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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 

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

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ενωσιακά γεωργικά προϊόντα συμβάλλουν τόσο στην 

οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης, στο πλαίσιο της παραγωγής και της μεταποίησης, 

όσο και στη ζωντανή πολιτιστική και γαστρονομική κληρονομιά της, καθώς ενισχύουν 

την εδαφική και κοινωνική συνοχή, αλλά και τις τοπικές και περιφερειακές παραδόσεις· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αυξημένη η ζήτηση για υψηλής ποιότητας και 

παραδοσιακά προϊόντα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

σημαντικό ρόλο στο μέλλον της Ένωσης διαδραματίζουν επίσης αγροτικές περιοχές, 

μεταξύ άλλων και αγροτικές περιοχές μεγάλης έκτασης, με ακμαίο και δυναμικό 

χαρακτήρα· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία και η δασοκομία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 

στην αποτελεσματική διαχείριση της γης με γνώμονα την καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής, με σεβασμό προς τις διεθνείς συμφωνίες, και ταυτόχρονα στη 

διασφάλιση όλων των πτυχών της δημόσιας υγείας· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον σφοδροί επικριτές της Ένωσης επισημαίνουν το κενό 

που υπάρχει ανάμεσα στις ενωσιακές δράσεις και στην υλοποίησή τους σε εθνικό και 

τοπικό επίπεδο, και δεδομένου ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχει 

σημαντικό αντίκτυπο στη μελλοντική χρηματοδότηση της Ένωσης· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των 

Ηνωμένων Εθνών (FAO), η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων θα αυξηθεί κατά 70% έως το 

2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να 

διασφαλίσει την οικονομική προστιθέμενη αξία της γεωργίας, να βελτιώσει την 

παραγωγικότητα της γεωργίας με λιγότερους διαθέσιμους πόρους, και να προωθήσει 

τον θεμιτό ανταγωνισμό, καθώς και υγιεινά και υψηλής ποιότητας τρόφιμα σε εύλογες 

τιμές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι αυτοί της ΚΓΠ πρέπει να εξακολουθήσουν να 

αποτελούν βασικά στοιχεία για το μέλλον της Ευρώπης· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί κύριο στόχο της ΕΕ και των 

κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους ρόλους που 

αναλαμβάνουν οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στον δυναμισμό των αγροτικών κοινοτήτων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για την αποφυγή της πληθυσμιακής 

συρρίκνωσης των αγροτικών περιοχών συνδέονται με την παροχή ευκαιριών σε 

γυναίκες και νέους, και ότι οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν σήμερα 

πολυάριθμες προκλήσεις· 

1. τονίζει τη σημασία μιας ΚΓΠ που υποστηρίζεται από έναν καλά χρηματοδοτούμενο 

προϋπολογισμό· υπενθυμίζει την κεντρική σημασία της ΚΓΠ για την ιστορία της 

Ένωσης· επισημαίνει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει στη διασφάλιση 

δραστήριων αγροτικών περιοχών και ενός ασφαλούς επισιτιστικού εφοδιασμού· 

επισημαίνει ότι η προσεχής μεταρρύθμιση της ΚΓΠ αποτελεί ευκαιρία για να ενισχυθεί 

η επίτευξη των στόχων της· υπενθυμίζει ότι η ΚΓΠ είναι μία από τις παλαιότερες 
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πολιτικές και πρέπει να συνεχίσει να είναι μία από τις σημαντικότερες και πλέον 

ολοκληρωμένες πολιτικές, και ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει στην οικοδόμηση του 

μέλλοντος της Ευρώπης, με την ενίσχυση της ολοκλήρωσης, τη διατήρηση του 

περιβάλλοντος, την παροχή επισιτιστικής ασφάλειας και την προστασία των πολιτών 

της ΕΕ· 

2. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή γεωργία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στον επισιτισμό του 

πλανήτη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας για 46 εκατομμύρια ανθρώπους· 

υπογραμμίζει τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και 

τις διεθνείς κρίσεις· σημειώνει ότι η νομοθετική δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση 

των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών έχει ως στόχο να διασφαλίσει μια πιο βιώσιμη 

αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων προς όφελος των γεωργών και των καταναλωτών· 

3. επισημαίνει ότι η γεωργική πολιτική και η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης έχουν 

σημαντικό δυναμικό ως προς την παροχή δημόσιων αγαθών· υπογραμμίζει ότι η 

γεωργία δεν ευθύνεται μόνο για την παροχή πρώτων υλών και προϊόντων στη 

βιομηχανία τροφίμων και σε άλλες βιομηχανίες, αλλά έχει επίσης ισχυρή επίδραση στο 

περιβάλλον και στην ύπαιθρο· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος 

στην ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαχείριση των πόρων και την 

εφαρμοσμένη διαχείριση σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης· 

4. συμμερίζεται τον μακροπρόθεσμο στόχο της μετάβασης σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή 

γεωργία με γνώμονα την αγορά, η οποία θα αυξάνει τον ανταγωνισμό και θα μειώνει τις 

ανάγκες των γεωργών για εισοδηματική στήριξη· ζητεί να ευθυγραμμιστεί η ΚΓΠ με 

άλλες ενωσιακές πολιτικές, και υπογραμμίζει την ανάγκη για γενική δημοσιονομική 

πειθαρχία· επισημαίνει ότι, όταν απαιτούνται δημοσιονομικές αυξήσεις για ορισμένες 

προτεραιότητες, θα πρέπει να πραγματοποιούνται περικοπές κατά πρώτο και κύριο 

λόγο αλλού· 

5. υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πραγματική απλούστευση της ΚΓΠ, με στόχο μια 

πολιτική που να εστιάζει στα αποτελέσματα και στα επιτεύγματα παρά στη 

συμμόρφωση· πιστεύει ότι η ΚΓΠ πρέπει να είναι περισσότερο προσανατολισμένη στην 

αγορά, ώστε να εξαρτώνται λιγότερο οι γεωργοί από τη δημόσια στήριξη και να 

αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στον τομέα· 

6. επισημαίνει ότι το επιδεινούμενο πρόβλημα της συρρίκνωσης του πληθυσμού στις 

αγροτικές περιοχές πρέπει να αντιμετωπιστεί με στοχευμένα μέτρα και με συνέργειες 

μεταξύ των ενωσιακών πολιτικών, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του 

ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα και έτσι να υποστηρίζονται και να ενθαρρύνονται οι νέοι 

γεωργοί στις οικείες περιοχές· υπενθυμίζει ότι η ανανέωση των γενεών αποτελεί 

πρόκληση με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι γεωργοί σε πολλά κράτη μέλη· 

7. υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η ΚΓΠ στη διατήρηση της υγείας και της 

κατάστασης του εδάφους, των υδάτων και των λοιπών φυσικών πόρων· επισημαίνει ότι 

οι ευρωπαίοι γεωργικοί παραγωγοί έχουν δεσμευτεί όσον αφορά τις ορθές 

περιβαλλοντικές πρακτικές και τους στόχους που έχουν τεθεί για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής· 

8. υπογραμμίζει τη σημασία της βιολογικής παραγωγής και των γεωγραφικών ενδείξεων, 

καθώς και των μεταξύ τους συνεργειών, οι οποίες ωφελούν τόσο τους παραγωγούς όσο 
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και τους καταναλωτές· υπενθυμίζει τη σημασία της πρόσβασης στην καινοτομία και της 

θεμιτής λειτουργίας της αλυσίδας τροφίμων· ζητεί να αφιερωθεί ένας πυλώνας της νέας 

ΚΓΠ στις προτεραιότητες που δημιουργούν θέσεις εργασίας και διασφαλίζουν την 

υψηλότερη δυνατή ποιότητα των ενωσιακών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων· 

9. τονίζει τον καίριο ρόλο της γεωργίας στις προτεραιότητες της Ένωσης για τον 

μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης· υπενθυμίζει την ανάγκη για έναν ισχυρό και επαρκή προϋπολογισμό για τη 

γεωργία στο πλαίσιο αυτό· 

10. επισημαίνει την πτώση των αγροτικών εισοδημάτων στην ΕΕ, η οποία οφείλεται στο 

αυξανόμενο κόστος παραγωγής και στην αστάθεια των τιμών, που επιδρούν αρνητικά 

στην ικανότητα των γεωργών να διατηρούν την παραγωγή· υπογραμμίζει το κόστος που 

υποχρεούνται να επωμίζονται οι ευρωπαίοι γεωργοί, προκειμένου να συμμορφώνονται 

με τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, το 

περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων, και την εργασία· τονίζει ότι οι γεωργοί 

πρέπει να αμείβονται μέσω της ΚΓΠ για την παροχή δημοσίων αγαθών στην κοινωνία· 

11. τονίζει ότι τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις 

(προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, και 

εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν) προστατεύουν τις ονομασίες προϊόντων από 

την κατάχρηση, συμβάλλουν στην προβολή των προϊόντων, αυξάνουν την αξία τους 

στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, ενισχύουν το εισόδημα των γεωργών, και βελτιώνουν 

την εμπιστοσύνη των καταναλωτών· τονίζει ότι η χρήση του ευρωπαϊκού λογότυπου, 

καθώς και η χρήση όρων που υποδεικνύουν την προέλευση ή την ποιότητα, 

εξασφαλίζει μεγαλύτερη προβολή και εγγυάται την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων 

προς εξαγωγή· 

12. επιμένει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους γεωργούς που βρίσκονται 

αντιμέτωποι με επιπλέον δαπάνες λόγω ειδικών περιορισμών οι οποίοι συνδέονται με 

φυσικές περιοχές υψηλής αξίας, όπως είναι οι ορεινές περιοχές, τα νησιά, οι εξόχως 

απόκεντρες περιοχές και άλλες μειονεκτούσες περιοχές· πιστεύει ότι, εξαιτίας των 

ειδικών αυτών περιορισμών, η χρηματοδότηση της ΚΓΠ είναι ζωτικής σημασίας για τις 

εν λόγω περιοχές, και ότι οποιαδήποτε μείωση θα είχε εξαιρετικά επιζήμιες επιπτώσεις 

σε πολλά γεωργικά προϊόντα· καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να 

εφαρμόσουν συστήματα ποιότητας, προκειμένου να δώσουν στους οικείους 

παραγωγούς τη δυνατότητα να τα εφαρμόσουν ταχέως· 

13. υπενθυμίζει την υποστήριξη που εξέφρασε το Κοινοβούλιο το 2015 όσον αφορά την 

επέκταση των γεωγραφικών ενδείξεων ώστε να καλύπτουν και μη γεωργικά προϊόντα· 

πιστεύει ότι το ενδεχόμενο μιας τέτοιας επέκτασης θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά στη 

συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, δεδομένου ότι έχει τη δυνατότητα να 

υποστηρίξει τις αγροτικές περιοχές, καθώς θα προσδώσει αξία στα παραδοσιακά 

προϊόντα και θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 

υποβάλει χωρίς καθυστέρηση νομοθετική πρόταση σχετικά με την επέκταση των 

γεωγραφικών ενδείξεων ώστε να καλύπτουν μη γεωργικά προϊόντα· 

14. υπογραμμίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις στη γεωργία 

και στα συστήματα γεωργικών τροφίμων, καθώς και να διατεθούν περισσότεροι πόροι 

στην έρευνα και την ανάπτυξη, προκειμένου να προωθηθεί η καινοτομία, να στηριχθεί 
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η αύξηση της βιώσιμης παραγωγής και να βρεθούν καλύτεροι τρόποι για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή· 

15. υπογραμμίζει τον πλούτο των ευρωπαϊκών τροφίμων και γεύσεων, καθώς και την 

ευρεία γαστρονομική πολυμορφία της Ευρώπης· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να 

διατηρηθούν τα παραδοσιακά προϊόντα και οι παραδοσιακές γεύσεις της Ευρώπης που 

απαντούν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με την αξιοποίηση των μέσων της ΚΓΠ, 

όπως τα προγράμματα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης· 

16. υπογραμμίζει τη σημασία μιας καλά χρηματοδοτούμενης και μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ 

για τη διαχείριση των πολυάριθμων προκλήσεων τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει 

η Ένωση στο μέλλον· υπενθυμίζει ότι η ΚΓΠ πρέπει να υποστηρίζει αποδοτικότερα 

τους γεωργούς, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι γεωργικές κρίσεις· τονίζει τη 

σημασία της μελλοντικής ΚΓΠ για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της 

ανάπτυξης, και υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι στόχοι της ΚΓΠ κατά 

την κατάρτιση του μελλοντικού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· 

17. υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι νέοι γεωργοί στη σημερινή και τη 

μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας και στην εγγυημένη 

παραγωγή τροφίμων· τονίζει ότι η γεωργία αποτελεί όχι μόνο οικονομική 

δραστηριότητα, αλλά και ζωτικό στοιχείο μιας βιώσιμης ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία 

της νεότερης γενιάς για το μέλλον της Ευρώπης· 

18. υπενθυμίζει τον ρόλο των γυναικών στις αγροτικές περιοχές και τη συμβολή τους ως 

επιχειρηματιών και προαγωγών της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει την ανάγκη να 

αναπτυχθεί το δυναμικό τους όσον αφορά τη βιώσιμη γεωργία και την ανθεκτικότητα 

των αγροτικών περιοχών· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί η στήριξη για τις 

οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και τους νέους γεωργούς, καθώς και για την 

απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους γεωργούς· 

19. τονίζει τη σημασία της καινοτομίας και της έρευνας, ιδίως στον τομέα της βελτίωσης 

και της επιλογής φυτών, ώστε να μπορέσει η Ένωση να ανταγωνίζεται πλήρως τον 

υπόλοιπο κόσμο στον εν λόγω τομέα· 

20. υπογραμμίζει ότι οι διαρθρωτικές πολιτικές, οι πολιτικές συνοχής και η ΚΓΠ μειώνουν 

το χάσμα ανάμεσα στην Ένωση και στους πολίτες της, με την προώθηση της 

ολοκλήρωσης σε τοπικό επίπεδο και με τη διασφάλιση της ισόρροπης εδαφικής 

ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε αγροτικές, περιφερειακές και μειονεκτούσες περιοχές· τονίζει, 

ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να υποστηρίζει η ΚΓΠ την αγροτική ανάπτυξη και τη 

βιολογική γεωργία· 

21. υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η ποικιλομορφία της γεωργίας στην ΕΕ, και 

αναγνωρίζει ότι οι τοπικές αγορές που εφοδιάζονται με φρέσκα γεωργικά προϊόντα 

τοπικής παραγωγής είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες και παρέχουν στήριξη στις 

υφιστάμενες γεωργικές κοινότητες· ζητεί την καλύτερη προώθηση των βραχειών 

αλυσίδων εφοδιασμού· 

22. τονίζει ότι η ΚΓΠ συμβάλλει στη διατήρηση της ζωτικότητας των μειονεκτουσών 

περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των ορεινών περιοχών, και διαδραματίζει, ως εκ 

τούτου, καίριο ρόλο στην αποτροπή της εγκατάλειψης και της πληθυσμιακής 
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συρρίκνωσης πολλών περιοχών στην Ευρώπη· 

23. υπογραμμίζει τη σημασία της αγροτικής ανάπτυξης για τη στήριξη της 

πολυλειτουργικής γεωργίας και την προώθηση συμπράξεων μεταξύ γεωργών, τοπικών 

κοινοτήτων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και πρόσθετων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να παράγεται εισόδημα από 

διαφοροποιημένες οικονομικές δραστηριότητες· 

24. τονίζει ότι η τρέχουσα εγκατάλειψη της υπαίθρου απαιτεί την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των μέσων της ΚΓΠ και της πολιτικής συνοχής, ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα των 

αγροτικών περιοχών· 

25. υπογραμμίζει ότι η ΚΓΠ δεν αφορά μόνο τη γεωργία και τους γεωργούς, αλλά έχει 

επίσης ως στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη των ευρύτερων αγροτικών 

κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούνται οι αγρότες· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

ενισχύσει την πολιτική της για την αγροτική ανάπτυξη, η οποία εστιάζει σε ευρύ φάσμα 

ζητημάτων, από τη στήριξη για νεοφυείς επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές και την 

πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα έως συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ή κοινωνιακές 

προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο αγροτικός πληθυσμός· 

26. αναγνωρίζει το ανησυχητικό πρόβλημα πείνας που πλήττει τον πλανήτη μας, και 

πιστεύει , ως εκ τούτου, ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει να αναπτύξει ανθεκτικότητα 

στις επισιτιστικές κρίσεις, και με τον τρόπο αυτόν να διασφαλίσει επαρκείς, θρεπτικούς 

και οικονομικά προσιτούς επισιτιστικούς πόρους και να συμβάλει στην επίτευξη ενός 

«κόσμου χωρίς πείνα»· 

27. τονίζει ότι τα κίνητρα που σχεδιάζονται σήμερα για τις βιώσιμες ενεργειακές 

καλλιέργειες δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να διακυβεύουν την επισιτιστική ασφάλεια των 

πολιτών· 

28. υπογραμμίζει τη σημασία της αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της 

πρωτοβουλίας LEADER, για τη στήριξη της πολυλειτουργικής γεωργίας και την 

προώθηση πρόσθετων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ευκαιριών, προκειμένου 

να παράγεται εισόδημα από τον αγροτουρισμό και να διασφαλίζονται η κοινοτικά 

υποστηριζόμενη γεωργία και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές· 

29. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 

ευρωπαίων γεωργών, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία και να ενισχυθεί η 

ευρωπαϊκή ταυτότητα. 
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