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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

  (1α) Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, 
οι ευρωπαϊκές γεωργικές πολιτικές έχουν 
απορροφήσει µεγάλο µερίδιο του 
ευρωπαϊκού προϋπολογισµού, σε µια 
προσπάθεια αντίδρασης στις προκλήσεις 
που αντιµετωπίζει η Ευρώπη. Παρ' όλες 
αυτές τις πολιτικές και τα χρηµατοδοτικά 
µέτρα, δηµιουργούνται νέες προκλήσεις 
και πάντοτε θεωρείται απαραίτητη µια 
µεταρρύθµιση για να διορθωθούν οι 
στρεβλώσεις αυτών των πολιτικών. 
Στόχος αυτής της µεταρρύθµισης πρέπει 
να είναι η ασφάλεια του επισιτισµού και 
των τροφίµων, η οικονοµικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιµη 
γεωργία, το αξιοπρεπές επίπεδο 
εισοδήµατος και ζωής για τον πληθυσµό 
που εργάζεται στον γεωργικό τοµέα και 
για όσους ζουν στην ύπαιθρο, σε βαθµό 
που να καθίσταται δυνατή η βιωσιµότητα 
του γεωργικού τοµέα, χωρίς ανάγκη 
εξάρτησης από την ΚΑΠ µετά το 2020 
για την επιβίωσή του. Τελικός στόχος 
αυτής της µεταρρύθµισης πρέπει να είναι 
πραγµάτωση µιας µεταβατικής περιόδου 
από µια πενηνταετή γεωργική πολιτική 
προς έναν βιώσιµο γεωργικό τοµέα, µε 
σταδιακή κατάργηση της ΚΑΠ και 
µερισµό αρµοδιοτήτων µεταξύ ΕΕ και 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

  καλεί την Επιτροπή να καταργήσει 
σταδιακά τον προϋπολογισµό της ΚΑΠ 
και να παρουσιάσει πρόταση για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τοµέα 
η οποία να θέτει ανώτατο όριο στις 
επιδοτήσεις ισοδύναµο µε το επίπεδο που 
διατίθεται αυτή τη στιγµή βάσει της 
ΚΑΠ. Αναγνωρίζει ότι η ΚΑΠ επέτρεψε 
ένα ορισµένο επίπεδο αναδιανοµής 
κεφαλαίων µεταξύ κρατών µελών, αλλά 
πιστεύει ότι αυτή η αναδιανοµή µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µέσω του 
προϋπολογισµού της ΕΕ µε άλλους 
τρόπους· 
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