσα κατάσταση οδήγησε στην 

ανάγκη να ληφθούν ταχέως τα μέτρα ρύθμισης της αγοράς και τα έκτακτα μέτρα κατά της 

κρίσης που προβλέπονται από την ενιαία ΚΟΑ, και να εξασφαλιστεί ότι διατίθενται 

επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι για την αντιμετώπιση των κρίσεων στις αγορές, ιδιαίτερα 

των κρίσεων που πλήττουν τους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων, του χοιρείου 

κρέατος, των οπωροκηπευτικών και των πουλερικών· τονίζει ότι μία βασική αιτία της 

κρίσης, το ρωσικό εμπάργκο, προκλήθηκε από αποφάσεις που ελήφθησαν εκτός του 

κλάδου· προσθέτει επ’ αυτού ότι, εξαιτίας των περικοπών που υπέστη ο προϋπολογισμός 

της ΚΓΠ κατά τη διάρκεια των τελευταίων διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, οι άμεσες 

ενισχύσεις από τον πρώτο πυλώνα της ΚΓΠ αποδεικνύονται προς το παρόν ανεπαρκείς 

για να μετριάσουν την αστάθεια των εισοδημάτων που πλήττει τους αγρότες· πιστεύει ότι 

είναι σημαντικό να δημιουργηθεί περιθώριο ελιγμών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 

του 2016, και ότι οι δημόσιες αρχές και οι επαγγελματίες του τομέα της γεωργίας θα 

πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εισαγάγουν γρήγορα και αποτελεσματικά τα λίγα 

μέτρα ρύθμισης της αγοράς που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Γεωργίας στις 14 Μαρτίου 

2016· επισημαίνει ότι η σημερινή κρίση θα πρέπει να ωθήσει την Επιτροπή να 

επανεξετάσει ορισμένα μέσα διαχείρισης των αγορών και των κρίσεων, διασφαλίζοντας 

επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους· επιμένει επίσης ότι με την ενδιάμεση επανεξέταση 

του ΠΔΠ διατίθενται κονδύλια με σκοπό να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη σε περιόδους 

κρίσεων τα ζητήματα ασφάλειας των τροφίμων και υγείας των ζώων· 

11. επισημαίνει ότι οι γεωργοί παράγουν τα τρόφιμα που είναι απαραίτητα για τον υπόλοιπο 

πληθυσμό και ότι στα περισσότερα κράτη μέλη τα εισοδήματα των γεωργών 

υπολείπονται του μέσου όρου, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το βιοτικό τους επίπεδο 

και το βιοτικό επίπεδο των οικογενειών τους και μειώνει την ελκυστικότητα του 

επαγγέλματος αυτού στους νέους· σημειώνει ότι οι αγρότες συμπιέζονται λόγω αφενός 

του αυξανόμενου κόστους των εισροών1 και αφετέρου των μη αποδοτικών τιμών των 

αγαθών τους2· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι εισροές και το κόστος παραγωγής πρέπει να 

αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της ΚΓΠ, μέσω της παροχής μεγαλύτερης αυτονομίας· 

12. τονίζει ότι τα καθορισμένα μέχρι το 2020 ανώτατα όρια για την ΚΓΠ προβλέπουν πολύ 

χαμηλότερα περιθώρια από εκείνα του προηγούμενου ΠΔΠ μολονότι ο κλάδος βρίσκεται 

αντιμέτωπος με περισσότερες προκλήσεις· επισημαίνει σχετικά ότι οποιαδήποτε 

αξιοποίηση περιθωρίου πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη 

των αναγκών του γεωργικού τομέα, δεδομένου ότι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και η 

ασφάλεια των επενδύσεων είναι ουσιώδους σημασίας για τους αγρότες της ΕΕ· 

επισημαίνει ότι ο γεωργικός τομέας έχει πληγεί περισσότερο από το ρωσικό εμπάργκο, με 

σοβαρές έμμεσες επιπτώσεις στις αγορές, και ότι ο τομέας αυτός δεν θα πρέπει να είναι ο 

μόνος τομέας που υφίσταται το βάρος των πολιτικών αποφάσεων, όπως συμβαίνει 

σήμερα· ζητεί αξιολόγηση του αντικτύπου του ρωσικού εμπάργκο στον γεωργικό τομέα 

                                                 
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού στις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις: δομή και συνέπειες, ΕΕ C 227E, 6.8.2013, σ. 3. 
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τα δίκαια εισοδήματα για τους 

γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη – ΕΕ C 308Ε, 

20.10.2011, σ. 22. 
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της ΕΕ, η οποία θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία με σκοπό να τεθεί τέλος 

στο εμπάργκο αυτό· 

13. προειδοποιεί ότι το τρέχον περιθώριο του προϋπολογισμού για τη γεωργία ενδέχεται να 

αποδειχθεί ανεπαρκές, δεδομένου ότι η αστάθεια των αγορών, οι κίνδυνοι για την υγεία 

των φυτών και των ζώων και άλλα απρόβλεπτα γεγονότα επιβαρύνουν σε τέτοιο βαθμό 

τον προϋπολογισμό ώστε να αναμένεται ότι το περιθώριο θα έχει εξαντληθεί μέχρι το 

πέρας της παρούσας περιόδου προγραμματισμού· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι 

πιστώσεις για τα φυτοπροστατευτικά μέτρα εντάσσονται στον Τομέα 3 του τρέχοντος 

ΠΔΠ· τονίζει ότι οιεσδήποτε περικοπές ή αναδιατάξεις των πιστώσεων αυτής της 

γραμμής του προϋπολογισμού μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων 

και την υγεία στην ΕΕ· 

14. τονίζει ότι η σημερινή αστάθεια στις γεωργικές αγορές και οι μεγάλες διακυμάνσεις των 

τιμών καταδεικνύουν την ανάγκη να διατηρηθούν οι γεωργικές επιδοτήσεις, δεδομένου 

ότι επιτρέπουν αποτελεσματικότερη διαχείριση και έλεγχο των ανεπαρκειών της αγοράς· 

αναγνωρίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η αύξηση των τιμών των τροφίμων και των πωλήσεων 

προϊόντων τα τελευταία έτη δεν έχουν περάσει στους αγρότες· επιμένει ότι χρειάζεται 

συγκεκριμένη υποστήριξη για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη πρόσβασης των αγροτών σε 

πιστώσεις και η μείωση του γεωργικού εισοδήματος· υπενθυμίζει επίσης ότι οι ευρωπαίοι 

καταναλωτές δεν είναι έτοιμοι να καταβάλουν αναμφισβήτητα υψηλότερη τιμή για τη 

διατροφή τους σε περίπτωση που ο γεωργικός τομέας δεν λάβει δημόσια στήριξη· 

διαπιστώνει, ωστόσο, ότι οι άμεσες ενισχύσεις που δεν έχουν σχέση με την 

πραγματικότητα της γεωργικής παραγωγής καθώς και η σταδιακή κατάργηση των μέτρων 

διαχείρισης της προσφοράς έφθασαν στα όριά τους· 

15. παρατηρεί ότι οιεσδήποτε νέες προτεραιότητες του γεωργικού τομέα ανακύψουν κατά τη 

διάρκεια του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο με 

νέους πόρους· επισημαίνει ως εκ τούτου ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντική ανάγκη να 

εξασφαλιστούν επαρκή περιθώρια στον Τομέα 2 προκειμένου να υπάρχει περιθώριο για 

τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου· 

16. επισημαίνει ότι οι στόχοι της ΚΓΠ παραμένουν αμετάβλητοι μετά την έναρξη εφαρμογής 

της Συνθήκης της Λισαβόνας και συνίστανται στην αύξηση της παραγωγικότητας του 

γεωργικού τομέα, στην εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης της γεωργικής 

κοινότητας, στη σταθεροποίηση των αγορών, και στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας 

προϊόντων σε λογικές τιμές· παρατηρεί εντούτοις ότι οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της 

ΚΓΠ έχουν δημιουργήσει νέα καθήκοντα για την γεωργία σε σχέση με την ποιότητα των 

προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική μεταβολή, την υγεία των 

καταναλωτών, τα ζητήματα της χρήσης γης και τις μεθόδους παραγωγής και 

παραγωγικότητας που έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της τιμής κόστους για τους 

αγρότες και τους καλλιεργητές· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να αναλυθεί ο 

αντίκτυπος της ΚΓΠ σε όλες τις στρατηγικές της ΕΕ (ΕΕ 2020 και στόχοι της ΕΕ για το 

κλίμα και την ενέργεια), ούτως ώστε να συναχθούν συμπεράσματα για την περίοδο μετά 

το 2020· επισημαίνει ότι οι στόχοι που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της 

ΕΕ για την βιωσιμότητα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη στην γεωργική πολιτική της 

ΕΕ· 

17. είναι πεπεισμένο ότι μια ισχυρή ΚΓΠ για την ΕΕ, τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και 
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από άποψη χρηματοδότησης, αποτελεί παράγοντα καίριας σημασίας στην προσπάθεια 

επίτευξης των στόχων αυτών και, ταυτόχρονα, εγγυάται ίσους όρους ανταγωνισμού και 

διαφανείς επισιτιστικές αλυσίδες εντός της εσωτερικής αγοράς, καθώς και μία βιώσιμη 

ύπαιθρο· εκτιμά εξάλλου ότι η αύξηση της ανθεκτικότητας και η βελτίωση της 

απασχόλησης και της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο θα πρέπει να αποτελέσουν 

προτεραιότητες στην προσπάθεια καταπολέμησης της πληθυσμιακής συρρίκνωσης της 

υπαίθρου και προώθησης της βιωσιμότητας· θεωρεί ότι στον δεύτερο πυλώνα μετά το 

2020 θα συνεχίσουμε να χρειαζόμαστε μέσα για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού, 

των επενδύσεων και της καινοτομίας με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον 

τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής και τη μείωση των ανισοτήτων στην 

ανάπτυξη της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών μεταξύ των κρατών μελών και των 

περιφερειών· 

18. τονίζει ότι η γεωργική παραγωγή έχει υψηλή προστιθέμενη αξία, τόσο όσον αφορά την 

ποιότητα των τροφίμων όσο και την παροχή μη διατροφικών αγαθών και υπηρεσιών, 

δεδομένου ότι προμηθεύει επίσης τον μεταποιητικό τομέα, πράγμα που έχει σημασία για 

τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας της ΕΕ, συμβάλλοντας με τον τρόπο 

αυτό στην οικονομική και κοινωνική συνοχή των περιφερειών και στην ισορροπημένη 

περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ· επισημαίνει ότι είναι συνεπώς αναγκαίο να διατηρηθεί, 

και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να αυξηθεί η ενίσχυση προς τον αγροτικό τομέα και τις 

αγροτικές περιοχές, ώστε να δοθεί κίνητρο για την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής 

και την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας σε τρόφιμα, με σκοπό την καταπολέμηση της 

αστάθειας και την τόνωση της απασχόλησης στον τομέα, καθώς και την υλοποίηση μη 

των μη γεωργικών στόχων της ΕΕ· τονίζει ότι η ΚΓΠ συμβάλλει σημαντικά στην 

οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές – περισσότερο από ό, 

τι άλλες πολιτικές της ΕΕ – και ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας και οι βελτιώσεις στην 

ποιότητα ζωής αυξάνουν την ελκυστικότητα της υπαίθρου σε σύγκριση με τις αστικές 

περιοχές· υπενθυμίζει ότι, από άποψη στατιστικής, ένας γεωργός δημιουργεί επτά 

πρόσθετες θέσεις απασχόλησης σε συναφείς κλάδους και στις αγροτικές περιοχές· 

επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει η ΚΓΠ προσηλωμένη στην υποστήριξη 

οικογενειακών και μικρής κλίμακας αγροτικών επιχειρήσεων διότι αυτές αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο λίθο της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ και της ζωής στην ύπαιθρο της ΕΕ, 

και να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος ως προς τον συγκεκριμένο στόχο πολιτικής· 

υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν στο πλαίσιο της ΚΓΠ ειδικά μέτρα 

για τις περιοχές που παρουσιάζουν σοβαρά και μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα, ιδίως τις 

ορεινές και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς και άλλα ειδικά μειονεκτήματα· 

19. τονίζει ότι η επιτυχία αλλά και η συνεπαγόμενη αποδοχή της ΚΓΠ εξαρτώνται επίσης από 

την περαιτέρω μείωση του περιττού γραφειοκρατικού φόρτου και από τον περιορισμό του 

διοικητικού και ρυθμιστικού κόστους σε ένα αποδεκτό και διαχειρίσιμο επίπεδο· ζητεί να 

υλοποιηθεί αποτελεσματικά η ΚΓΠ καθώς και να επιταχυνθεί η απλοποίησή της, οπότε 

θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις ενέργειες αυτές, περιλαμβανομένης της ταχύτητας 

των πληρωμών από τις ορισθείσες εθνικές αρχές, με παράλληλη επίτευξη των 

επιδιωκόμενων στόχων πολιτικής που απαιτεί η κοινωνία· 

20. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής μετά το 2020 πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για 

τη στήριξη της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών όσον αφορά την τεχνική υποδομή, 

την αγορά εργασίας, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των βασικών υπηρεσιών, 

την αναβάθμιση τοποθεσιών σε αγροτικές περιοχές και τις επενδύσεις που σχετίζονται με 
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τις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης· 

21. δηλώνει την σθεναρή του αντίθεση σε οποιαδήποτε μορφή επανεθνικοποίησης της 

γεωργικής πολιτικής· σημειώνει ότι η άνιση εφαρμογή της ΚΓΠ και οι διαφορές στα 

επίπεδα πληρωμών στα κράτη μέλη έχει οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός 

της εσωτερικής αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ίση 

εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της κοινής 

γεωργικής πολιτικής δεδομένου ότι χάρη σε αυτή εξοικονομούνται χρήματα για τους 

Ευρωπαίους φορολογούμενους· εκφράζει την ανησυχία του για την τάση 

επανεθνικοποίησης που παρατηρείται στις δημόσιες απαντήσεις στη γεωργική κρίση, 

ιδίως η κινητοποίηση στοχευμένων πληρωμών αντί για πραγματικές ευρωπαϊκές δράσεις· 

επιβεβαιώνει ότι ένας καλά λειτουργών και καλά χρηματοδοτούμενος δεύτερος πυλώνας 

έχει ουσιαστική σημασία για την επιτυχία της ΚΓΠ και για την οικονομική ευμάρεια της 

υπαίθρου της ΕΕ· σημειώνει τις ανισότητες μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τόσο την 

ανάγκη για γεωργική ανάπτυξη όσο και τη χρηματοδότησή της· 

22. επισημαίνει ότι οι ολοένα και διευρυνόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΚΓΠ, όπως 

η επισιτιστική ασφάλεια και η καταπολέμηση της αστάθειας των τιμών, καθιστούν 

αναγκαία την παροχή πιο προσαρμοσμένων χρηματοδοτικών πόρων· ζητεί συνεπώς να 

τεθούν στη διάθεση των αγροτών ζωτικής σημασίας ευέλικτα εργαλεία προκειμένου οι εν 

λόγω προκλήσεις να αντιμετωπίζονται μόλις ανακύπτουν· ζητεί επίσης να θεσπιστούν 

επαρκή μέτρα αποζημίωσης για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων και 

δυσχερειών της αγοράς που απορρέουν από πολιτικές αποφάσεις· εφιστά την προσοχή 

στη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γεωργικές αγορές και στις αυξανόμενες 

νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή γεωργία· προειδοποιεί για τις συνέπειες 

της τρέχουσας κρίσης στις γεωργικές αγορές και για την αποδυνάμωση της θέσης των 

γεωργών στην τροφική αλυσίδα και στις τρέχουσες και μελλοντικές εμπορικές 

διαπραγματεύσεις· θεωρεί ακόμη ότι η υιοθέτηση υπερβολικά φιλόδοξων στόχων 

μείωσης που σχετίζονται με τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα και την 

οδηγία σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών (ΕΑΟΕ) θα έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση του κόστους γεωργικής παραγωγής· 

23. επισημαίνει, όσον αφορά την περίοδο μετά το 2020, ότι, σε σχέση με την περαιτέρω 

ανάπτυξη της ΚΓΠ, πρώτα πρέπει να προσδιοριστούν τα μέτρα και οι συγκεκριμένοι 

στόχοι πολιτικής και στη συνέχεια να κατανεμηθούν τα απαραίτητα κονδύλια από τον 

προϋπολογισμό· τονίζει την ανάγκη να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης ενός 

ευρωπαϊκού γεωργικού ταμείου ασφάλισης το οποίο θα μπορεί να κινητοποιείται σε 

περιόδους κρίσης, παραδείγματος χάριν, για να μειώνονται οι ποσότητες παραγωγής 

προκειμένου να εξασφαλίζεται στους αγρότες η σταθερότητα των τιμών για τις πρώτες 

ύλες που παράγονται εντός Ευρώπης. 
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