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I. ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή (ΚΓΠ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αληηκεησπίδεη ζήκεξα έλα ζχλνιν 
πξνθιήζεσλ, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο είλαη εμαηξεηηθέο, θάπνηεο απξφβιεπηεο, πξνθιήζεηο νη 
νπνίεο εγθαινχλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα πξνβεί ζε επηινγέο ζηξαηεγηθήο γηα ην καθξνρξόλην 
κέιινλ ηεο γεσξγίαο ηεο θαη ησλ αγξνηηθώλ ηεο πεξηνρώλ. Γηα λα αληηκεησπίζεη 
απνηειεζκαηηθά ηηο ελ ιφγσ πξνθιήζεηο, ε ΚΓΠ πξέπεη λα πιαηζηψλεηαη απφ ζσζηέο 
νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη απφ βηψζηκεο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο ζα ζπλεηζθέξνπλ 
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο. 

Ωο πξνεηνηκαζία απηήο ηεο Αλαθνίλσζεο, ε Δπηηξνπή νξγάλσζε εθηεηακέλν δεκφζην δηάινγν 
πνπ δηεμήρζε λσξίηεξα εθέηνο (2010) θαη νινθιεξψζεθε κε έλα πλέδξην ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010

1
. 

Σν πκβνχιην ζπδήηεζε ηελ ελ ιφγσ κεηαξξχζκηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεζζάξσλ δηαδνρηθψλ 
Πξνεδξηψλ, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ςήθηζε έθζεζε ηδίαο πξσηνβνπιίαο κε ζέκα ηελ Κνηλή 
Γεσξγηθή Πνιηηηθή κεηά ην 2013

2
, θαη ηε ζχλδεζε ηεο ΚΓΠ κε ηελ ηξαηεγηθή Εςπώπη 2020, 

θαη επίζεο ηφζν ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή (ΔΟΚΔ) φζν θαη ε Δπηηξνπή 
ησλ Πεξηθεξεηψλ (ΔηΠ) έρνπλ δεκνζηεχζεη ηηο ζέζεηο ηνπο ζε αληίζηνηρεο εθζέζεηο (position 
papers).  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ελ ιφγσ ζπδεηήζεσλ, ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ απφςεσλ πνπ 
εθθξάζηεθαλ ζπκθσλνχζαλ φηη ε Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή είλαη απαξαίηεην λα παξακείλεη 
σο ηζρπξή θνηλή πνιηηηθή ζπγθξνηεκέλε γχξσ απφ ηνπο δχν Ππιψλεο ηεο. ε γεληθέο 
γξακκέο, νη απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ ππνδεηθλχνπλ ηνπο εμήο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο:  

• Να δηαηεξεζεί ζε βηψζηκε βάζε ην δπλακηθφ παξαγσγήο ηξνθίκσλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε, ην νπνίν ζα εγγπάηαη ηελ καθξνρξφληα εμαζθάιηζε ηξνθήο γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Δπξψπεο, 
θαη ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ θάιπςε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ηξνθίκσλ, ε νπνία, θαηά ηνλ δηεζλή 
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Οξγαληζκφ Γεσξγίαο θαη Tξνθίκσλ (FAO) πξνβιέπεηαη φηη ζα απμεζεί θαηά 70% έσο ην έηνο 
2050. Σα πξφζθαηα πεξηζηαηηθά απμεκέλεο αζηάζεηαο ησλ αγνξψλ, πνπ ζπρλά επηδεηλψλνληαη 
απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηνλίδνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν απηέο ηηο ηάζεηο θαη πηέζεηο. Καηά 
ζπλέπεηα ε ηθαλφηεηα ηεο Δπξψπεο λα εμαζθαιίδεη επάξθεηα ηξνθίκσλ απνηειεί κηα ζεκαληηθή 
καθξνπξφζεζκε επηινγή ε νπνία δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη δεδνκέλε.  

• Να ππνζηεξηρζνχλ νη γεσξγηθέο θνηλφηεηεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ζηνπο πνιίηεο ηεο Δπξψπεο 
ηε δένπζα πνηφηεηα, αμία θαη πνηθηιία ηξνθίκσλ κε αεηθφξν ηξφπν παξαγσγήο, αληίζηνηρν κε 
ηηο απαηηήζεηο  καο γηα ην πεξηβάιινλ, ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο,  ηελ πγεία θαη ηελ θαιή 
κεηαρείξηζε ησλ δψσλ, θαζψο θαη ηελ πγεία ησλ θπηψλ θαη ηελ δεκφζηα πγεία. Ζ ελεξγφο 
δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ φπσο ηελ πξαγκαηνπνηεί ε γεσξγία είλαη βαζηθφ  εξγαιείν  
δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ ηνπίσλ,  απνζφβεζεο νηαζδήπνηε απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο, θαη 
πξνζαξκνγήο θαη  αλάζρεζεο ηεο  θιηκαηηθήο αιιαγήο. Απνηειεί νπζηαζηηθφ ζεκέιην γηα ηε 
δπλακηθφηεηα ησλ πεξηνρψλ ηεο ΔΔ θαη γηα ηε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα καθξνπξφζεζκα.  

• Να δηαηεξεζνχλ βηψζηκεο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ε γεσξγία απνηειεί  ζεκαληηθή 
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία δεκηνπξγεί ηνπηθή απαζρφιεζε · πξάγκα πνπ πξνζθέξεη 
πνιιαπιά νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, νηθνινγηθά θαη ρσξηθά νθέιε. Σπρφλ ζεκαληηθή κείσζε ηεο 
ηνπηθήο παξαγσγήο ζα είρε επίζεο παξάιιειεο επηπηψζεηο φζνλ αθνξά ηα ‘αέπια ηος 
θεπμοκηπίος’, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπία ηεο πεξηνρήο, φπσο επίζεο θαη ζε πιένλ πεξηνξηζκέλεο 
δπλαηφηεηεο επηινγήο  γηα ηνλ θαηαλαισηή.  

 Ζ γεσξγία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Αλ 
εμεηάζνπκε ηηο έκκεζεο επηπηψζεηο ηεο, νηαδήπνηε ηπρφλ κείσζε ηεο γεσξγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Δπξψπε ζα επέθεξε κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο απαζρφιεζεο ζε  
ζπλδεδεκέλνπο ηνκείο ηεο  νηθνλνκίαο - κε πην ζεκαληηθή ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηξνθίκσλ 
γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο γεσξγίαο πξνθεηκέλνπ 
λα πξνζιακβάλεη πςειήο πνηφηεηαο, αληαγσληζηηθέο θαη αμηφπηζηεο πξψηεο χιεο, αιιά θαη 
άιινπο θιάδνπο, πέξαλ ησλ ηξνθίκσλ. Αληίζηνηρα ζα επεξεάδνληαλ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ φπσο ν ηνπξηζκφο, νη κεηαθνξέο, νη ηδησηηθέο θαη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο. 
Δίλαη αξθεηά πηζαλφλ φηη ζα επηηαρπλφηαλ ε απεξήκσζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Ωο εμ 
απηψλ, ζα πξνέθππηαλ ζνβαξέο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. 

Υξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα ζπλερηζζεί ε κεηαξξχζκηζε ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο απηήο 
θαζ’εαπηήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνάγνπκε ηελ απμεκέλε αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθή 
ρξήζε ησλ πφξσλ πνπ πξνζθέξνπλ νη θνξνινγνχκελνη, θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο απφδνζεο 
ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο πνπ πξνζδνθνχλ νη πνιίηεο ηεο Δπξψπεο, φζνλ αθνξά ηελ αζθαιή 
επάξθεηα ηξνθίκσλ, ην πεξηβάιινλ, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ θνηλσληθή θαη ρσξνηαμηθή 
ηζνξξνπία. Ο ζηφρνο καο ζα έπξεπε λα είλαη λα ζπγθξνηνχκε κε επθπή ηξφπν ηελ φζν ην 
δπλαηφλ πιένλ βηψζηκν, αεηθφξν, θαη γεσγξαθηθά εθηεηακέλε αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ 
πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο.  

Γηα λα επηηχρεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο, επζπγξακκηδφκελε κε ηελ Αλαθνίλσζε πεξί 
Δπηζθφπεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ

3
 θαη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνο ηηο αγνξέο, ε 

κειινληηθή Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή νθείιεη λα πεξηιακβάλεη έλαλ πην ‘πξάζηλν’ θαη πην 
ηζόηηκα θαηαλεκεκέλν Πξψην Ππιψλα, θαη έλα Γεχηεξν Ππιψλα πνπ ζα εζηηάδεη 
πεξηζζφηεξν ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ην 
πεξηβάιινλ, πξνζβιέπνληαο ζηελ  αμηνπνίεζε ηνπ ιαλζάλνληνο παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, 
ηδηαίηεξα ζηηο λέεο Υψξεο-Μέιε, θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα ζπλεηζθέξεη ζηνπο ζηφρνπο ηεο 
ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020. Ζ ζηφρεπζε ηεο θνηλνηηθήο ελίζρπζεο απνθιεηζηηθά πξνο ηνπο 
ενεργούς γεσξγνύο, θαη ε αληακνηβή ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ ζπιινγηθά πξνο ηελ 
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θνηλσλία, ζα αχμαλε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ελίζρπζεο θαη ζα 
πξνζέδηδε αθφκα κεγαιχηεξν θχξνο ζηελ Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή. Άιια νπζηαζηηθά ζπζηαηηθά 
ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ειεγμηκφηεηαο ησλ πξνηεηλνκέλσλ 
κέηξσλ θαζψο θαη ε ζπλερήο εξγαζία γηα ηελ απινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο. Όιεο απηέο νη κεηαβνιέο 
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ιακβάλνληαο ππ’φςηλ ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ, θαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο βαξηέο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε 
γεσξγία. 

2. Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΚΟΗΝΖ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο ΚΓΠ, φπσο νξίζηεθαλ ζηε πλζήθε ηεο Ρψκεο, έρνπλ παξακείλεη νη ίδηνη 
δηα κέζνπ ησλ ρξφλσλ. Όκσο ε πνξεία ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο ΚΓΠ απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 1990 έσο ζήκεξα έρεη νδεγήζεη ζε ηειείσο λέα δηάξζξσζε ηεο πνιηηηθήο απηήο.  

Οη πξνθιήζεηο πνπ ζηνρνζεηήζεθαλ αθνξνχλ ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηεο γεσξγίαο, ηελ 
απμαλφκελε πνηθηινκνξθία ηεο γεσξγίαο θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κεηά ηηο δηαδνρηθέο 
δηεπξχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο φζνλ αθνξά ην 
πεξηβάιινλ, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, ηελ θαιή 
κεηαρείξηζε θαη πγεία ησλ δψσλ, ηελ πγεία ησλ θπηψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ ηνπίσλ ζηηο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηε βηνπνηθηιφηεηα, θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Παξάιιεια έρνπλ αιιάμεη ζε 
ζεκαληηθφ βαζκφ ηα κέζα πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. ήκεξα απηά 
δηαξζξψλνληαη ζε δχν πκπιεξσκαηηθνχο Ππιψλεο  , φπνπ ν πξψηνο αθνξά ηηο άκεζεο 
πιεξσκέο θαη ηα κέηξα αγνξάο, ελψ ν δεχηεξνο αθνξά ηα πνιπεηή κέηξα γεσξγηθήο αλάπηπμεο.  

Ζ εθαξκνγή ησλ άκεζσλ πιεξσκψλ απεηέιεζε κνριφ γηα ζηαζεξέο, ζπλεπείο θαη 
πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηηο αγνξέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ βειηηψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 
γεσξγηθνχ ηνκέα ελζαξξχλνληαο ηνπο γεσξγνχο λα πξνζαξκφδνληαη πξνο ηηο ζπλζήθεο ησλ 
αγνξψλ. Οη απνζπλδεδεκέλεο άκεζεο εληζρχζεηο (decoupled direct payments) πξνζθέξνπλ 
ζήκεξα βαζηθή εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε, θαζψο θαη ελίζρπζε γηα ηα βαζηθά δεκφζηα αγαζά πνπ 
επηζπκεί ε θνηλσλία ηεο Δπξψπεο. 

Υάξε ζε απηφλ ηνλ εληνλφηεξν πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηηο  αγνξέο, είλαη αξθεηά ζσζηή ε 
δηαπίζησζε φηη ηα δηάθνξα κέηξα αγνξάο πνπ απεηέιεζαλ ζην παξειζφλ ηα θχξηα κέζα εθαξκνγήο 
ηεο ΚΓΠ , ζήκεξα παξέρνπλ απιψο έλα δίρηπ αζθαιείαο πνπ ρξεζηκεχεη κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο 
ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ ηηκψλ .  
 

Ζ αγξνηηθή αλάπηπμε ζηνρεχεη λα πξνάγεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ, θαη ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ρξεζηκνπνηψληαο πην 

ζπγθεθξηκέλα θαη ζηνρεπκέλα κέηξα, πξνζθέξνληαο ζηα Κξάηε-κέιε επειημία ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζπγρξεκαηνδνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνπλ ηα δεηήκαηα πνπ ηηο 

απαζρνινχλ πεξηζζφηεξν ζηα δηθά ηνπο εδάθε. Άιιεο πξσηνβνπιίεο ηεο ΚΓΠ φπσο ε πνιηηηθή ηεο 

γηα ηελ πνηφηεηα, ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ, θαη ηε βηνινγηθή γεσξγία, έρνπλ επίζεο 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαηάζηαζε ησλ γεσξγψλ.  

Όια καδί ηα κέηξα πνιηηηθήο ζηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή ζα θέξνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

θπξηόηεξε ζπλεηζθνξά ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο - κηα ρσξνηαμηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ηζνξξνπεκέλε Δπξσπατθή γεσξγία, κέζα ζε έλα αλνηρηφ νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ κειινληηθή  δηεχξπλζε απηψλ ησλ δεκφζησλ σθειεηψλ απαηηεί ηζρπξή δεκφζηα 

πνιηηηθή, θαζψο ηα αγαζά πνπ πξνζθέξεη ν γεσξγηθφο ηνκέαο νχηε αληακείβνληαη, νχηε 

ξπζκίδνληαη επαξθψο απφ ηηο ζπλήζεηο ιεηηνπξγίεο ησλ αγνξψλ.  

Σπρφλ αλάθιεζε ηεο δεκφζηαο ελίζρπζεο ζα νδεγνχζε ζε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ηεο 



γεσξγηθήο παξαγσγήο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο, κε εθαξκνγή 
πην εληαηηθψλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο, ελψ νη ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο πεξηνρέο ζα 
αληηκεηψπηδαλ πεξηζσξηνπνίεζε θαη εγθαηάιεηςε ηεο γεσξγηθήο γεο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη 
εμειίμεηο ζα πξνθαινχζαλ κεγαιχηεξεο πηέζεηο ζην πεξηβάιινλ, θαη ζηνλ εθθπιηζκφ 
πνιχηηκσλ θπζηθψλ ελδηαηηεκάησλ, κε βαξηέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο

4
  φπσο 

κεηαμχ άιισλ ηελ κε αλαζηξέςηκν επηδείλσζε ηνπ γεσξγηθνχ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηεο 
Δπξψπεο.  

3. ΠΟΗΔ ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ;  

3.1    Αζθάιεηα επάξθεηαο ηξνθίκσλ   

Ο πξσηαξρηθφο ξφινο ηεο γεσξγίαο είλαη λα πξνζθέξεη ηξόθηκα. Γνζέληνο όηη ε 
δήηεζε παγθνζκίσο ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη ζην κέιινλ, ε ΔΔ ζα έπξεπε λα είλαη 
ζε ζέζε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ παγθόζκηα δήηεζε ηξνθίκσλ. Ωο εθ ηνύηνπ, έρεη 
νπζηψδε ζεκαζία λα κπνξεί ε Δπξσπατθή Έλσζε λα δηαηεξεί θαη λα βειηηψλεη ην 
παξαγσγηθφ ηεο δπλακηθφ, , επζπγξακκηδφκελε πάληνηε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζην 
πιαίζην ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, αιιά θαη ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο γηα ηελ Αλάπηπμε . Ζ 
χπαξμε ηζρπξνχ γεσξγηθνχ ηνκέα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, έηζη ψζηε ε άθξσο 
αληαγσληζηηθή βηνκεραλία ηξνθίκσλ

5
 λα κπνξεί λα παξακέλεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ε νπνία θαηέρεη εγεηηθή ζέζε 
παγθνζκίσο ζηηο εμαγσγέο γεσξγηθψλ πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, θπξίσο 
επεμεξγαζκέλσλ)

6.
 Θα έπξεπε κάιηζηα λα ελζαξξχλεη ηελ αλάδεημε ζπλεξγηψλ κεηαμχ 

θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο, πρ. γηα ηελ παξαγσγή πξσηετλψλ. Δπηπιένλ, νη ίδηνη νη 
πνιίηεο ηεο ΔΔ απαηηνχλ ηξφθηκα πςειήο πνηόηεηαο κε κεγάιν εύξνο επηινγώλ, πνπ 
ελζσκαηψλνπλ πςειέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο, πνηφηεηαο θαη επδσίαο,  
πεξηιακβαλνκέλσλ πξντφλησλ ηνπηθήο παξαγσγήο. ε απηφ ην πιαίζην, έρνπλ ζαθψο 
πιένλ αλαδεηρζεί ηα ζέκαηα πξφζβαζεο, δηαζεζηκφηεηαο θαη πςειήο δήηεζεο πγηεηλψλ 
ηξνθψλ θαη ηξνθηκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Ζ γεσξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βξίζθεηαη ζήκεξα ζε έλα νπζηαζηηθά πην 
αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ, θαζψο ε παγθφζκηα νηθνλνκία βαδίδεη πξνο απμαλφκελε 
ελνπνίεζε, θαη ην ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ ζε απμαλφκελε ειεπζεξηνπνίεζε. Απηή ε 
ηάζε αλακέλεηαη φηη ζα επηηαζεί ηα εξρφκελα ρξφληα, ελ φςεη ηεο ελδερφκελεο 
επηπρνχο θαηάιεμεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Νηφρα, θαζψο θαη δηκεξψλ 
θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπκθσληψλ νη νπνίεο ηεινχλ αθφκε ζήκεξα ππφ δηαπξαγκάηεπζε. 
Ζ ελ ιφγσ ηάζε απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο παξαγσγνχο ηεο ΔΔ, αιιά ηαπηνρξφλσο 
πξνζθέξεη επθαηξίεο ζηνπο εμαγσγείο ηεο ΔΔ. Παξ’φηη νη ζπλζήθεο απηέο είλαη 
επλντθέο κεζνπξφζεζκα, αλακέλεηαη φηη νη πξννπηηθέο ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα θαη ηαρχηεξεο 
δηαθπκάλζεηο.  

Δπηπιένλ, ε κειινληηθή Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή ζα εθαξκφδεηαη ηελ επαχξην κηαο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία έρεη επεξεάζεη δξαζηηθά ηε γεσξγία θαη ηηο αγξνηηθέο 
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γεσξγία θαη ηνλ  αγξνηηθφ  θφζκν-. 
5
 Ζ απαζρφιεζε ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ αληηζηνηρεί ζε  13,5%  ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη ζε 

12,2%  ηεο κεηθηήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο Δπξσπατθήο βηνκεραλίαο επεμεξγαζίαο –κεηαπνίεζεο. 
6
 Οη εμαγσγέο  γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ  αληηζηνηρνχλ  ζε  6,8 %  ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 



πεξηνρέο, ζπλδένληάο ηηο άκεζα κε γεληθφηεξεο καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο πνπ 
επεξεάδνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο γεσξγίαο. Μεηά απφ κία νιφθιεξε δεθαεηία 
εηζνδεκαηηθήο ζηαζηκφηεηαο, θαηά ην έηνο 2009 ηα γεσξγηθά εηζνδήκαηα ζεκείσζαλ 
κεγάιε κείσζε, επηβαξχλνληαο ηελ ήδε εχζξαπζηε θαηάζηαζε ηνπ κέζνπ γεσξγηθνχ 
εηζνδήκαηνο πνπ ήηαλ νπζηαζηηθά ρακειφηεξν (θαηά πεξίπνπ 40% αλά κνλάδα 
εξγαζίαο) απφ ην κέζν εηζφδεκα ζηελ ππφινηπε νηθνλνκία, ελψ ην κέζν αηνκηθφ 
εηζφδεκα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη νπζηαζηηθά ρακειφηεξν (θαηά πεξίπνπ 50%) 
απφ ην κέζν αηνκηθφ εηζφδεκα ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο.    

   

 

3.2 Πεξηβάιινλ θαη θιηκαηηθή αιιαγή 

Ζ γσξγία θαη ε δαζνθνκία ππέρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ χπαξμε δεκνζίσλ 
σθειεηψλ, ηδηαίηεξα πεξηβαιινληηθψλ, φπσο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ ηνπίσλ, ε 
βηνπνηθηιφηεηα ζηηο πεξηνρέο εθκεηάιιεπζεο, ε θιηκαηηθή ζηαζεξνπνίεζε, θαη ε 
κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο φπσο είλαη νη πιεκκχξεο, νη 
ππξθατέο θαη ε μεξαζία. Σαπηφρξνλα, πνιιέο πξαθηηθέο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 
αζθνχλ ελ δπλάκεη πηέζεηο ζην πεξηβάιινλ, πξνθαιψληαο απνγχκλσζε εδαθψλ, 
ιεηςπδξία, ξχπαλζε, θαη απψιεηα ελδηαηηεκάησλ αγξίσλ δψσλ θαη βηνπνηθηιφηεηαο.  

Παξ’φηη νη εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ ηελ ΔΔ έρνπλ ειαηησζεί θαηά  20% 
απφ ην 1990 έσο ζήκεξα, είλαη δπλαηφλ, θαη κάιηζηα ζα απαηηεζνχλ απηέο, λα 
θαηαβιεζνχλ  θαη άιιεο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ νη εθπνκπέο λα ζπκκνξθψλνληαη 
πξνο ην θηιφδνμν πξφγξακκα ελέξγεηαο θαη θιίκαηνο ηεο ΔΔ. Έρεη ζεκαζία λα 
απειεπζεξσζεί πεξαηηέξσ ην ππάξρνλ δπλακηθφ πξνζαξκνγήο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα , έηζη 
ψζηε λα κεηξηάζεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη λα εηζθέξεη ζεηηθά κε κέηξα κείσζεο ηεο 
εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (GHG), θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο παξαγσγήο 
πεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηεο παξαγσγήο 
ελέξγεηαο απφ βηνκάδα, ηεο δέζκεπζεο άλζξαθα θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ άλζξαθα ησλ 
εδαθψλ, κέηξσλ βαζηζκέλσλ ζε θαηλνηνκηθέο κεζφδνπο .  

3.3 Υσξνηαμηθή ηζνξξνπία 

  Όιν θαη πεξηζζφηεξεο αγξνηηθέο εθηάζεηο ππφθεηληαη φιν θαη πην πνιχ ζε εμσγελείο 
απφ ηελ γεσξγία παξάγνληεο ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ησλ 
δηάξζξσζεο. Παξ’φια απηά, ε γεσξγία παξακέλεη ζεκειηψδεο θηλεηήξηα δχλακε ηεο 
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ζε κεγάιν κέξνο ηεο ΔΔ. Ζ δσηηθφηεηα θαη ν δπλακηζκφο πνιιψλ 
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ παξακέλνπλ ζηελά ζπλδεδεκέλεο πξνο ηελ παξνπζία ελφο 
αληαγσληζηηθνχ θαη δπλακηθνχ γεσξγηθνχ ηνκέα ηθαλνχ λα πξνζειθχεη λένπο γεσξγνχο.  

Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο πνπ είλαη θαηά θχξην ιφγν αγξνηηθέο, φπνπ ν 
γεσξγηθφο ηνκέαο ζπλεηζθέξεη πεξίπνπ 5% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη 36% ηεο 
απαζρφιεζεο, θαη ζηα λέα Κξάηε-Μέιε φπνπ είλαη ζεκαληηθφ λα παγησζνχλ νη 
πξφζθαηεο απμήζεηο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη λα αμηνπνηεζεί ην πιήξεο δπλακηθφ ηεο 
γεσξγίαο. εκαζία έρεη επίζεο ην γεγνλφο φηη ε γεσξγία εθπιεξψλεη ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, παξάγνληαο πξφζζεηεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε 
ηδηαίηεξα ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ, ηνπ εκπνξίνπ 
θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. ε πνιιέο πεξηνρέο,  ε γεσξγία απνηειεί ηε βάζε ησλ ηνπηθψλ 
παξαδφζεσλ θαη ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο.  

 

 

 



 

4. ΓΗΑ ΠΟΗΟΤ ΛΟΓΟΤ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΜΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ;  

Ζ Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή έρεη εμειηρζεί, αιιά ζα ρξεηαζζνχλ πεξαηηέξσ  αιιαγέο 
γηα λα  αληαπνθξηζνχκε πξνο ηηο λέεο πξνθιήζεηο, κε θπξηφηεξεο ηηο εμήο: 

• λα αληαπνθξηζνχκε ζηελ απμαλφκελε αλεζπρία σο πξνο ηελ αζθάιεηα 
επάξθεηαο ηξνθίκσλ, ηφζν ζηελ ΔΔ, φζν θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν,   

• λα βειηηψλνπκε ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ φπσο ηα λεξά, ν 
αέξαο, ε βηνπνηθηιφηεηα θαη ην έδαθνο,  

• λα αληηκεησπίδνπκε ηφζν ηελ απμαλφκελε πίεζε πνπ νη ζπλερείο θιηκαηηθέο 
αιιαγέο αζθνχλ ζηηο ζπλζήθεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, φζν θαη ηελ επηηαγή γηα 
ηελ γεσξγία λα ειαηηψλεη ηελ αξλεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο  ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ 
ηνπ ζεξκνθεπίνπ, λα αλαιάβεη ελεξγφ ξφιν κεηξηαζκνχ ησλ αξλεηηθψλ 
θαηλνκέλσλ, θαη λα πξνζθέξεη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, 

• λα δηαηεξνχκε θαη λα βειηηψλνπκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα  ζε έλαλ θφζκν πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ  απμαλόκελε παγθνζκηνπνίεζε θαη  νινέλα θαη 
κεγαιύηεξε αζηάζεηα ηηκώλ, , ελόζσ  δηαηεξνύκε ηε γεσξγηθή παξαγσγή 
ζε νιόθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

• λα αμηνπνηνχκε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ πνηθηινκνξθία ησλ γεσξγηθψλ 
δνκψλ θαη ζπζηεκάησλ παξαγσγήο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε 
νπνία [πνηθηινκνξθία] απμήζεθε κεηά ηελ ηειεπηαία δηεχξπλζε ηεο ΔΔ, ελψ 
δηαηεξνχκε ηνλ θνηλσληθφ, ρσξνηαμηθφ, θαη δηαξζξσηηθφ ηεο ξφιν.  

• λα εληζρχνπκε ηελ εδαθηθή θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδηαίηεξα κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη 
ηεο δηαθνξνπνίεζεο,  

• λα θαζηζηνχκε ηηο εληζρχζεηο ηεο ΚΓΠ πην δίθαηεο θαη ηζνθαηαλεκεκέλεο  
κεηαμχ Υσξψλ-Μειψλ θαη γεσξγψλ, κεηψλνληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 
Υσξψλ-Μειψλ – έρνληαο γλψζε φηη δελ απνηειεί εθηθηή ιχζε ν εληαίνο 
ζπληειεζηήο, θαη θαζηζηψληαο ηηο εληζρχζεηο απηέο θαιχηεξα ζηνρεπκέλεο 
πξνο φθεινο ησλ  ησλ ελεξγψλ γεσξγψλ.  

• Να ζπλερίζνπκε λα επηδηψθνπκε ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο 
ηεο ΚΓΠ θαη ηελ βειηίσζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, κεηψλνληαο ηελ 
επηβάξπλζε ησλ δηθαηνχρσλ ησλ εληζρχζεσλ. 

 

Αληηκεησπίδνληαο απηέο ηηο πξνθιήζεηο, ε ΚΓΠ ζα ζπλεηζθέξεη επίζεο ζηε ηξαηεγηθή 

Εσρώπη 2020 κε:  

• Έξςπνη ανάπηςξη – απμάλνπκε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ θαη βειηηψλνπκε ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα κέζσ  ηερλνινγηθήο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, αλαπηχζζνπκε 
πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη πνηφηεηαο · αλαπηχζζνπκε πξάζηλεο 
ηερλνινγίεο, δηαρένπκε ηελ ρξήζε ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ.  
επελδχνπκε ζηελ θαηάξηηζε,  πξνζθέξνπκε θίλεηξα γηα θνηλσληθή θαηλνηνκία ζε 
αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ελζαξξχλνπκε ηελ αλάιεςε εξεπλεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ·  
   



• Αειθόπο ανάπηςξη – δηαηεξνχκε ηε βάζε παξαγσγήο ηξνθίκσλ, θηελνηξνθψλ 
θαη αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, εμαζθαιίδνπκε αεηθφξν δηαρείξηζε ηεο γεο, 
πξνζθέξνπκε δεκφζηα πεξηβαιινληηθά αγαζά, αληηκεησπίδνπκε ηελ απψιεηα 
βηνπνηθηιφηεηαο, πξνάγνπκε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, βειηηψλνπκε ηελ 
πγεία ηνπ δσηθνχ θαη ηνπ θπηηθνχ καο θεθαιαίνπ, βειηηψλνπκε ηελ 
απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ κέζσ ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη 
εθκεηαιιεπφκελνη  ηα πξντφληα ηεο έξεπλαο, ειαηηψλνπκε αθφκα πεξηζζφηεξν 
ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, δηαηεξνχκε θαιχηεξα ηα απνζέκαηα 
άλζξαθνο θαη αλαπηχζζνπκε φιν ην δπλακηθφ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ · θαη    

• Καλύηεπα καηανεμημένη ανάπηςξη – απειεπζεξψλνπκε ην νηθνλνκηθφ δπλακηθφ 
ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, αλαπηχζζνπκε ηνπηθέο αγνξέο θαη ζέζεηο εξγαζίαο, 
ζπλνδεχνπκε ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο γεσξγίαο θαη ζηεξίδνπκε ηα γεσξγηθά 
εηζνδήκαηα ψζηε λα δηαηεξνχκε ηελ αεηθφξν γεσξγία ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε
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Απηφ ζεκαίλεη πξάζηλε αλάπηπμε ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, 
σο κέζν επίηεπμεο πςειφηεξνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ κέζσ  ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 
ελψ ηαπηνρξφλσο πξνιακβάλνπκε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

5. ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ Κ.Γ.Π.  

Οη ηξεηο θχξηνη ζηφρνη ηεο κειινληηθήο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο δηακνξθψλνληαη 

ζπλεπψο σο εμήο: 

Σηόσορ I: Βιώζιμη παπαγυγή ηποθίμυν  

• πλεηζθέξεη ζηα γεσξγηθά εηζνδήκαηα θαη  ειαηηψλεη ην εχξνο δηαθχκαλζεο 
απηψλ, ζπλππνινγίδνληαο φηη ε αζηάζεηα ησλ ηηκψλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ, 
θαζψο θαη νη θπζηθνί θίλδπλνη, είλαη κεγαιχηεξνη ζηε γεσξγία απ’φζν ζηνπο 
πεξηζζφηεξνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ελψ ηα γεσξγηθά εηζνδήκαηα θαη 
πνζνζηά θεξδνθνξίαο  είλαη ρακειφηεξα απφ απηά άιισλ ηνκέσλ ηεο 
νηθνλνκίαο
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.   

• Βειηηψλεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, θαη ην κεξίδην ηεο 
αμίαο ηνπ ζηελ  αιπζίδα ηξνθίκσλ, θαζψο ν γεσξγηθφο ηνκέαο είλαη πην 
δηεζπαξκέλνο απφ ηνπο άιινπο ηνκείο θαη θιάδνπο ηεο  αιπζίδαο ηξνθίκσλ, νη 
νπνίνη είλαη θαιχηεξα νξγαλσκέλνη θαη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ κεγαιχηεξε 
δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Δπηπιένλ, νη γεσξγνί ηεο 
Δπξψπεο αληηκεησπίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηε παγθφζκηα αγνξά, ελψ 
ζπγρξφλσο πξέπεη λα ηεξνχλ πςειά πξφηππα σο πξνο ην πεξηβάιινλ, ηελ 
αζθάιεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ, θαη ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ 
φπσο απαηηνχλ νη Δπξσπαίνη πνιίηεο.       

                                                 
7
 Δηδηθά ε ΚΓΠ ζα ζπλεηζθέξεη ζηηο επηηειηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο «Ζ Δπξψπε ρακεινχ άλζξαθα, απνδνηηθή σο πξνο ηνπο θπζηθνχο πφξνπο» 

(Low carbon, resource efficient Europe),  «Καηλνηνκηθή Έλσζε» (Innovation Union), 

θαη «Δπξσπατθή ζπλνιηθή πξφηαζε θαηά ηεο θηψρεηαο» (European Platform against 

Poverty). 
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 Πεγή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή - ΓΓ Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, βάζεη 

ζηνηρείσλ ηεο Eurostat απφ ηνπο εζληθνχο θαη γεσξγηθνχο ινγαξηαζκνχο. 
 



  

• Αληηζηαζκίδεη ηηο δπζθνιίεο παξαγσγήο ζε πεξηνρέο  κε ζπγθεθξηκέλα κεηνλε-
θηηθά θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά , φηαλ ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο ππάξρεη ηδηαίηεξνο 
θίλδπλνο λα εγθαηαιεηθζεί ε  γε.   

Σηόσορ 2: Αειθόπορ διασείπιζη ηυν θςζικών πόπυν και δπάζη ςπέπ ηος κλίμαηορ  

• Δγγπάηαη ηελ εθαξκνγή αεηθφξσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη εμαζθαιίδεη ηελ 
πξνζθνξά δεκόζησλ πεξηβαιινληηθώλ αγαζώλ, θαζψο πνιιέο απφ ηηο 
δεκφζηεο σθέιεηεο πνπ παξάγνληαη κέζσ ηεο γεσξγίαο δελ αληακείβνληαη 
κέζσ ηεο ζπλήζνπο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ.   

• ηήξημε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο δηα κέζσ θαηλνηνκηώλ, νπφηε απαηηνχληαη 
εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, αιιαγέο  κεζφδσλ 
παξαγσγήο, θαη ππνζηήξημε λέσλ κνξθψλ δήηεζεο, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο 
αλαδπφκελεο βηννηθνλνκίαο.  

• Πξνάγεη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ κεηξηάδνπλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη 
άιισλ πνπ πξνάγνπλ ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή,  επηηξέπνληαο έηζη ζηε 
γεσξγία λα αληαπνθξίλεηαη  ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Καζψο ε γεσξγία είλαη 
ηδηαίηεξα επάισηε ζηηο επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, ε ζηήξημε πξνο 
ηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο ψζηε λα κπνξεί απηή λα πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα 
ζηηο ζπλέπεηεο ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ δηαθπκάλζεσλ, επίζεο κπνξεί λα 
ειαηηψζεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

Σηόσορ 3: Ιζόπποπη συποηαξική ανάπηςξη  

• ηεξίδεη ηελ απαζρφιεζε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ ησλ γεσξγηθψλ πεξηνρψλ,   

• Βειηηψλεη ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη πξνάγεη ηελ δηαθνξνπνίεζε ψζηε λα 
κπνξέζνπλ νη ηνπηθνί ζπληειεζηέο λα «μεθιεηδψζνπλ» ην δπλακηθφ ηνπο θαη 
λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ ρξήζε πξφζζεησλ ηνπηθψλ πφξσλ,   

• Δπηηξέπεη θαη ελζαξξχλεη ηε δηαξζξσηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ 
γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, βειηηψλεη ηηο ζπλζήθεο γηα ηηο κηθξέο γεσξγηθέο 
κνλάδεο, θαη αλαπηχζζεη ηηο ηνπηθέο αγνξέο, θαζψο ζηελ Δπξψπε νη δηαθνξέο 
δηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ζπλεηζθέξεη 
ζηελ ειθπζηηθφηεηα θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ 
πεξηνρψλ.     

Ζ επίηεπμε φισλ απηψλ ησλ ζηφρσλ πξνυπνζέηεη ηελ δεκφζηα ελίζρπζε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα 
θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. πλεπψο ρξεηάδνληαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν πνιηηηθέο νη νπνίεο ζα 
εμαζθαιίδνπλ  δίθαηεο ζπλζήθεο κε εληαίνπο ζηφρνπο, αξρέο θαη θαλφλεο. Δπίζεο, κηα γεσξγηθή 
πνιηηηθή ζρεδηαζκέλε ζε επίπεδν ΔΔ εμαζθαιίδεη πην απνδνηηθή ρξήζε ησλ πηζηψζεσλ ζε 
ζχγθξηζε κε ηελ παξάιιειε άζθεζε εζληθψλ πνιηηηθψλ. Γελ είλαη κφλν ηα δεηήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηελ εληαία αγνξά, αιιά θαη αξθεηνί άιινη ζηφρνη πνπ εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα ζε 
ππεξ-εζληθφ επίπεδν, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπλνρή κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ησλ 
πεξηθεξεηψλ, ηα δηαζπλνξηαθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο, θαη νη παγθφζκηεο πξνθιήζεηο φπσο ε 
θιηκαηηθή αιιαγή, ε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ θαη ε βηνπνηθηιφηεηα, ε θαιή πγεία θαη 
κεηαρείξηζε ησλ δψσλ, ε αζθάιεηα ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ, ε πγεία ησλ θπηψλ θαη ε δεκφζηα 
πγεία, θαζψο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ.        



6. ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ ΣΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ 

6.1.        Μειινληηθά κέζα 

Όιεο νη δπλάκεη επηινγέο ηεο κειινληηθήο ΚΓΠ ζπλεπάγνληαη κεηαβνιέο ησλ κέζσλ ηεο 
ζεκεξηλήο ΚΓΠ. Απηφ ην ηκήκα δηεξεπλά πσο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξίδνληαη ηα κέζα έηζη 
ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ 
παξαζέηνπκε.   

Άμεζερ πληπυμέρ  

Οη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο άκεζσλ πιεξσκψλ αθνξνχλ ηελ αλαθαηαλνκή, 
ηνλ αλαζρεδηαζκό θαη ηελ θαιύηεξε ζηόρεπζε ησλ κέζσλ ελίζρπζεο, ψζηε λα πξνζιάβνπλ νη 
δαπάλεο πεξηζζφηεξε αμία θαη πνηφηεηα. Τπάξρεη επξεία ζπλαίλεζε σο πξνο ην φηη ε θαηαλνκή 
ησλ άκεζσλ πιεξσκψλ πξέπεη λα αλαζεσξεζεί θαη λα θαηαζηεί πην επλφεηε ζηνπο 
θνξνινγνχκελνπο.  
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Σα θξηηήξηα νθείινπλ λα είλαη ηφζν νηθνλνκηθά, ψζηε λα εθπιεξψλνπλ ηε βαζηθή εηζνδεκαηηθή 
ιεηηνπξγία ησλ άκεζσλ πιεξσκψλ, φζν θαη πεξηβαιινληηθά, ψζηε λα ζηεξίδνπλ ηελ πξνζθνξά  
δεκφζησλ αγαζψλ.  

Μία απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ ζπδεηήζεθαλ ηδηαίηεξα ζηηο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο ήηαλ ε εθαξκνγή 
εληαίνπ ζπληειεζηή ζηηο άκεζεο πιεξσκέο. Όκσο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο ΔΔ νη παξαγσγνί ηνπ 
γεσξγηθνχ ηνκέα αληηκεησπίδνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο θαη θπζηθέο ζπλζήθεο, 
θαηάζηαζε πνπ απαηηεί πην ηζφηηκε θαηαλνκή ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ.  

Έηζη ην  εξψηεκα είλαη πψο ζα επηηπγράλεηαη ε ηζφηηκε θαηαλνκή πνπ ζα αληηθαηνπηξίδεη, κε 
ξεαιηζηηθφ θαη νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά εθηθηφ ηξφπν, ηνπο δεισκέλνπο ζηφρνπο απηψλ ησλ 
εληζρχζεσλ, ελψ ζπγρξφλσο ζα  απνθεχγνληαη ηπρφλ κεγάιεο δηαηαξάμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ 
λα επηθέξνπλ εθηεηακέλεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ζε θάπνηα θξάηε-κέιε ή/θαη 
ζπζηήκαηα παξαγσγήο. Μηα πηζαλή νδφο ζα ήηαλ λα ζεζκνζεηεζεί έλα ζχζηεκα πνπ 
πεξηνξίδεη ηα νθέιε θαη ηηο απψιεηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ, εγγπψκελν φηη νη γεσξγνί ζε φια ηα 
θξάηε-κέιε ζα ιακβάλνπλ θαηά κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ έλα θαζνξηζκέλν κεξίδην ησλ άκεζσλ 
εληζρχζεσλ πνπ ζα ρνξεγνχληαη ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ.  

Σν κέιινλ ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ πνπ ζα ρνξεγνχληαη ζε ελεξγνχο γεσξγνχο ζα κπνξνχζε λα 
βαζίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο, ζχκθσλα κε ηε βαζηθή πξφηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ:  

– Να ζηεξίδεηαη ην βαζηθό εηζόδεκα κέζσ ηεο ρνξήγεζεο κηαο βαζηθήο 
απνζπλδεδεκέλεο άκεζεο πιεξσκήο (ελίζρπζεο) πνπ πξνζθέξεη νκνηφκνξθν επίπεδν 
ππνρξεσηηθήο ελίζρπζεο πξνο  ηνπο γεσξγνχο ζε θάζε θξάηνο - κέινο (ή πεξηνρή), 
βαζηδφκελεο ζε κεηαβηβάζηκα δηθαηψκαηα (transferable entitlements) πνπ πξέπεη λα 
ελεξγνπνηνχληαη θαη’αληηζηνηρία πξνο  επηιέμηκεο εθηάζεηο γεσξγηθήο γεο, θαη επίζεο 
εθπιεξψλνληαο νξηζκέλεο απαηηήζεηο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο (cross-compliance). Ζ  
ζεζκνζέηεζε θάπνηνπ αλώηαηνπ νξίνπ άκεζσλ εληζρύζεσλ πξνο ηηο  κεγάιεο εληαίεο 
κνλάδεο εθκεηάιιεπζεο (capping) πξέπεη λα εμεηαζζεί πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε 
θαηαλνκή ησλ πιεξσκψλ κεηαμχ γεσξγψλ. Γηα λα κεηξηάδνληαη ηπρφλ δπζαλάινγεο 
επηπηψζεηο ζε κεγάιεο κνλάδεο κε πνιινχο απαζρνινχκελνπο, ζα ζπλππνινγίδεηαη ε 
έληαζε κηζζσηήο εξγαζίαο.  

– Βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο ηεο ΚΓΠ κε ηελ εθαξκνγή κηαο ππνρξεσηηθήο 
«πξάζηλεο» ζπληζηψζαο επί ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ, ε νπνία ζα ζηεξίδεη ηα 
πεξηβαιινληηθά κέηξα ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ΔΔ. Θα πξέπεη λα απνδνζεί πξνηεξαηφηεηα 



ζε δξάζεηο νη νπνίεο εμππεξεηνχλ παξάιιεια ζηφρνπο πνιηηηθήο θαη γηα ην θιίκα θαη γηα 
ην πεξηβάιινλ. Σα ελ ιφγσ κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηε κνξθή απιψλ, 
γεληθεπκέλσλ, εμσ-ζπκβαηηθψλ θαη εηήζησλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ νη νπνίεο ζα 
ππεξβαίλνπλ ηηο επηηαγέο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο θαη ζπλδένληαη κε ηελ γεσξγία (π.ρ. 
κφληκα βνζθνηφπηα, πξάζηλε εδαθνθάιπςε, ακεηςηζπνξά θαη νηθνινγηθή 
αγξαλάπαπζε). Δπηπιένλ ρξεηάδεηαη λα εμεηαζζεί ε πηζαλφηεηα λα πεξηιεθζνχλ νη 
απαηηήζεηο νη ζρεηηθέο κε ηνπο ηξέρνληεο θαηαιφγνπο πεξηνρψλ NATURA 2000 
βειηησζνχλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο Καιήο Γεσξγηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Καηάζηαζεο 
(ΚΓΠΚ – GAEC).  

– Πξνψζεζε αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηεο γεσξγίαο ζε πεξηνρέο κε ζπγθεθξηκέλα κεηνλε-
θηηθά θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζα πξνζθέξεη πξφζζεζε ελίζρπζε ηνπ εηζνδή-
καηνο ησλ γεσξγψλ ζηηο πεξηνρέο απηέο, κέζσ κηαο πιεξσκήο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ 
πεξηνρή εθκεηάιιεπζεο,  σο ζπκπιήξσκα ηεο ελίζρπζεο  πξνο ηηο ιηγφηεξν επλνεκέλεο 
πεξηνρέο (LFAs)  ζην πιαίζην  ηνπ 2

νπ
 Ππιψλα.  

– Πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππ’φςηλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα νξηζκέλσλ πεξη-
νρψλ φπνπ ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα νηθνλν-
κηθνχο ή/θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο, επηηξέπεηαη λα ζπλερίδεηαη ε εζεινληηθή ζπλδεδεκέλε 
ελίζρπζε εληφο ζαθψο πξνδηαγεγξακκέλσλ νξίσλ (κε εληζρχζεηο βάζεη ζηαζεξψλ  
νξηνζεηήζεσλ, απνδφζεσλ ή πιήζνπο θεθαιψλ).  

–  Θα έπξεπε ην παξφλ θαζεζηψο λα αληηθαηαζηαζεί κε έλα απιφ θαη εμεηδηθεπκέλν ζχ-
ζηεκα  ελίζρπζεο ησλ κηθξνθαιιηεξγεηώλ, έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε αληαγσληζηη-
θφηεηα θαη λα εληζρπζεί ε δσηηθφηεηα δηάθνξσλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ δηαζπψληαο ηνλ 
θιεηφ ηεο απνκφλσζήο ηνπο.   

– Να απινπνηνχληαη νη θαλφλεο πνιιαπιήο ζπκκόξθσζεο (cross compliance) νχησο 
ψζηε νη γεσξγνί θαη νη θνξείο ηεο δηνίθεζεο λα έρνπλ λα αληηκεησπίδνπλ έλα απινχ-
ζηεξν θαη πην πεξηεθηηθφ ζχλνιν θαλφλσλ πνπ δελ ζα λνζεχεη απηή θαζ’εαπηή ηε βαζηθή 
αξρή ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο. Ζ ζπκπεξίιεςε ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα 
ζην πιαίζην ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο ζα εμεηαζζεί αθφηνπ εθαξκνζζεί ε  Οδεγία 
θαη εμεηδηθεπζνχλ νη έλαληη απηήο επηρεηξεζηαθέο ππνρξεψζεηο ησλ γεσξγψλ.    
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Απηέο νη κεηαβνιέο ζην ζρεδηαζκφ ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ είλαη απαξαίηεην λα ζπλνδεχ-
νληαη απφ έλαλ θαιχηεξν νξηζκφ θαη ζηφρεπζε ησλ εληζρχζεσλ απνθιεηζηηθά πξνο ηνπο 
ελεξγνύο γεσξγνύο, ζε αληαπφθξηζε πξνο ηα θξηηηθά ζρφιηα ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ.  

Μέηπα για ηιρ αγοπέρ 

Ζ δεκφζηα ζπδήηεζε απνθάιπςε επξεία ζπλαίλεζε ζην λα δηαηεξεζεί ν γεληθφο πξνζα-
λαηνιηζκφο ηεο ΚΓΠ πξνο ηηο αγνξέο, ελψ ζπγρξφλσο δηαηεξείηαη ε γεληθή αξρηηεθηνληθή 
ησλ κέζσλ κάλαηδκελη πξνο ηηο αγνξέο. Πξάγκαηη ε θξίζε ηνπ έηνπο 2009 ζηελ αγνξά 
γαιαθηνθνκηθψλ αλέδεημε ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ εθπιεξψλνπλ νη ππάξρνληεο κεραληζκνί 
θαζψο ζηεξίδνπλ ηελ αγνξά ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Σαπηφρξνλα φκσο δηεθάλε φηη πξέπεη λα 
γίλνπλ απαξαηηήησο θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο, φπσο ε ηππνπνίεζε/γελίθεπζε 
(streamlining)θαη απινπνίεζε ησλ ζεκεξηλψλ κέζσλ, θαζψο θαη ε ζεζκνζέηεζε λέσλ 
ζηνηρείσλ πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο  αιπζίδαο ηξνθίκσλ.  

 



 

Οη ελδερφκελεο πξνζαξκνγέο  ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ κηα πξνέθηαζε ηεο ρξνλη-
θήο πεξηφδνπ ησλ παξεκβάζεσλ, ηε ρξήζε δηαηάμεσλ πεξί δηαηάξαμεο (disturbance clauses) 
θαη ηελ ηδησηηθή απνζήθεπζε γηα νξηζκέλα πξντφληα, θαζψο θαη άιιεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 
ζα απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ηφζν ηεο απνδνηηθφηεηαο, φζν θαη ησλ ειέγρσλ. Σέηνηα 
κέηξα αγνξάο , θαη ηδηαίηεξα ην κέηξν ηεο παξέκβαζεο, ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
κφλνλ σο δίρηπ αζθαιείαο ζε πεξίπησζε θξίζεσο ζηηο ηηκέο θαη ελδερφκελνπ θηλδχλνπ 
δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο αγνξψλ. Ζ πξφηαζε γηα κηα αλαζεσξεκέλε πνιηηηθή γηα ηελ 
πνηφηεηα ζα παξνπζηαζζεί σο ην ηέινο ηνπ έηνπο 2010 πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηηο δπλα-
ηφηεηεο ησλ γεσξγψλ λα δηαθεκίδνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή ηελ πνηφηεηα ηνπ 
πξντφληνο ηνπο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο

9
.  

Οη πνζνζηψζεηο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ ζα θαηαξγεζνχλ ην 2015. χληνκα  ζα ηεζνχλ πξνο 
ζπδήηεζε λνκηθέο πξνηάζεηο βαζηδφκελεο ζηηο εηζεγήζεηο ηεο Ομάδαρ Εμπειπογνυμόνυν 
Υτηλού Επιπέδος για ηο Γάλα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί καθξφρξνλνο ζρεδηαζκφο ηνπ 
θιάδνπ γαιαθηνθνκηθψλ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ζηαζεξφηεηα. ηνπο θιάδνπο ηεο δάραξεο θαη 
ηζνθιπθφδεο, ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο πξφθεηηαη λα εθπλεχζεη ην 2014 / 2015. Υξεηάδεηαη 
επίζεο λα εμεηαζζνχλ δηάθνξεο επηινγέο πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζην κέιινλ, φπσο κεηαμχ 
άιισλ θάπνηνο ηξφπνο λα ηειεηψζνπλ αδηαηάξαθηα νη πνζνζηψζεηο ζε κηα εκεξνκελία πνπ 
κέιιεη λα νξηζζεί, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη απμεκέλε απνδνηηθφηεηα θαη αληαγσληζηη-
θφηεηα ηνπ θιάδνπ γαιαθηνθνκηθψλ.  

Σέινο είλαη απαξαίηεην λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 
ηξνθίκσλ. Οη καθξφρξνλεο πξννπηηθέο ηεο γεσξγίαο δελ πξφθεηηαη λα βειηησζνχλ εάλ νη 
γεσξγνί δελ θαηνξζψζνπλ λα αληηζηξέςνπλ ηε ζηαζεξή ηάζε κείσζεο ηνπ κεξηδίνπ ηνπο 
ζηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ παξάγεη ζπλνιηθά ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηξνθίκσλ

10
. 

Πξάγκαηη, ην κεξίδην ηεο γεσξγίαο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηξνθίκσλ κεηψζεθε απφ 29% 
ην 2000 ζε 24% ην 2005, ελψ θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν απμήζεθαλ ηα κεξίδηα ηεο 
βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ θαη ηνπ θιάδνπ δηαλνκήο.  

Υσξίο θαιή αλακεηάδνζε ησλ κελπκάησλ ηεο αγνξάο, νη καθξφρξνλεο πξννπηηθέο ηνπ 
γεσξγηθνχ ηνκέα θαη ην κεξίδηφ ηνπ ζηελ πξνζηηζέκελε αμία νιφθιεξεο ηεο εθνδηαζηηθήο 
αιπζίδαο ηξνθίκσλ βξίζθνληαη ζε ζνβαξφ θίλδπλν. Οξηζκέλα θαίξηα ζέκαηα αθνξνχλ ηελ 
ηξέρνπζα αληζφηεηα δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ην 
επίπεδν αληαγσληζκνχ ζε θάζε ηκήκα ηεο αιπζζίδαο, ηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο, ηελ αλάγθε 
αλαδηάξζξσζεο θαη ελνπνίεζεο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, ηε δηαθάλεηα, θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 
ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ παξαγψγσλ επί ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.  

Αγποηική Ανάπηςξη  

Ωο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ΚΓΠ, ε πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ έρεη απνδείμεη ηελ αμία 
ηεο εληζρχνληαο ηελ αεηθνξία ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Δπξσ-
πατθήο Έλσζεο - νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά.  

 

 

                                                 
9
 Βιέπε COM (2009)234 γηα ηα πνηνηηθά πξντφληα  θαη ηελ αλακελφκελε έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λένπ Καλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ (EC) nº 834/2007 πνπ αθνξά ηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο. 
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 "Καιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηξνθίκσλ ζηελ Δπξψπε" - COM (2009)591. 28 

.10.2009. 
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Τπάξρνπλ ηζρπξέο θσλέο ππέξ ηνπ , λα ζπλερίζεη ε πνιηηηθή λα ελζσκαηψλεη  ζην αθέξαην  
ηηο αλαγθαηφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, θαη λα πξνζθέξεη επξχ 
θάζκα σθειεηψλ γηα ηε γεσξγία, ηελ χπαηζξν θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα, θαη επίζεο:  

• λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο γεσξγίαο, πξνάγνληαο ηελ θαηλνηνκία,  
αλαδηαξζξψλνληαο ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη θαζηζηψληαο ηνλ ηθαλφ λα θάλεη 
απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ · 

• λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αεηθόξν δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, θξνληίδνληαο ην 
πεξηβάιινλ θαη ηελ χπαηζξν, θαζψο θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο γεσξγίαο έλαληη ησλ 
θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, θαη δηαηεξψληαο ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο γεο · 

• λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ηζόξξνπε ρσξνηαμηθή αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζε 
νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ελδπλακψλνληαο ηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο, 
αλαπηχζζνληαο ην δπλακηθφ ηνπο, θαη βειηηψλνληαο ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη 
ηηο γεληθφηεξεο ζπλδέζεηο κεηαμχ πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ θαη αζηηθψλ πεξηνρψλ.  

 
ε απηφ ην πιαίζην ην πεξηβάιινλ, ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε θαηλνηνκία ζα έπξεπε λα 
θαζνδεγνχλ ηηο πνιηηηθέο πεξηζζφηεξν απ’φηη ζην παξειζφλ. Γηα παξάδεηγκα, νη επελδχζεηο 
νθείινπλ λα βειηηψλνπλ ηφζν ηελ νηθνλνκηθή φζν θαη ηελ πεξηβαιινληηθή απφδνζε. Σα 
πεξηβαιινληηθά κέηξα λα είλαη θαιά πξνζαξκνζκέλα ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
αλάγθεο ησλ πεξηθεξεηψλ, αθφκα θαη κηθξφηεξσλ  φπσο νη πεξηνρέο NATURA 2000 ή νη 
πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο (NHV). Σα κέηξα γηα ην ‘μεθιείδσκα’ θαη ηελ αλάδεημε 
ηνπ δπλακηθνχ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζα πξέπεη λα απνδίδνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε 
θαηλνηφκεο ηδέεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Θα πξέπεη λα 
αμηνπνηνχληαη νη φπνηεο λέεο επθαηξίεο ηνπηθήο αλάπηπμεο φπσο νη ελαιιαθηηθνί δίαπινη 
δηαλνκήο νη νπνίνη πξνζζέηνπλ αμία ζηνπο ηνπηθνχο πφξνπο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε 
ελίζρπζε  ηεο αλάπηπμεο  άκεζσλ πσιήζεσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ. Πξέπεη λα δίδεηαη 
πξνηεξαηφηεηα ζηηο αλάγθεο ησλ λέσλ γεσξγψλ θαη ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηνλ γεσξγηθφ 
ηνκέα.  
 
Γηα λα κπνξνχλ νη ζηφρνη πνιηηηθήο λα κεηαηξέπνληαη ζε πξαθηηθά απνηειέζκαηα, πξσηαξρηθή 
ζεκαζία έρνπλ νη κεραληζκνί εθαξκνγήο. Ζ ηξέρνπζα ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα 
εληζρπζεί νξίδνληαο πνζνηηθνχο ζηφρνπο ζε επίπεδν ΔΔ θαη κεηά ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο, 
ίζσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεζκνζέηεζε θηλήηξσλ πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζζνχλ, φπσο, 
παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην απνζεκαηηθφ απνδφζεσο. Μηα ηέηνηα κεηαηφπηζε πξνο κηα πξνζέγγηζε 
πνπ εζηηάδεη ζηα απνηειέζκαηα ζα επζπγξάκκηδε θαιχηεξα ηελ πνιηηηθή πξνο ηηο Δπξσπατθέο 
πξνηεξαηφηεηεο, θαη έηζη ζα κπνξνχζε λα επηδείμεη ηηο πξαθηηθέο επηηπρίεο ηεο. Γηα απηφ ην 
ζηφρν ρξεηάδεηαη λα απινπζηεπζνχλ θαη λα βειηησζνχλ νη δείθηεο ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ 
Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Common Monitoring and Evaluation Framework).  
 
Γηα ιφγνπο απνηειεζκαηηθφηεηνο έρεη νπζηψδε ζεκαζία λα εληζρπζεί ε ζπλνρή κεηαμχ ηεο 
πνιηηηθήο αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ άιισλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη 
ζπγρξφλσο λα απινπνηεζνχλ νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ή λα θαηαξγεζνχλ φπνπ απηφ είλαη 
δπλαηφλ. Γηα απηφ ην ζηφρν ίζσο ρξεηάδεηαη λα αξρίζεη λα κειεηάηαη  έλα θνηλό ζηξαηεγηθό 
πιαίζην γηα ηα Δπξσπατθά Σακεία.  
 
Όζνλ αθνξά ηα κέζα, ζα παξακέλεη ρξήζηκν έλα επξχ θάζκα εξγαιείσλ, απφ ηηο επελδχζεηο θαη 
ηηο ππνδνκέο σο ηηο πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο νηθνζπζηεκάησλ, ηελ ελίζρπζε κέηξσλ γηα LFA, 
γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ κεηαθνξά 
γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε δπλακηθνχ, ηε δεκηνπξγηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαη ηελ θνηλσληθή 
θαη ζεζκηθή αλάπηπμε, πνπ πξνάγνπλ παξαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηνπηθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη πνπ ιακβάλνπλ ππ’φςηλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο Κξαηψλ-Μειψλ γηα ηελ  



 
 
βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο απνδνηηθφηεηαο. Οη βειηηψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβά-
λνπλ ηελ θαιχηεξε δηαζχλδεζε ησλ κέηξσλ κεηαμχ ηνπο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε, ηε δεκηνπξγία δεζκψλ κέηξσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ζπγθεθξηκέλσλ 
νκάδσλ ή πεξηνρψλ (π.ρ. κηθξνθαιιηεξγεηέο, νξεηλέο πεξηνρέο), ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγα-
ζίαο κεηαμχ γεσξγψλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε δηαζχλδεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηνπίσλ ππέξ 
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο («πξάζηλεο ππνδνκέο») θαη 
ηελ παξνρή θηλήηξσλ φπσο πνζνζηά επμεκέλεο έληαζεο ελίζρπζεο (preferential aid intensity 
rates) γηα βειηησκέλε ζηνρνζέηεζε.  
 
Δπηπιένλ, ηα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο ρξεηάδνληαη κηα δέζκε εξγαιείσλ   δηαρείξηζεο 
θηλδύλσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ εζφδσλ θαη ηεο 
αζηάζεηαο ησλ αγνξψλ πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα λα θάλεη επελδχζεηο ψζηε λα 
βειηηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ. Απηά ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζα είλαη ζηε 
δηάζεζε ησλ Κξαηψλ-Μειψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ παξαγσγή 
θαη ηα έζνδα, θαη ζα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ έλα λέν κέζν ζηαζεξνπνίεζεο εζφδσλ 
ζπκβαηφ πξνο ην «πξάζηλν θνπηί» ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, θαη κεγαιχηεξε 
ελίζρπζε πξνο δηάθνξα κέζα αζθάιηζεο θαη ακνηβαία θεθάιαηα. Γηα θάζε λέν κέζν πνπ 
εηζάγεηαη ζα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλνρή ηνπ κε ηα άιια κέζα ηεο ΚΓΠ, ηδηαίηεξα κε ηα κέηξα 
αγνξάο. 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ηεο ελίζρπζεο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ζηα δηάθνξα Κξάηε-
Μέιε, πξέπεη λα εμεηαζζεί ε ρξήζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, ελψ ζα πεξηνξίδεηαη ηπρφλ 
ζεκαληηθή δηαηάξαμε ηνπ ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο.  

10 
Δπίζεο, έρεη νπζηψδε ζεκαζία λα εληζρχνληαη θαη λα απινπνηνχληαη νη πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ 
ηελ πνηόηεηα (φπσο, κεηαμχ άιισλ, γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία) θαη ηελ πξνώζεζε πξντόλησλ, 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα.  Σέινο, ε πξσην-
βνπιία γηα ηελ ¨Έλσζε ηεο Καηλνηνκίαο ζα έπξεπε επίζεο λα επηηξέπεη λέεο πξνζεγγίζεηο γηα 
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Δπξψπε 2020, ππέξ κίαο επθπνχο, βηψζηκεο, 
νηθνλνκίαο, κηαο νηθνλνκίαο πξνο φθεινο πεξηζζφηεξσλ

11
.  

 
Ζ Γεληθή Αξρηηεθηνληθή 
 
Σα κέζα ηεο κειινληηθήο ΚΓΠ ζα έπξεπε λα ζπλερίζνπλ λα αξζξψλνληαη πέξημ δχν ππιψλσλ: 
απηή ήηαλ θαη ε γεληθεπκέλε άπνςε πνπ εθθξάζζεθε θαηά ηελ δεκφζηα ζπδήηεζε θαη ππέξ 
ηεο νπνίαο ζαθψο θιίλνπλ ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, θαη ε Δπηηξνπή ησλ 
Πεξηθεξεηψλ. Ο πξψηνο ππιψλαο ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη ηηο εληζρχζεηο πνπ θαηαβάι-
ινληαη ζε φινπο ηνπο γεσξγνχο ζε εηήζηα βάζε, ελψ ν δεχηεξνο ππιψλαο ζα έπξεπε λα 
παξακείλεη σο εξγαιείν ζηήξημεο θνηλνηηθψλ ζηφρσλ, απνδίδνληαο ζηα Κξάηε-Μέιε επαξθή 
επειημία αληαπφθξηζεο ζηα εθάζηνηε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κέζα ζε έλα πνιπεηέο, 
πξνγξακκαηηθφ, ζπκβαηηθφ πιαίζην. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε δηάθξηζε κεηαμχ ππιψλσλ ζα 
έπξεπε λα ιεηηνπξγεί ππέξ ηεο επθξίλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζην βαζκφ πνπ θάζε ππιψλαο 
ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνλ άιινλ ρσξίο επηθαιχςεηο, θαη ζηνρεχνληαο ζηελ 
κεγαιχηεξε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα.  
 
 
 

                                                 
11

 Πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο ππέξ ηεο θαηλνηνκίαο « αγξνηηθή 

παξαγσγή θαη αεηθνξία» 



6.2.        Γεληθέο επηινγέο πνιηηηθήο 

Σξεηο γεληθέο επηινγέο πνιηηηθήο, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο θπξηφηεξεο θαηεπζχλζεηο πνπ πήξε 
ν δεκφζηνο δηάινγνο, ρσξίο λα είλαη απηέο αζχκβαηεο κεηαμχ ηνπο, αμίδνπλ κεγαιχηεξε δηεξεχ-
λεζε. Δδψ ζα ηηο παξνπζηάζνπκε σο ελδείμεηο ελδερφκελσλ δηαδξνκψλ, ησλ νπνίσλ ηηο επηπηψζεηο 
ζα αλαιχζνπκε πξηλ ηελ ηειηθή ιήςε απνθάζεσλ. Οη ηξεηο επηινγέο βαζίδνληαη φιεο ζε δηάξζξσζε 
κε δχν Ππιψλεο (κε δηαθνξεηηθή αλαινγία βάξνπο κεηαμχ Ππιψλσλ).   

Επιλογή I:  

Απηή ε επηινγή εηζάγεη πξφζζεηεο βαζκηαίεο αιιαγέο ηνπ ππάξρνληνο πιαηζίνπ 
πνιηηηθήο. Θα ζηεξίδεηαη ζηηο πηπρέο ηεο ηξέρνπζαο πνιηηηθήο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 
θαιά θαη ζα εζηηάδεη ζε  πξνζαξκνγέο θαη βειηηψζεηο ζηα πεδία εθείλα φπνπ έρνπλ 
εθθξαζζεί νη πιένλ ζεκαληηθέο επηθξίζεηο θαηά ηεο ΚΓΠ, φπσο είλαη ην ζέκα ηεο  
κεγαιχηεξεο ηζνηηκίαο ζηελ θαηαλνκή άκεζσλ εληζρχζεσλ κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-
Μειψλ). 

Απηή ε επηινγή ζα εμαζθάιηδε ζπλέρεηα κε ηελ ηξέρνπζα ΚΓΠ θαη ζηαζεξφηεηα, θαη έηζη 
ζα δηεπθφιπλε ηνλ καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ ησλ δηαθφξσλ ηειεζηψλ  θαηά κήθνο ηεο  
αιπζίδαο ηξνθίκσλ. 

Επιλογή 2:  

Μηα άιιε ελαιιαθηηθή επηινγή ζα ήηαλ λα αδξάμνπκε απηή ηελ επθαηξία γηα κεηαξ-
ξπζκίζεηο, θαη λα πξνβνχκε ζε κεγάιεο θιίκαθαο αιιαγέο πνιηηηθήο, κε ζηφρν λα 
εμαζθαιίζνπκε φηη απηή θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν αεηθόξνο, θαη φηη εμππεξεηεί θαιχηεξα 
ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ πνιηηηθήο, ησλ γεσξγψλ θαη ησλ 
Κξαηψλ-Μειψλ. Γηα λα επηηεπρζεί ζα ρξεηαδφηαλ κέηξα κε θαιύηεξε ζηόρεπζε, ηα 
νπνία ζα ήηαλ παξάιιεια πην θαηαλνεηά ζηνπο πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Απηή ε επηινγή ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ θαη θαιχ-
ηεξε ζηφρεπζε ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο ΔΔ. Απηφο ν δξφκνο ζα επέηξεπε λα ζπδε-
ηεζεί ε αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ γηα 
ηελ ΔΔ, θαη ε ελίζρπζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ γελη-
θφηεξα ζηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξψπεο 2020 ππέξ κίαο επθπνχο, βηψζηκεο αλάπηπμεο ππέξ 
ησλ πεξηζζνηέξσλ.  

Επιλογή 3:  

 Μηα άιιε επηινγή ζα ήηαλ κηα πιένλ καθξφπλνε  κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΓΠ  κε έληνλε 
ζηφρεπζε πξνο ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, 
εθ παξαιιήινπ κε ηελ βαζκηαία απνκάθξπλζε  απφ ηηο εηζνδεκαηηθέο  εληζρχζεηο θαη  
ηα πεξηζζφηεξα κέηξα  αγνξψλ. Ζ ζαθήο ρξεκαην-νηθνλνκηθή εζηίαζε ζηα ζέκαηα 
πεξηβάιινληνο θαη θιηκαηηθψλ αιιαγψλ κέζσ ηνπ πιαηζίνπ πνιηηηθήο γηα ηελ Αγξν-
ηηθή Αλάπηπμε πνπ πξνζθέξεη ζα ελζάξξπλε ηελ δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηε-
γηθψλ ππέξ ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ.,  

Οη σο άλσ ελαιιαθηηθέο πξνζθέξνπλ ζαθή κελ, δηαθνξεηηθά δε, πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηα σο πξνο ηνλ ηξφπν επηδίσμεο ηεο λέαο ΚΓΠ φπσο απηή παξνπζηάδεηαη 
ζηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε. Θα πξέπεη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ελδειερνχο 
αμηνιφγεζεο βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ 
εθάζηεο εμ απηψλ. 

 



 

7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 
Ζ απφθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην δηάινγν γηα ηε κειινληηθή ΚΓΠ παξνπζηάδεηαη ππφ 
ηελ κνξθή ηεο παξνχζεο  Αλαθνηλψζεσο, ε νπνία δηαγξάθεη ζπλνπηηθά ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο 
θαη εγθαηληάδεη ηνλ  δηάινγν κε ηα άιια ζεζκηθά φξγαλα θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο., Οη λνκηθέο 
πξνηάζεηο ζα παξνπζηαζζνχλ ην 2011.  

Οη ελαιιαθηηθέο επηινγέο κεηαξξχζκηζεο πεξηιακβάλνπλ κεγάιεο θιίκαθαο αιιαγέο πνπ 
απαηηνχλ λέν ζρεδηαζκφ, αιιά θαη βειηηψζεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ απνδείμεη ηε 
ρξεζηκφηεηά ηνπο θαηά ηνλ  ηξέρνληα ζρεδηαζκφ. ε απηή ηε βάζε ε ΚΓΠ ηνπ κέιινληνο 
πξέπεη λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν αεηθφξνο, ηζφηηκε θαη ζηνρεπκέλε, απινχζηεξε θαη 
απνηειεζκαηηθφηεξε, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα πξνο ηηο αλάγθεο θαη ηηο 
πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<CAPpendix_y_101011> 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ    —  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΣΡΗΩΝ ΓΔΝΗΚΩΝ ΔΠΗΛΟΓΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ   

 Άκεζεο πιεξσκέο Μέηξα  αγνξώλ Αγξνηηθή Αλάπηπμε 

. 1
ε
 Δλαιιαθηηθή Καζηεξψλεηαη κεγαιχηεξε ηζνηηκία ζηελ θαηαλνκή ησλ 

άκεζσλ πιεξσκψλ κεηαμχ Κξαηψλ-Μειψλ (δηαηεξψληαο 

αλέπαθν ην ηξέρνλ ζχζηεκα άκεζσλ πιεξσκψλ)  

Δλίζρπζε ησλ εξγαιείσλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

Όπνπ ρξεηάδεηαη, 

ηππνπνίεζε/γελίθεπζε θαη 

απινπνίεζε ησλ ζεκεξηλψλ κέζσλ 

γηα ηηο αγνξέο  

Γηαηήξεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ Ελέγτοσ Υγείας 

απμεκέλσλ εληζρχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, 

ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, ηελ βηνπνηθηιφηεηα, ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θαη ηελ θαηλνηνκία.  

 

2
ε
 Δλαιιαθηηθή  Καζηεξψλεηαη κεγαιχηεξε ηζνηηκία ζηελ θαηαλνκή ησλ 

άκεζσλ πιεξσκψλ κεηαμχ Κξαηψλ-Μειψλ, κε νπζηαζηηθή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ άκεζσλ πιεξσκψλ.  

Οη άκεζεο πιεξσκέο ζα ζπλαπαξηίδνπλ:  

   ▪   θάπνην βαζηθφ ζπληειεζηή ελίζρπζεο εηζνδήκαηνο 

   ▪   ππνρξεσηηθή πξφζζεηε ελίζρπζε γηα ζπγθεθξηκέλα 

νηθνινγηθά δεκφζηα αγαζά, ρξεζηκνπνηψληαο απιέο, εηήζηεο, 

εμσ-ζπκβαηηθέο γεσξγν-πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο κε βάζε ην 

επηπιένλ θφζηνο ηεο εθηέιεζήο ηνπο,   

   ▪    πξφζζεηε ελίζρπζε σο αληηζηάζκηζκα  ζπγθεθξηκέλσλ 

κεηνλεθηηθψλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (πεξηνρψλ), 

   ▪   εζεινληηθή ζπλδεδεκέλε πιεξσκή γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

θιάδνπο θαη πεξηνρέο
12

,  

Θεζκνζέηεζε ζηήξημεο πξνο κηθξέο θαιιηέξγεηεο, 

Θεζκνζέηεζε αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ βαζηθνχ ζπληειεζηνχ, 

ζπλππνινγίδνληαο ηε ζπλεηζθνξά ησλ κεγάισλ θαιιηεξγεηψλ 

ζηελ γεσξγηθή απαζρφιεζε  

Όπνπ ρξεηάδεηαη, βειηίσζε θαη 

απινπνίεζε ησλ ζεκεξηλψλ κέζσλ 

θαη εξγαιείσλ  

Βειηίσζε ησλ  ζεκεξηλψλ κέζσλ ψζηε λα 

επζπγξακκίδνληαη θαιχηεξα πξνο ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο ΔΔ, φπνπ ε ελίζρπζε ζα εζηηάδεη ζην πεξηβάιινλ, 

ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ή/θαη ηελ αλαδηάξζξσζε θαη 

ηελ θαηλνηνκία, ζηνρεχνληαο επηπιένλ ζηε βειηίσζε 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ.  

Να εληζρπζνχλ ηα ζεκεξηλά εξγαιεία δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ, θαη λα ζεζκνζεηεζεί έλα λέν πξναηξεηηθφ 

εξγαιείν ζηαζεξνπνίεζεο εηζνδήκαηνο ζπκβαηφ πξνο 

ην «ππάζινο κοςηί» ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ, ψζηε λα αληηζηαζκίδεη ηπρφλ κεγάιεο 

απψιεηεο εηζνδήκαηνο.  

Να εμεηαζζεί ην ελδερφκελν λα γίλεηαη κηθξήο 

θιίκαθαο αλαθαηαλνκή εληζρχζεσλ κεηαμχ ησλ 

Κξαηψλ-Μειψλ βαζηδφκελε ζε αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα.  

3
ε
 Δλαιιαθηηθή 
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 Πιεξσκή αληίζηνηρε πξνο ηε ζεκεξηλή ζπλδεδεκέλε ελίζρπζε ηνπ Άξζξνπ 68 θαη πξνο άιια κέηξα ζπλδεδεκέλεο ελίζρπζεο. 



 ηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ άκεζσλ πιεξσκψλ ζηε κνξθή πνπ 

έρνπλ σο ζήκεξα 

Αλη’απηψλ, ζεζκνζέηεζε πεξηνξηζκέλσλ πιεξσκψλ γηα ηελ 

παξνρή πεξηβαιινληηθψλ δεκφζησλ αγαζψλ, θαη πξφζζεησλ 

πιεξσκψλ γηα αληηζηάζκηζε κεηνλεθηηθψλ θπζηθψλ 

ραξθηεξηζηηθψλ  

Καηάξγεζε φισλ ησλ κέηξσλ  

αγνξψλ, κε πηζαλή εμαίξεζε ηηο 

δηαηάμεηο δηαηάξαμεο πνπ ζα 

κπνξνχλ λα ελεξγνπνηνχληαη ζε 

πεξηφδνπο ζνβαξψλ θξίζεσλ 

Σα κέηξα ζα εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.  

 



Πεξίιεςε γηα ηνπο πνιίηεο  

Αλαθνίλσζε γηα ην κέιινλ ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο κεηά ην 2013 

ΓΗΑΣΗ  ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ  ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ  Ζ  ΚΟΗΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ;  

• Γηα λα κπνξνχκε λα αληηκεησπίδνπκε θαιχηεξα ηηο πξνθιήζεηο ηεο αζθαινχο 
επάξθεηαο ηξνθίκσλ, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη 
ηεο ηζφξξνπεο ρσξνηαμηθήο αλάπηπμεο.  

• Γηα λα βνεζήζνπκε ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα λα αληηκεησπίδεη θαιχηεξα ηηο πξνθιήζεηο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη απφ ηελ απμαλφκελε αζηάζεηα ησλ ηηκψλ 
ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.  

• Γηα λα θαηαζηήζνπκε ηελ Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή πην απνδνηηθή, πην 
απνηειεζκαηηθή, πην      απιή θαη πην ηζφηηκε. 

ΠΟΗΟ  ΘΑ  ΩΦΔΛΖΘΔΗ  ΚΑΗ  ΜΔ  ΠΟΗΟΝ  ΣΡΟΠΟ ;  

• Όινη νη πνιίηεο ζα σθειεζνχλ απφ ηελ αζθάιεηα επάξθεηαο ηξνθίκσλ, απφ ην θαιχηεξν 
πεξηβάιινλ, θαη απφ ηηο δξάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

• Οη γεσξγνί θαη νη αγξνηηθέο πεξηνρέο ζα σθειεζνχλ απφ ηε λέα πνιηηηθή πνπ ζα 
πξνζθέξεη κεγαιχηεξε ηζνξξνπία, ηζνηηκία θαη ζηαζεξφηεηα.  

ΓΗΑΣΗ  ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ  ΓΡΑΖ  Δ  ΔΠΗΠΔΓΟ  ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ  ΔΝΩΖ ;  

• Ζ ΚΓΠ είλαη κηα θνηλή πνιηηηθή.  

• Οη πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο βξίζθεηαη αληηκέησπνο ν γεσξγηθφο ηνκέαο ηεο Δπξψπεο 
ππεξβαίλνπλ ηα εζληθά ζχλνξα θαη απαηηνχλ θνηλή δηαθξαηηθή δξάζε.  

•  Γηα λα εμαζθαιίδνληαη ηζφηηκνη φξνη γηα φιεο ηηο Υψξεο-Μέιε, θαη λα δηαηεξείηαη 
ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο Δληαίαο Αγνξάο.  

ΣΗ ΑΚΡΗΒΩ ΘΑ ΑΛΛΑΞΔΗ ;  

•  Όια ηα φξγαλα πνιηηηθήο ηεο ΚΓΠ ζα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα πξνο 

ηηο πξνθιήζεηο ηεο αζθάιεηαο επάξθεηαο ηξνθίκσλ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο, θαη ηεο ρσξηθήο ηζνξξνπίαο.  

• Οη άκεζεο πιεξσκέο ζα αληηθαηνπηξίδνπλ θαιχηεξα ηηο δεκφζηεο σθέιεηεο ηα νπνία 
πξνζθέξνπλ νη γεσξγνί, φπσο νη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο · ζα ζηεξίδνπλ ηελ 
δηαηήξεζε ηεο γεσξγίαο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε · θαη νη πιεξσκέο ζα 
θαηαλέκνληαη κε κεγαιχηεξε ηζνηηκία.  

• Σα εξγαιεία αγνξάο ζα ηππνπνηεζνχλ θαη ζα απινπνηεζνχλ, θαη επίζεο ζα θαζηεξσζνχλ 
κέηξα γηα λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηξνθίκσλ. 

• Ζ Αγξνηηθή Αλάπηπμε ζα αθνινπζήζεη πιένλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηεξαηφηεηεο, φπσο ε 
ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, θαη νη απνηειεζκαηηθφηεξεο 
παξαδφζεηο αγαζψλ.  

ΠΟΣΔ  ΔΗΝΑΗ  ΣΟ  ΠΗΘΑΝΟΣΔΡΟ  ΝΑ  ΑΡΥΗΔΗ  ΝΑ  ΗΥΤΔΗ  Ζ  ΠΡΟΣΑΖ ;  

* Ζ Αλαθνίλσζε ζεκαηνδνηεί ην μεθίλεκα ηνπ ζεζκηθνχ δηαιφγνπ πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ηνπο 

ζηφρνπο θαη ζα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο δηαηππψζεηο ηεο κεηαξξχζκηζεο. Θα αθνινπζήζνπλ 

λνκηθέο πξνηάζεηο ην 2011. Οη λνκνζεηηθέο πξάμεηο ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ λα ηζρχνπλ ην 

2014.  



 
ΜΝΖΜΟΝΗΟ  ΠΡΟ  ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

1. Μηα Αλαθνίλσζε γηα ην κέιινλ ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο (ΚΓΠ) έρεη 
θαηαρσξεζεί σο πξσηνβνπιία πξνηεξαηφηεηαο ζην  Πξφγξακκα Ννκνζεζίαο θαη 
Δξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (CLWP) γηα ην έηνο 2010.  

2. Σελ 12
ε
 Απξηιίνπ 2010 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή μεθίλεζε έλα δεκφζην δηάινγν γηα 

ην κέιινλ ηεο ΚΓΠ, ν νπνίνο νινθιεξψζεθε κε έλα αλνηρηφ πλέδξην ηελ 19
ε
 θαη 

20
ή
 Ηνπιίνπ 2010. Ο δεκφζηνο δηάινγνο ζπγθέληξσζε 5.600 πεξίπνπ ζπλεηζθνξέο, 

θαη ζην πλέδξην ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξνη απφ 600 ζχλεδξνη. Δπηπιένλ ην 
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, θαη ε 
Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζπλεηζέθεξαλ ζηνλ δεκφζην δηάινγν κε γλσκνδνηήζεηο 
ηδίαο πξσηνβνπιίαο. Δπίζεο, ην πκβνχιην ζπδήηεζε ην κέιινλ ηεο ΚΓΠ ζε εηδηθέο 
ζπλαληήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξφζθαησλ Πξνεδξηψλ.  

3. Ζ αληαπφθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ζηε ζπδήηεζε γηα ηε κειινληηθή ΚΓΠ έιαβε ηε κνξθή 
απηήο ηεο Αλαθνίλσζεο, ε νπνία πεξηγξάθεη ζε γεληθέο γξακκέο ηηο επηινγέο γχξσ απφ 
ηηο νπνίεο ζα εμειίζζεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο λέαο ΚΓΠ. Απηή ηελ αλαθνίλσζε δελ 
ηε ζπλνδεχνπλ λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο.  

4. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαιείηαη: 

– λα πηνζεηήζεη απηήλ ηελ Αλαθνίλσζε γηα ην κέιινλ ηεο ΚΓΠ,  

– λα ηε κεηαβηβάζεη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλσληθή Δπηηξνπή, θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, 

–  λα ηελ δεκνζηεχζεη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ, σο πιεξνθφξεζε.  



Γεδνκέλα γηα ηηο κεραλέο δηθηπαθήο αλαδήηεζεο  

Δηηθέηα ηίηινπ 
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