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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το αυξανόμενο άνοιγμα και ο διεθνής προσανατολισμός των γεωργικών αγορών πρόκειται να 
έχουν έντονες διαρθρωτικές επιδράσεις στη γεωργία και την ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό 
στόχο της Κοινότητας η εξασφάλιση, η ανταγωνιστικότητα και η διαρκής ενίσχυση του 
οικονομικού δυναμικού των αγροτικών περιοχών στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
Λισαβόνας. Με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής η ΕΕ επιτέλεσε ένα 
σημαντικό και ορθό βήμα. Η ολοκλήρωση της αγοράς της γεωργίας θα ενισχυθεί ουσιαστικά 
με τη μεταρρύθμιση. Το γεγονός αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, επιφέρει όμως 
και κινδύνους για επιχειρήσεις και αγορές που δεν μπορούν να προσαρμοστούν τόσο 
γρήγορα. Παράλληλα, αυξάνονται οι απαιτήσεις της κοινωνίας από τη γεωργία και την 
παραγωγή τροφίμων. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάστηκε να αγωνιστεί πολύ καιρό για τη συναπόφαση στον 
τομέα της γεωργίας. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι το σχέδιο Συντάγματος υιοθέτησε την 
συναπόφαση, η οποία είχε θεσπιστεί από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, στους τομείς της 
προστασίας του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τροφίμων και της προστασίας των 
καταναλωτών. Στον τομέα της γεωργικής πολιτικής το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας 
μπορεί μέχρι σήμερα να παραβλέψει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με αυτή την 
έννοια, το σχέδιο Συντάγματος παρείχε τη δυνατότητα να αυξηθεί η δημοκρατική 
νομιμοποίηση, καθώς υπέβαλλε όλες τις κύριες αποφάσεις της γεωργικής πολιτικής στη 
διαδικασία της συναπόφασης. Σε πολλά ουσιαστικά ζητήματα που σχετίζονται με την 
οικονομία της αγοράς, όμως, το σχέδιο Συντάγματος θα αποτελούσε επιδείνωση σε σύγκριση 
με την τωρινή κατάσταση. Για τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να αποφασίζει το Συμβούλιο 
χωρίς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Λόγω 
της μεγάλης σημασίας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της εξέχουσας θέσης της στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ πρέπει να παρέχεται στους ευρωπαίους πολίτες όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη διαφάνεια και δυνατότητα συναπόφασης στον ευαίσθητο αυτό τομέα. Γι' αυτό 
πρέπει να επιδιωχθεί η πλήρης εφαρμογή της διαδικασίας συναπόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε όλα τα ζητήματα της γεωργικής πολιτικής, της προστασίας των 
καταναλωτών και της ασφάλειας των τροφίμων στη μελλοντική αρχιτεκτονική του 
ευρωπαϊκού θεσμικού συστήματος.  

Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται πάντως επαναπροσδιορισμός των στόχων της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής: Το τμήμα III, άρθρο III-123 είναι ξεπερασμένο και πλέον μη 
εφαρμόσιμο. Η γεωργία στην ΕΕ προσφέρει σήμερα θέση εργασίας σε 10 εκατομμύρια
ανθρώπους. Αποτελεί τη μοναδική εγγύηση για μια συνεχή ανάπτυξη του αγροτικού τομέα 
και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτόν. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική υπόκειται σήμερα σε 
δίκαιους διεθνείς όρους για μια προσανατολισμένη προς την αγορά, φιλική προς το 
περιβάλλον και τους πόρους και κοινωνικά βιώσιμη παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας. 
Η Κοινή Γεωργική Πολιτική λαμβάνει υπόψη της τη σημασία της προστασίας των ζώων και 
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λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή επιζωοτιών.

Ο εισηγητής διαπιστώνει ότι το παρόν σχέδιο Συντάγματος δεν επαρκεί για μια κοινωνικά 
αποδεκτή Κοινή Γεωργική Πολιτική. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο πρέπει, όπως έχει ήδη 
ζητηθεί από την Επιτροπή Γεωργίας στη γνωμοδότησή της σχετικά με τη Συνθήκη για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να 
καταδείξει στους πολίτες τη σημασία της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, καθώς και την 
πρόοδο και τα πλεονεκτήματά της για τους καταναλωτές.
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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:

1. ζητεί να καλυφθούν, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής αναθεώρησης της Συνταγματικής 
Συνθήκης, τα κενά που έχουν παραμείνει σχετικά με τη συναπόφαση στον γεωργικό 
τομέα, ιδίως στα άρθρα III-230 παράγραφος 2 και III-231 παράγραφος 3·

2. λυπάται για το γεγονός ότι θέματα που έως τώρα υποβάλλονταν στη διαδικασία της 
διαβούλευσης μπορούν πλέον να αποφασίζονται χωρίς την συμμετοχή του Κοινοβουλίου·
θεωρεί τη διαδικασία αυτή αντιπαραγωγική, δεδομένης της αμφιβολίας που διατηρεί το 
μεγαλύτερο τμήμα του ευρωπαϊκού πληθυσμού για το σχέδιο Συντάγματος και της 
επιδίωξης εξάλειψης του δημοκρατικού ελλείμματος·

3. επισημαίνει ότι οι στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που ορίζονται στο άρθρο III-
227 έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατυπώνονται 
στο άρθρο Ι-3· ως εκ τούτου, κρίνει απαραίτητη την επικαιροποίηση των στόχων της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις της 
εν λόγω πολιτικής και ιδιαιτέρως τον πολυλειτουργικό ρόλο που διαδραματίζει έναντι των
ίδιων των γεωργών, της ανάπτυξης της υπαίθρου, του περιβάλλοντος και των
καταναλωτών·

4. όσον αφορά τους στόχους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, συνεχίζει να αποδέχεται το 
ακόλουθο κείμενο:

«Στόχος της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής είναι:

α) να υποστηρίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολυλειτουργική γεωργία, η οποία να 
σέβεται το περιβάλλον, την προστασία των ζώων και τη φύση και να προωθεί τη 
βιοποικιλότητα,

β) να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας με την ανάπτυξη και την υπεύθυνη χρήση 
της τεχνικής προόδου, με την εξασφάλιση της ορθολογικής αναπτύξεως της γεωργικής 
παραγωγής, καθώς και της αρίστης χρησιμοποίησης των συντελεστών παραγωγής, ιδίως 
του εργατικού δυναμικού,

γ) να εξασφαλίζει βιώσιμες προοπτικές στον γεωργικό πληθυσμό, ιδίως με την πολιτική για 
την ανάπτυξη της υπαίθρου και την εξασφάλιση και δημιουργία θέσεων εργασίας στις
αγροτικές περιοχές,

δ) να σταθεροποιεί τις αγορές και να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό του πληθυσμού με τρόφιμα 
υψηλής ποιότητας, καθώς και να προωθεί την ασφάλειά τους,

ε) να αναπτύσσει καινοτόμους τεχνικές και μεθόδους που θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση 
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της παραγωγής τροφίμων, αλλά και τη χρήση των γεωργικών προϊόντων ως πρώτης ύλης, 
μεταξύ άλλων και για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.»


