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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πλέον 

ολοκληρωμένη και επιτυχημένη πολιτική της ΕΕ, λειτουργώντας ως βάση για την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, και ότι θα πρέπει να παραμείνει μια κοινή πολιτική με 

φιλόδοξο προϋπολογισμό· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια των 

τροφίμων και την επισιτιστική κυριαρχία, όπως και την ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα 

των γεωργικών συστημάτων και των εδαφών της ΕΕ· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ, ως τομεακή και κοινή πολιτική, θα πρέπει να 

ενθαρρύνει και να ενισχύει τη συνεισφορά του κάθε αγρότη στην αντιμετώπιση των 

περιβαλλοντικών προκλήσεων, και ότι θα πρέπει να προωθεί τη μετάβαση προς μια 

γεωργία η οποία θα συνδυάζει τα οικονομικά με τα περιβαλλοντικά πρότυπα 

επιδόσεων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα οικολογικού προσανατολισμού είναι περίπλοκα και 

αναποτελεσματικά· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι κρίνεται αναγκαία μια αναδιατυπωμένη ΚΓΠ που να παράγει 

αποτελέσματα τα οποία να ανταποκρίνονται στα σημερινά διακυβεύματα, και ότι 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δοθούν στους συννομοθέτες τα μέσα για να ασκήσουν 

πλήρως την αποστολή τους εντός ρυθμισμένου χρονικού πλαισίου, και ότι υπάρχουν 

αβεβαιότητες οι οποίες σχετίζονται με το Brexit· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των κλιματικών και των υγειονομικών κινδύνων 

στη γεωργική δραστηριότητα αυξάνεται, και ότι υπάρχει ανάγκη η ΚΓΠ να επιληφθεί 

του θέματος με ειδικά εργαλεία· 

1. ζητεί μια ΚΓΠ η οποία θα έχει ως κορυφαία της προτεραιότητα τη μετάβαση κάθε 

ευρωπαϊκής εκμετάλλευσης σε επιχείρηση που θα συνδυάζει τα οικονομικά με τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα επιδόσεων· 

2. ζητεί τη διατήρηση της ακεραιότητας του πρώτου πυλώνα, που είναι βασισμένος ως 

έχει σε ενισχυμένη αιρεσιμότητα των μέτρων στήριξης, τα οποία σταθμίζονται κατά 

τρόπο που μεγιστοποιεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα για κάθε γεωργό· 

3. ζητεί ένα πρώτο πυλώνα καθορισμένο σε επίπεδο ΕΕ, ο οποίος να αναγνωρίζει τη 

σημασία των άμεσων ενισχύσεων και να περιλαμβάνει, σε ποσοστό έως και 30% του 

προϋπολογισμού του πυλώνα, ένα συμβατικό καθεστώς που να ενθαρρύνει τη 

μετάβαση προς μια γεωργία που θα συνδυάζει τα οικονομικά με τα περιβαλλοντικά 

πρότυπα επιδόσεων· 

4. ζητεί έναν ανανεωμένο δεύτερο πυλώνα, που θα είναι λιγότερο περίπλοκος και 

περισσότερο αποτελεσματικός, επικεντρωμένος σε πολιτικές που θα παρέχουν 



 

PE618.229v01-00 4/4 PA\1146705EL.docx 

EL 

πραγματικά κίνητρα για εδαφική και τομεακή ανάπτυξη και οι οποίες θα θέτουν 

αγροπεριβαλλοντικές πρωτοβουλίες, επενδύσεις, εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία 

στο επίκεντρο των τοπικών θεμάτων· 

5. θεωρεί ότι μόνο με ένα τέτοιο συμπληρωματικό μοντέλο μπορούν να επιτευχθούν οι 

φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον και την ανάπτυξη της υπαίθρου· 

6. θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να περιλαμβάνει μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική 

πράσινης ενέργειας που να προωθεί βιοκαύσιμα υψηλής βιωσιμότητας με βάση την 

συμπαραγωγή φυτικής πρωτεΐνης· 

7. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κάθε εισαγόμενο γεωργικό προϊόν πληροί 

τα ίδια υγειονομικά και κοινωνικά πρότυπα τα οποία πληρούν τα προϊόντα της ΕΕ· 

ζητεί από την Επιτροπή να διεξάγει συστηματική εκτίμηση επιπτώσεων των διατάξεων 

που αφορούν τον γεωργικό τομέα σε κάθε εμπορική συμφωνία και να προτείνει 

συγκεκριμένες στρατηγικές, ώστε να διασφαλίσει πως κανένας αγροτικός τομέας δεν 

θα πληγεί ως αποτέλεσμα εμπορικής συμφωνίας η οποία συνάπτεται με τρίτη χώρα. 

 


