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Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020
Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα προτάσεις κανονισμών για τον εκσυγχρονισμό και
την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).
Οι προτάσεις αυτές αφορούν έναν κανονισμό σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ (προτείνεται
νέος τρόπος εργασίας, με τον οποίο καλύπτονται οι άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς, η στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης και τα τομεακά προγράμματα στήριξης), έναν κανονισμό για την ενιαία κοινή
οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) και έναν οριζόντιο κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και
την παρακολούθηση της ΚΓΠ. Οι προτάσεις αυτές δίνουν μορφή στις ιδέες για το μέλλον της ΚΓΠ, όπως
περιγράφονται στην ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας, που παρουσίασε
η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017.
Γιατί να μεταρρυθμιστεί η Κοινή Γεωργική Πολιτική;
Από το 1962, η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) εκπληρώνει με επιτυχία τον αρχικό της στόχο: την
παροχή εισοδηματικής στήριξης στους γεωργούς, ώστε να εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός με ποιοτικά,
ασφαλή και οικονομικά προσιτά τρόφιμα για τους ευρωπαίους πολίτες. Η ΚΓΠ έχει παραμείνει σημαντική
χάρη στην προσαρμοστικότητά της σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ο κόσμος εξελίσσεται με ταχείς
ρυθμούς, όπως άλλωστε και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι γεωργοί, αλλά και η κοινωνία
μας συνολικά. Κλιματική αλλαγή, αστάθεια των τιμών, πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα,
εγκατάλειψη της υπαίθρου και αυξανόμενη σημασία του παγκόσμιου εμπορίου: οι γεωργοί
προσαρμόζονται συνεχώς σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και οι νομοθέτες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι
τους παρέχεται επαρκής στήριξη με βάση σαφείς και απλούς κανόνες, μεσοπρόθεσμα όσο και
μακροπρόθεσμα.
Η ΚΓΠ πρέπει να δείξει το δρόμο της μετάβασης προς μια περισσότερο βιώσιμη γεωργία. Πρέπει να
ενισχύει την ανθεκτικότητα του τομέα και να στηρίζει το εισόδημα και τη βιωσιμότητα των γεωργών.
Πρέπει να διασφαλίζει ότι η γεωργία ανταποκρίνεται πλήρως στο ρόλο της σε σχέση με τις προκλήσεις
του περιβάλλοντος και του κλίματος, και πρέπει επίσης να αξιοποιεί πλήρως τις ψηφιακές καινοτομίες
που διευκολύνουν την εργασία των γεωργών, μειώνουν τη γραφειοκρατία και στηρίζουν τη γενεακή
ανανέωση . Δεδομένου ότι περισσότερο από το 50 % του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε αγροτικές περιοχές,
απαιτούνται προσπάθειες για να παραμείνουν αυτές οι περιοχές ελκυστικές και ζωντανές ως χώροι
διαβίωσης όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά επίσης και τις υποδομές, την
κινητικότητα και τις βασικές υπηρεσίες. Η γεωργία της ΕΕ παίζει σημαντικό ρόλο, συμβάλλοντας στην
οικονομική δυναμική και την κοινωνικοπολιτιστική ζωή των αγροτικών περιοχών, όπως και η νέα ΚΓΠ,
σκοπός της οποίας είναι η διατήρηση της βιώσιμης γεωργίας σε όλη την Ευρώπη και οι επενδύσεις στην
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και κοινοτήτων.
Με τις σημερινές νομοθετικές προτάσεις εισάγεται μια απλουστευμένη και εκσυγχρονισμένη πολιτική, η
οποία βρίσκεται σε καλύτερη θέση να αντεπεξέλθει σε αυτές τις προκλήσεις και τους στόχους.
Τι προϋπολογισμός διατίθεται για την ΚΓΠ της περιόδου 2021-2027;
Η πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της περιόδου 2021-2027
περιλαμβάνει 365 δισ. EUR για την ΚΓΠ (σε τρέχουσες τιμές). Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε μέσο
ποσοστό 28,5 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Από το ποσό αυτό
για την ΚΓΠ, 265,2 δισ. EUR προορίζονται για άμεσες ενισχύσεις, 20 δισ. EUR για μέτρα στήριξης της
αγοράς (ΕΓΤΕ) και 78,8 δισ. EUR για την αγροτική ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ).
Πρόσθετο ποσό 10 δισ. EUR θα διατεθεί μέσω του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» της ΕΕ
για τη στήριξη συγκεκριμένων έργων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας,
της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας.
Ποιοι είναι οι στόχοι της μελλοντικής ΚΓΠ για την περίοδο 2021-2027;
Η μελλοντική ΚΓΠ θα επικεντρωθεί σε εννέα γενικούς στόχους που αντανακλούν την οικονομική,
περιβαλλοντική και κοινωνική σημασία της πολιτικής:
1. στήριξη βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος και ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ
για τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας·

2. ενίσχυση του προσανατολισμού προς την αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και
περισσότερη επικέντρωση στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση·
3. βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αξιακή αλυσίδα·
4. συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, καθώς και στην
αειφόρο ενέργεια·
5. προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποδοτικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το
νερό, το έδαφος και ο αέρας·
6. συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και
διατήρηση οικοτόπων και φυσικών τοπίων·
7. προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της ανάπτυξης επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές·
8. προώθηση της απασχόλησης, της οικονομικής μεγέθυνσης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας και της βιώσιμης
δασοκομίας·
9. βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις κοινωνικές απαιτήσεις όσον αφορά τα
τρόφιμα και την υγεία, μεταξύ άλλων, τα ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, καθώς και την
καλή μεταχείριση των ζώων.
Η προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στον τομέα της γεωργίας και τις
αγροτικές περιοχές αποτελεί οριζόντιο στόχο πολιτικής.
Πώς προβλέπετε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι;
Η μελλοντική ΚΓΠ θα αποφέρει περισσότερα οφέλη για τους πολίτες μας, ενώ θα απλουστεύσει και θα
εκσυγχρονίσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πολιτική, τόσο για τους γεωργούς όσο και
για τα κράτη μέλη. Αντί για τους κανόνες και τη συμμόρφωση, το επίκεντρο θα μετατεθεί στα
αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Η μετάβαση από μια ενιαία σε μια ειδικά προσαρμοζόμενη προσέγγιση
σημαίνει ότι η πολιτική θα είναι πιο κοντά σε αυτούς που την εφαρμόζουν στην πράξη. Αυτή η
προσέγγιση θα προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη μέλη ώστε να αποφασίζουν σχετικά με τον
καλύτερο τρόπο επίτευξης των κοινών στόχων, ανταποκρινόμενα παράλληλα στις συγκεκριμένες
ανάγκες των γεωργών, των αγροτικών κοινοτήτων και της κοινωνίας τους εν γένει.
Σε επίπεδο ΕΕ, στο επίκεντρο θα τεθούν τα ακόλουθα:
- ο καθορισμός κοινών στόχων·
- η απαρίθμηση αναγκαίων παρεμβάσεων και κοινής «εργαλειοθήκης» μέτρων που είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη για την επίτευξη των κοινών στόχων·
- η διαφύλαξη της ενιαίας αγοράς και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους γεωργούς ανά την
Ένωση·
- η παροχή διασφαλίσεων προκειμένου να κατοχυρώνεται ότι η πολιτική εκπληρώνει τους
επιδιωκόμενους σκοπούς της, και·
- η παροχή ενός συνόλου δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου.
Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να προσαρμόζουν τα εργαλεία στις δικές τους συγκεκριμένες ανάγκες,
καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν να το πράξουν, με ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο
για την ΚΓΠ.
Σε αυτά τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ θα καθορίζεται ο τρόπος τον οποίο προτείνει κάθε χώρα για
να επιτύχει τους συνολικούς στόχους της ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές της συγκεκριμένες
ανάγκες. Με τα σχέδια αυτά θα καθορίζεται μια στρατηγική και θα εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο οι
δράσεις στο πλαίσιο και των δύο πυλώνων θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Στα σχέδια
θα καθορίζονται επίσης οι μετρήσιμοι στόχοι για την επίτευξη των συνολικών στόχων. Η πρόοδος προς
την επίτευξη των εν λόγω μετρήσιμων στόχων θα αξιολογείται σε επίπεδο κράτους μέλους και θα
επαληθεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με νέα ετήσια διαδικασία παρακολούθησης και
επανεξέτασης.
Για κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ θα απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένει συνεπές με τους στόχους σε επίπεδο ΕΕ, διατηρεί τον
κοινό χαρακτήρα της πολιτικής και δεν προκαλεί στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά ούτε οδηγεί σε
υπερβολικό φόρτο για τους δικαιούχους ή τις διοικήσεις.
Πώς θα αξιολογείτε τα αποτελέσματα;
Θα συμφωνηθεί κοινό σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστούν
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους γεωργούς σε όλα τα κράτη μέλη.

Κάθε χρόνο, οι χώρες θα υποβάλλουν έκθεση επιδόσεων στην Επιτροπή, με την οποία θα καταδεικνύεται
η πρόοδος που έχουν σημειώσει, βάσει αυτών των συγκεκριμένων δεικτών αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή
θα επανεξετάζει τις εκθέσεις και, αν είναι απαραίτητο, θα εξετάζει το ενδεχόμενο συστάσεων για
βελτίωση των επιδόσεων.
Θα καθιερωθεί επίσης νέο σύστημα πιθανών κυρώσεων και επιβραβεύσεων προκειμένου να
εξασφαλίζεται η επίτευξη προόδου. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη που επιτυγχάνουν τους στόχους τους
για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα θα είναι επιλέξιμα για επιβράβευση ύψους έως και
5 % των κονδυλίων τους για την αγροτική ανάπτυξη, κατά τη λήξη της περιόδου του ΠΔΠ. Παράλληλα,
στις περιπτώσεις που από την ετήσια έκθεση επιδόσεων προκύπτει ότι δεν σημειώνεται επαρκής
πρόοδος, η Επιτροπή θα μπορεί να παρεμβαίνει για να διασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση είναι καλύτερα
επικεντρωμένη στα αποτελέσματα. Η παρέμβαση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την
επιβολή συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για να επανέλθει το εθνικό πρόγραμμα στον σωστό δρόμο,
αναστολή των πληρωμών και/ή επαναπρογραμματισμό, ανάλογα με τη φύση των ανεπαρκών
επιδόσεων.
Πώς απλουστεύονται τα πράγματα για τους γεωργούς και τις εθνικές διοικήσεις; Και πώς
εκσυγχρονίζεται η ΚΓΠ;
Οι γεωργοί γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τι στήριξη χρειάζονται για να βελτιώσουν τις επιδόσεις
τους. Με τα νέα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεργάζονται με τους
γεωργούς για να προσδιορίζουν αυτό που χρειάζεται να γίνει σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ώστε να
επιτευχθούν οι συμφωνημένοι στόχοι της ΕΕ, με μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την επιλογή των πλέον
κατάλληλων μέτρων για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Θα εξορθολογιστεί επίσης ο κατάλογος των
γενικών μέτρων που συμφωνούνται σε επίπεδο ΕΕ· για παράδειγμα, η νέα ΚΓΠ καθορίζει οκτώ γενικούς
τομείς για δράση στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης (περιβάλλον και κλίμα, νέοι γεωργοί, εργαλεία
διαχείρισης κινδύνων, γνώση και πληροφορίες κ.λπ.), αντί των 69 μέτρων και επιμέρους μέτρων που
υφίστανται επί του παρόντος. Είναι και απλούστερο και αποτελεσματικότερο να παρέχεται στα κράτη
μέλη η δυνατότητα να είναι περισσότερο υπεύθυνα όσον αφορά τον καλύτερο τρόπο επίτευξης των
συνολικών στόχων, αντί μιας υπερβολικά περιοριστικής, ενιαίας προσέγγισης.
Η Επιτροπή θα επικεντρωθεί επίσης στο να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα διακυβέρνησης σε κάθε
κράτος μέλος λειτουργούν αποτελεσματικά, ενώ με τη σειρά της θα τους επιτρέπει να αποφασίζουν κατά
πόσον οι προτάσεις είναι επιλέξιμες για στήριξη από την ΕΕ, αντί να ελέγχει τις προϋποθέσεις
επιλεξιμότητας για κάθε επιμέρους δικαιούχο έργου, όπως συμβαίνει επί του παρόντος.
Η νέα ΚΓΠ θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, τόσο από τους γεωργούς όσο και από τις
εθνικές διοικήσεις, ώστε να βοηθηθεί η απλούστευση του έργου τους. Για παράδειγμα, θα αναπτυχθεί
νέο σύστημα παρακολούθησης βάσει συστηματικής, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, και από απόσταση
παρατήρησης των γεωργικών δραστηριοτήτων. Το νέο αυτό σύστημα θα αντικαταστήσει, όπου είναι
δυνατό, παραδοσιακές μεθόδους ελέγχου, όπως οι επιτόπιοι έλεγχοι, μειώνοντας σημαντικά τον φόρτο
του ελέγχου. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω χρήση άλλων ψηφιακών εργαλείων, όπως η
λεγόμενη αίτηση με γεωχωρικά στοιχεία (GSA), η οποία χρησιμοποιεί δορυφορική τεχνολογία για να
παρέχει στους γεωργούς τη δυνατότητα να υποβάλλουν ακριβείς αιτήσεις όσον αφορά τη γη τους, με
συνέπεια να μειώνονται τα σφάλματα στις δηλώσεις και να αποφεύγονται κυρώσεις. Οι αιτήσεις των
γεωργών για άμεση στήριξη θα είναι προσυμπληρωμένες από τις διοικήσεις των κρατών μελών με όσο
το δυνατόν πιο επίκαιρες και αξιόπιστες πληροφορίες, με χρήση υφιστάμενων εργαλείων όπως το
σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, με αποτέλεσμα να εξοικονομείται αρκετός χρόνος για τους
γεωργούς.
Στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ, θα ζητηθεί από τα κράτη μέλη να θέσουν στη διάθεση των γεωργών σύστημα
υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ), το οποίο θα καλύπτει ευρύ
φάσμα θεμάτων που αναφέρονται λεπτομερώς στον ίδιο τον κανονισμό. Στα θέματα αυτά
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: συμβουλές σχετικά με όλες τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις σε
επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης που απορρέουν από το στρατηγικό σχέδιο κάθε χώρας για την ΚΓΠ·
τρόποι εξασφάλισης της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία περί υδάτων, φυτοφαρμάκων,
καθαρού αέρα κ.λπ.· διαχείριση κινδύνων· και πρόσβαση στην καινοτομία και την τεχνολογία. Αυτές οι
συμβουλευτικές υπηρεσίες θα είναι πλήρως ενσωματωμένες στα ευρύτερα συστήματα γεωργικής γνώσης
και καινοτομίας (AKIS) των κρατών μελών, που περιλαμβάνουν επίσης ερευνητές, οργανώσεις γεωργών
και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.
Θα απολαμβάνουν οι γεωργοί ίση μεταχείριση σε όλη την ΕΕ;
Στο νέο πλαίσιο της ΚΓΠ προβλέπεται περαιτέρω σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ κρατών
μελών, με κάλυψη κατά 50 % του χάσματος ανάμεσα στα επίπεδα ενίσχυσης της ΕΕ ανά εκτάριο και το
90 % του μέσου όρου της ΕΕ. Η σύγκλιση αυτή συμβάλλει στη δέσμευση της Επιτροπής για διασφάλιση
δικαιότερης κατανομής των άμεσων ενισχύσεων.
Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων σε γεωργούς και σε

μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις;
Οι άμεσες ενισχύσεις θα εξακολουθήσουν να αποτελούν ουσιώδες τμήμα της πολιτικής, διότι το
εισόδημα των αγροτών χρειάζεται στήριξη για να προωθηθεί ένας έξυπνος και ανθεκτικός γεωργικός
τομέας.
Η Επιτροπή προτείνει μείωση των ενισχύσεων άνω των 60,000 EUR και την υποχρεωτική επιβολή
ανώτατου ορίου για ενισχύσεις άνω των 100,000 EUR ανά γεωργική εκμετάλλευση. Το κόστος της
εργασίας θα λαμβάνεται πλήρως υπόψη. Σκοπός αυτού του μέτρου είναι να διασφαλιστεί δικαιότερη
κατανομή των ενισχύσεων.
Τα ποσά που ελευθερώνονται θα αναδιανέμονται στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους είτε μέσω
αναδιανεμητικών άμεσων ενισχύσεων είτε μέσω της αγροτικής ανάπτυξης, κυρίως για να διασφαλίζεται
ότι ένα υψηλότερο ποσοστό του κονδυλίου κάθε χώρας για άμεσες ενισχύσεις διατίθεται για μικρές και
μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τα κράτη μέλη θα είναι επίσης σε θέση να προσφέρουν στους
μικροκαλλιεργητές ένα στρογγυλό ποσό ανά έτος, απλουστεύοντας κατά πολύ τη διοικητική διαδικασία
για τους δικαιούχους, οι οποίοι δεν θα πρέπει να συμπληρώνουν ετήσιες δηλώσεις για να λάβουν τις
ενισχύσεις τους. Ο καθορισμός του τρόπου κατάταξης των μικροκαλλιεργητών θα εναπόκειται σε κάθε
κράτος μέλος ξεχωριστά, δεδομένου ότι ο γεωργικός τομέας κάθε χώρας είναι διαφορετικός.
Κάθε χώρα θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει αυστηρότερους ορισμούς για να διασφαλίζεται ότι μόνον οι
πραγματικοί γεωργοί λαμβάνουν στήριξη. Όπως και για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, η απόφαση
για τον ακριβή ορισμό θα ανήκει σε κάθε κράτος μέλος (με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ), με βάση μια σειρά παραγόντων, όπως η εξάρτηση από το εισόδημα,
οι εισροές εργασίας στη γεωργική εκμετάλλευση, το αντικείμενο δραστηριότητας των επιχειρήσεων και/ή
η εγγραφή τους στα μητρώα επιχειρήσεων. Με τον ορισμό πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν είναι δυνατό
να παρέχεται στήριξη σε εκείνους για τους οποίους οι γεωργικές δραστηριότητες καλύπτουν αμελητέο
μόνο τμήμα των συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων τους ή των οποίων η κύρια επιχειρηματική
δραστηριότητα δεν είναι γεωργική. Στον κανονισμό προβλέπεται επίσης ότι ο ορισμός που συμφωνείται
σε κάθε κράτος μέλος δεν πρέπει να αποκλείει εξ ορισμού γεωργούς με πολλαπλές δραστηριότητες (δηλ.
αυτούς που ασκούν ενεργά τη γεωργική δραστηριότητα, αλλά συμμετέχουν επίσης σε μη γεωργικές
δραστηριότητες εκτός της γεωργικής τους εκμετάλλευσης).
Πώς θα ωφεληθούν οι νέοι γεωργοί από τη μελλοντική ΚΓΠ;
Μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΚΓΠ μετά το 2020 είναι να προσελκυστούν νέοι στον τομέα και
να βοηθηθούν ώστε να καθιερωθούν ως βιώσιμες επιχειρήσεις. Οι νέοι γεωργοί θα ωφεληθούν από μια
σειρά ορισμένων υποχρεωτικών και άλλων προαιρετικών μέτρων:
- Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δεσμεύουν τουλάχιστον το 2 % του κονδυλίου τους για άμεσες
ενισχύσεις ειδικά για τη στήριξη νέων γεωργών ώστε αυτοί να καθιερωθούν επαγγελματικά, είτε με
τη μορφή συμπληρωματικής ενίσχυσης επιπλέον της βασικής εισοδηματικής τους στήριξης είτε μέσω
επιχορηγήσεων εγκατάστασης· οι χώρες είναι ελεύθερες να δεσμεύουν μεγαλύτερο ποσό για την
ενθάρρυνση των νέων γεωργών, εφόσον διαπιστώνουν συγκεκριμένη ανάγκη για να το κάνουν.
- Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την εγκατάσταση νέων γεωργών και νεοφυών αγροτικών
επιχειρήσεων θα αυξηθεί σε 100 000 EUR.
- Στο στρατηγικό σχέδιο κάθε χώρας για την ΚΓΠ θα πρέπει να παρουσιάζεται συγκεκριμένη
στρατηγική για την προσέλκυση και τη στήριξη νέων γεωργών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου
με τον οποίο η εθνική στήριξη και η στήριξη από την ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο συνεκτικά και
αποτελεσματικά.
- Η χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη καθεστώτων
που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης στη γη και της μεταβίβασης της γης, η οποία
παραδοσιακά αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τους νέους γεωργούς που εισέρχονται στο επάγγελμα.
Τα καθεστώτα αυτά είναι δυνατό να περιλαμβάνουν: εταιρικές σχέσεις γεωργικής εκμετάλλευσης
μεταξύ των γενεών των γεωργών, υπηρεσίες διαδοχής ή σχεδιασμού της μεταβατικής φάσης της
γεωργικής εκμετάλλευσης, υπηρεσίες μεσιτείας για την απόκτηση γης, καινοτόμες εθνικές ή
περιφερειακές οργανώσεις που ασχολούνται με την προώθηση και τη διευκόλυνση της αντιστοίχισης
προσφοράς και ζήτησης μεταξύ νέων και παλαιών γεωργών κ.λπ.
- Οι νέοι γεωργοί θα εξακολουθήσουν να επωφελούνται από επενδυτική στήριξη και μεταφορά
γνώσης/κατάρτιση με στήριξη από τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης.
- Θα παρασχεθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να δημιουργούν χρηματοπιστωτικά μέσα για τη
στήριξη του κεφαλαίου κίνησης για νέους γεωργούς, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν σημαντικές
δυσκολίες στην εξεύρεση χρηματοδότησης λόγω των υψηλών επενδύσεων και της χαμηλής
απόδοσης της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά τη φάση έναρξης. Η Επιτροπή θα ενισχύσει επίσης τη
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ιδίως μέσω της πλατφόρμας fi-compass,

προκειμένου να αντλήσει διδάγματα από εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με ειδικά
καθεστώτα για νέους γεωργούς.
Πώς θα στηρίξει η νέα ΚΓΠ τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα;
Τρεις από τους εννέα συγκεκριμένους στόχους της μελλοντικής ΚΓΠ θα αφορούν το περιβάλλον και το
κλίμα, καλύπτοντας τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας,
των οικοτόπων και των φυσικών τοπίων.
Στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκρινίζουν τον τρόπο με τον
οποίο προτίθενται να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, εξασφαλίζοντας ότι οι γεωργοί τους πληρούν όλες
τους τις απαιτήσεις σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα. Επίσης, θα αναλύεται λεπτομερώς ο τρόπος
με τον οποίο θα χρησιμοποιούν χρηματοδότηση και από τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ για τη στήριξη της
στρατηγικής τους. Θα καθορίζονται και θα αξιολογούνται μετρήσιμοι στόχοι κάθε έτος για την αποτίμηση
της προόδου.
Η εξασφάλιση φιλόδοξων στόχων όσον αφορά το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα θα
επιτευχθεί με διάφορους τρόπους:
Ένα νέο σύστημα προϋποθέσεων θα συνδέει το σύνολο της εισοδηματικής στήριξης των γεωργών (και
άλλων στρεμματικών ενισχύσεων και ενισχύσεων με βάση το ζωικό κεφάλαιο) με την εφαρμογή
γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και το κλίμα. Η εξάρτηση της στήριξης από
ενισχυμένα πρότυπα αποτελεί βελτίωση των υφιστάμενων κανόνων στην τρέχουσα ΚΓΠ.
Ένα νέο σύστημα, αποτελούμενο από τα λεγόμενα «οικολογικά συστήματα», με χρηματοδότηση από
εθνικά κονδύλια για άμεσες ενισχύσεις, θα είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη, αν και οι γεωργοί δεν
θα υποχρεούνται να συμμετάσχουν. Αυτά τα οικολογικά συστήματα θα πρέπει να αντεπεξέρχονται στους
στόχους της ΚΓΠ για το περιβάλλον και το κλίμα κατά τρόπο που συμπληρώνει τα άλλα διαθέσιμα
συναφή εργαλεία και υπερβαίνει τα ήδη ζητούμενα με βάση τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Ωστόσο, θα
εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να τα σχεδιάσει κατά την κρίση του. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να
είναι ένα οικολογικό σύστημα για χρηματοδότηση της μηδενικής χρήσης λιπασμάτων, προκειμένου να
βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων. Οι σχετικές ενισχύσεις θα ήταν δυνατό να προσφέρονται είτε
συμπληρωματικά προς τις άμεσες ενισχύσεις των αγροτών είτε ως αυτοτελή συστήματα στα οποία τα
ποσά των ενισχύσεων βασίζονται στις πρόσθετες δαπάνες και τις εισοδηματικές απώλειες για τους
γεωργούς.
Θα απαιτείται από τα κράτη μέλη να προορίζουν τουλάχιστον το 30 % του προϋπολογισμού τους για την
αγροτική ανάπτυξη ειδικά για μέτρα στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος. Η χρηματοδότηση
της αγροτικής ανάπτυξης θα χρησιμοποιείται για τη στήριξη δράσεων φιλικών προς το κλίμα και το
περιβάλλον, ιδίως των λεγόμενων «γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών δεσμεύσεων» τις οποίες θα
υποχρεούνται πάλι να προσφέρουν τα κράτη μέλη, αλλά η συμμετοχή των γεωργών θα είναι σε
εθελοντική βάση. Οι προϋπολογισμοί για την αγροτική ανάπτυξη θα είναι επίσης δυνατό να
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση μιας σειράς άλλων δράσεων, όπως η μεταφορά γνώσεων, οι
φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, η καινοτομία και η συνεργασία. Η στήριξη αυτή θα ήταν δυνατό
να αφορά γεωργούς, διαχειριστές δασών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε αγροτικές περιοχές.
Η χρηματοδότηση για περιβαλλοντικά μέτρα σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (ΠΦΠ), όπως οι
ορεινές ή οι παράκτιες περιοχές, θα είναι στο εξής επιπλέον του 30 % της αγροτικής ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τη δέσμευση της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, οι δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ αναμένεται να
συνεισφέρουν το 40 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΓΠ στη δράση για το κλίμα.
Ποιος είναι ο ρόλος της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στη μελλοντική
ΚΓΠ;
Η μελλοντική ΚΓΠ θα ενθαρρύνει την αύξηση των επενδύσεων στη γνώση και την καινοτομία, ενώ θα
παρέχει στους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες τη δυνατότητα να επωφεληθούν από αυτές. Το
κύριο μέσο στήριξης της καινοτομίας στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ θα εξακολουθήσει να είναι η Ευρωπαϊκή
Σύμπραξη Καινοτομίας (EIP-AGRI), ιδίως μέσω της στήριξης έργων καινοτομίας από τη βάση προς την
κορυφή που εκτελούνται από επιχειρησιακές ομάδες. Η προσέγγιση EIP-AGRI της καινοτομίας
επικεντρώνεται στην ανταλλαγή γνώσεων, στη διαδικασία της οποίας συμμετέχουν όλοι οι φορείς με
διαδραστικό τρόπο.
Πρόσθετο ποσό χρηματοδότησης 10 δισ. EUR θα διατεθεί μέσω του ερευνητικού προγράμματος
«Ορίζων Ευρώπη» της ΕΕ για τη στήριξη συγκεκριμένων έργων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των
τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας. Το πρόγραμμα «Ορίζων
Ευρώπη» θα έχει κομβικό ρόλο στην από κοινού δημιουργία των γνώσεων που χρειάζονται για τον
εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα. Οι συνέργειες που θα διαμορφωθούν μεταξύ του προγράμματος
«Ορίζων Ευρώπη» (με διακρατικά έργα) και της ΚΓΠ (με έργα σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο και τα
δίκτυα ΚΓΠ) θα συμβάλουν στην οικοδόμηση του συστήματος γεωργικής γνώσης και καινοτομίας, το

οποίο θα αποσκοπεί στην επιτάχυνση της υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών μεταξύ όλων των φορέων
σε αγροτικές περιοχές.
Τι είναι η κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ); Γιατί καλύπτει ορισμένους μόνο τομείς;
Ως κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) νοείται το σύνολο των κανόνων που χρησιμοποιούνται για την
οργάνωση της ενιαίας αγοράς για γεωργικά προϊόντα. Οι κανόνες αυτοί καλύπτουν ευρύ φάσμα πτυχών:
το δίχτυ ασφαλείας της αγοράς (ενίσχυση της δημόσιας παρέμβασης και της ιδιωτικής
αποθεματοποίησης), έκτακτα μέτρα σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς, πρότυπα εμπορίας, το
πρόγραμμα για τα σχολεία με το οποίο προσφέρεται γάλα, φρούτα και λαχανικά σε μαθητές, εμπορικές
διατάξεις και ορισμένα επιχειρησιακά προγράμματα για σειρά τομέων: φρούτα και λαχανικά,
μελισσοκομία, οίνος, λυκίσκος και ελιές.
Το μεγαλύτερο μέρος του κανονισμού ΚΟΑ θα παραμείνει αμετάβλητο με τη μελλοντική ΚΓΠ, με λίγες
εξαιρέσεις. Μια σημαντική αλλαγή είναι ότι τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να
ενσωματωθούν στο στρατηγικό σχέδιο κάθε χώρας για την ΚΓΠ και ότι τα κράτη μέλη θα έχουν τη
δυνατότητα (εφόσον το κρίνουν αναγκαίο) να σχεδιάζουν επιχειρησιακά προγράμματα (οι αλλιώς
αποκαλούμενες τομεακές παρεμβάσεις) για άλλους τομείς. Οι τομείς αυτοί μπορεί να είναι το σύνολο
των γεωργικών τομέων —τα πάντα από δημητριακά και κρέας έως σπόρους και ζωντανά φυτά και
δέντρα— εκτός όμως από αιθυλική αλκοόλη και καπνό. Για αυτές τις τομεακές παρεμβάσεις, τα κράτη
μέλη μπορούν να δεσμεύουν έως και το 3 % του προϋπολογισμού τους για τον πυλώνα 1. Με τα
καθεστώτα αυτά θα στηρίζονται παραγωγοί που ενώνονται μέσω οργανώσεων παραγωγών για να
αναλάβουν κοινές δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος, ή για να βελτιώσουν τη θέση τους στην τροφική
αλυσίδα.
Υπάρχει ειδική στήριξη για ορισμένους τομείς;
Ορισμένοι ειδικοί τομείς προϊόντων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από
πρόσθετη στήριξη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας ή της ποιότητάς τους
(γνωστή ως συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη, ή προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη βάσει της
τρέχουσας ΚΓΠ). Αυτοί οι τομείς πρέπει να θεωρούνται σημαντικοί για οικονομικούς, κοινωνικούς ή
περιβαλλοντικούς λόγους.
Η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί ο υφιστάμενος κατάλογος δυνητικά επιλέξιμων τομέων (με άλλα
λόγια, των τομέων που έχουν κριθεί επιλέξιμοι για να λάβουν προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη από το
2013· ο πλέον πρόσφατος κατάλογος διατίθεται εδώ). Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να επεκταθεί
αυτός ο κατάλογος ώστε να συμπεριλάβει καλλιέργειες μη εδώδιμων προϊόντων (εκτός από τα
πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου και με εξαίρεση τα δέντρα) που χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή προϊόντων τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα.
Τα επιλέξιμα κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν κατ' ανώτατο όριο το 10 % των άμεσων ενισχύσεών
τους για συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη. Είναι δυνατή η δέσμευση επιπλέον 2 % για τη στήριξη
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών.
Εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ;
Δεδομένων των ιδιαίτερων γεωργικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές
της ΕΕ, διατίθεται πρόσθετη στήριξη για τους γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Η προτεινόμενη
χρηματοδότηση για αυτές τις περιοχές —τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα (Γουαδελούπη, Γαλλική
Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεουνιόν, Άγιος Μαρτίνος, και Μαγιότ), τις Αζόρες και τη Μαδέρα, καθώς και τις
Καναρίους Νήσους— ανέρχεται σε 627,63 εκατ. EUR ετησίως για την επταετή περίοδο.
Οι άμεσες ενισχύσεις που διατίθενται για γεωργούς στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα
εξακολουθήσουν να είναι σαφώς υψηλότερες από τα επίπεδα στήριξης η οποία καταβάλλεται σε άλλα
κράτη μέλη.
Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται πιθανή συμπληρωματική χρηματοδότηση για αυτές τις περιοχές από
τον προϋπολογισμό της αγροτικής ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση αυτή είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί
για τη στήριξη δράσεων για την αποκατάσταση, τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στη
γεωργία και τη δασοκομία, καθώς και για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών
περιοχών σε αυτές τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Η συνεισφορά της ΕΕ για καθεστώτα αγροτικής
ανάπτυξης σε αυτούς τους τομείς έχει αυξηθεί σε 70 %, σε σύγκριση με περίπου 40 % σε άλλους τομείς.
Πώς θα βοηθήσει η νέα ΚΓΠ τους γεωργούς να αντιμετωπίζουν κρίσεις και κινδύνους;
Ήδη η τρέχουσα ΚΓΠ βοηθά τους γεωργούς να αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα του επαγγέλματός τους,
μέσω εισοδηματικής στήριξης (άμεσες ενισχύσεις), μέτρων της αγοράς, στήριξης για εργαλεία
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και κατάρτισης και επενδύσεων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης.
Η νέα ΚΓΠ διατηρεί αυτήν την προσέγγιση, ενώ εισάγει περαιτέρω βελτιώσεις:
- Οι ισχύουσες διατάξεις όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση, την ιδιωτική αποθεματοποίηση και τα

έκτακτα μέτρα παραμένουν αμετάβλητες και διαθέσιμες για τη στήριξη των γεωργών της ΕΕ σε
περίπτωση ανάγκης.
- Στο μέλλον, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να προορίζουν έως και το 3 % του κονδυλίου
τους για τον πυλώνα 1 με σκοπό ειδικά να συμβάλουν στη στήριξη τομέων άλλων εκτός από
εκείνους (όπως φρούτα και λαχανικά, οίνος ή ελαιόλαδο) που επωφελούνται ήδη από τομεακά
προγράμματα. Ο στόχος είναι να προωθηθούν δράσεις από οργανώσεις παραγωγών υπέρ της
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της διαχείρισης κινδύνων/κρίσεων, μεταξύ άλλων.
- Η υπάρχουσα πρακτική να δεσμεύεται ένα ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης του πυλώνα 1
θα διατηρηθεί ώστε να δημιουργηθεί ένα «γεωργικό αποθεματικό», το οποίο θα μπορεί να
χρησιμοποιείται για μέτρα της αγοράς και έκτακτα μέτρα στήριξης. Το αποθεματικό αυτό θα
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR συνολικά κάθε έτος και θα συμπληρωθεί με μεταφορά του
αποθεματικού για κρίσεις από το 2020 (δηλ. στο πλαίσιο της τρέχουσας ΚΓΠ και από το τρέχον
ΠΔΠ) στο 2021· κατά τα επόμενα έτη, το σύνολο των κονδυλίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν θα
μεταφέρεται και πάλι. Με τη μεταφορά του αποθεματικού, αντί για την επιλογή της εκ νέου
συμπλήρωσης του αποθεματικού κάθε έτος και της ανακατανομής των μη χρησιμοποιηθέντων
κονδυλίων στα κράτη μέλη, θα μειωθεί σημαντικά ο διοικητικός φόρτος.
- Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίζουν εργαλεία διαχείρισης κινδύνων στο πλαίσιο της αγροτικής
ανάπτυξης για να βοηθούν τους γεωργούς να διαχειρίζονται κινδύνους που σχετίζονται με την
παραγωγή και το εισόδημα και βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό τους. Αυτό το είδος στήριξης, το
οποίο θα έχει τη μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ασφάλιστρα για συστήματα ασφάλισης και
ταμεία αλληλοβοήθειας, και θα καλύπτει κινδύνους που αφορούν τόσο την παραγωγή όσο και το
εισόδημα, θα είναι υποχρεωτικό για όλα τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης θα
καταστεί υποχρεωτική η στήριξη για διάφορες δράσεις, όπως επενδύσεις και κατάρτιση για να
βοηθούνται οι γεωργοί στην πρόληψη κινδύνων ή την αντιμετώπιση των συνεπειών τους.
- Θα δημιουργηθεί πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων, με τη μορφή
ενιαίου κόμβου πολλαπλών ενδιαφερομένων, για να βοηθά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από
τους γεωργούς και τις δημόσιες αρχές έως τα ερευνητικά ιδρύματα και τον ιδιωτικό τομέα, στην
ανταλλαγή γνώσεων και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.
- Θα είναι επίσης δυνατή η χρησιμοποίηση χρηματοδοτικών μέσων με σκοπό τη διευκόλυνση της
πρόσβασης σε κεφάλαιο κίνησης, για να βοηθούνται, για παράδειγμα, οι γεωργοί να ξεπερνούν
προσωρινές ελλείψεις ρευστότητας που προκαλούνται από απροσδόκητες κρίσεις.
- Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα χρηματοδοτήσει έρευνες σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων,
την ψηφιοποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την έξυπνη χρήση μαζικών δεδομένων στον
τομέα της γεωργίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (EIP-AGRI) μπορεί επίσης να στηρίζει
έργα στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων.
Πώς θα συμβάλει η νέα ΚΓΠ στο μέλλον των αγροτικών περιοχών της ΕΕ;
Δεδομένου ότι περισσότερο από το 50 % του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε αγροτικές περιοχές, είναι
σημαντικό να διασφαλίζεται ότι αυτές οι περιοχές παραμένουν ελκυστικές, δυναμικές και βιώσιμες, με
ποιοτικές θέσεις εργασίας, οικονομική μεγέθυνση, καθώς και πρόσβαση σε ποιοτικές υποδομές,
κινητικότητα και βασικές υπηρεσίες. Η γεωργία βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών αγροτικών κοινοτήτων,
όπως και η ΚΓΠ, μέσω της στήριξης που παρέχει σε γεωργούς και αγροτικές κοινότητες.
Με την απλούστευση της αγροτικής ανάπτυξης, με γενικούς στόχους που καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ και
μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη ώστε να προσαρμόζουν τις δράσεις τους στις συγκεκριμένες
ανάγκες τους, θα διασφαλίζεται ότι η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης παραμένει αποτελεσματική σε
ολόκληρη την ΕΕ. Με την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης για τα κράτη μέλη θα τους
παρασχεθεί η δυνατότητα να διατηρούν ένα φιλόδοξο επίπεδο επενδύσεων στις αγροτικές περιοχές.
Για αυτόν τον λόγο, επίσης, η μελλοντική χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης θα είναι στοχευμένη
σε τομείς όπου μπορεί να αποφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία —την ανάπτυξη της τοπικής,
αγροτικής και γεωργικής οικονομίας— ενώ άλλα ταμεία της ΕΕ θα επικεντρώνονται σε μεγάλα έργα
υποδομών, μεταξύ άλλων, ευρυζωνικά δίκτυα. Ένα βασικό στοιχείο της μελλοντικής πολιτικής για την
αγροτική ανάπτυξη θα είναι η προώθηση της ανάπτυξης έξυπνων χωριών στις αγροτικές περιοχές
παράλληλα με τη βελτίωση των τοπικών υποδομών.
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις τρέχουσες και τις σταθερές τιμές και πόση είναι η
πραγματική εξοικονόμηση πόρων στον προϋπολογισμό της μελλοντικής ΚΓΠ; Πώς θα
κατανεμηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ μεταξύ των κρατών μελών;
Με πρωτοφανή διαφάνεια, στις 2 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για τον νέο
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, σε τρέχουσες και σε σταθερές τιμές του 2018.
Ωστόσο, οι τρέχουσες τιμές αντιστοιχούν στα πραγματικά ποσά που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι από

τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Κάθε ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ συμφωνείται σε τρέχουσες τιμές και τα
κράτη μέλη συνεισφέρουν στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ σε τρέχουσες τιμές.
Πρόκειται για την ίδια μεθοδολογία που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για να εκφραστεί ο
προϋπολογισμός της ΚΓΠ, γεγονός που καθιστά τις τρέχουσες προτάσεις άμεσα συγκρίσιμες με αυτές
των προηγούμενων προϋπολογισμών.
Οι σταθερές τιμές, με αφαίρεση του πληθωρισμού, χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση των οικονομικών
επιπτώσεων των επενδύσεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η μετατροπή από σταθερές σε
τρέχουσες τιμές και αντιστρόφως είναι εύκολη, διότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί (όπως έκανε πάντοτε)
κατά τους υπολογισμούς της, έναν σταθερό ετήσιο συντελεστή πληθωρισμού της τάξης του 2 %, ως
κατά προσέγγιση δείκτη για μελλοντικούς συντελεστές πληθωρισμού.
Ως εκ τούτου, προτείνεται μείωση της τάξης του 5 % περίπου για τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ σε
τρέχουσες τιμές· το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με μείωση της τάξης του 12 % περίπου σε σταθερές τιμές
του 2018 χωρίς πληθωρισμό.
Κονδύλια ανά κράτος μέλος σε τρέχουσες τιμές – σε εκατ. EUR
Άμεσες
Αγροτική
Αγορές
ενισχύσεις
ανάπτυξη
BE
3 399,2
3,0
470,2
BG
5 552,5
194,5
1 972,0
CZ
5 871,9
49,5
1 811,4
DK
5 922,9
2,1
530,7
DE
33 761,8
296,5
6 929,5
EE
1 243,3
1,0
615,1
IE
8 147,6
0,4
1 852,7
EL
14 255,9
440,0
3 567,1
ES
33 481,4
3 287,8
7 008,4
FR
50 034,5
3 809,2
8 464,8
HR
2 489,0
86,3
1 969,4
IT
24 921,3
2 545,5
8 892,2
CY
327,3
32,4
111,9
LV
2 218,7
2,3
821,2
LT
3 770,5
4,2
1 366,3
LU
224,9
0,2
86,0
HU
8 538,4
225,7
2 913,4
MT
31,6
0,1
85,5
NL
4 927,1
2,1
512,1
AT
4 653,7
102,4
3 363,3
PL
21 239,2
35,2
9 225,2
PT
4 214,4
1 168,7
3 452,5
RO
13 371,8
363,5
6 758,5
SI
903,4
38,5
715,7
SK
2 753,4
41,2
1 593,8
FIN
3 567,0
1,4
2 044,1
SE
4 712,5
4,1
1 480,9

ΣΥΝΟΛΟ
3 872,4
7 719,0
7 732,9
6 455,6
40 987,8
1 859,4
10 000,7
18 263,1
43 777,6
62 308,6
4 544,6
36 359,0
471,6
3 042,1
5 140,9
311,2
11 677,5
117,1
5 441,2
8 119,4
30 499,6
8 835,6
20 493,8
1 657,6
4 388,4
5 612,5
6 197,4

Κονδύλια ανά κράτος μέλος σε σταθερές τιμές του 2018 – σε εκατ. EUR
Άμεσες
Αγροτική
Αγορές
ΣΥΝΟΛΟ
ενισχύσεις
ανάπτυξη
BE
3 020,8
2,6
417,9
3 441,3
BG
4 930,2
172,8
1 752,4
6 855,4
CZ
5 218,2
44,0
1 609,7
6 871,9
DK
5 263,5
1,8
471,6
5 736,9
DE
30 003,0
263,5
6 158,0
36 424,5
EE
1 102,4
0,9
546,6
1 650,0

IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FIN
SE

7 240,5
12 668,8
29 750,3
44 464,1
2 207,7
22 146,8
290,8
1 967,4
3 343,9
199,9
7 587,8
28,0
4 378,5
4 135,6
18 859,5
3 741,0
11 869,7
802,8
2 444,5
3 169,0
4 187,7

0,4
391,0
2 921,7
3 385,1
76,7
2 262,1
28,8
2,0
3,7
0,2
200,6
0,1
1,8
91,0
31,3
1 038,6
323,0
34,2
36,6
1,2
3,7

1 646,4
3 170,0
6 228,2
7 522,4
1 750,1
7 902,2
99,5
729,7
1 214,2
76,5
2 589,1
75,9
455,0
2 988,8
8 198,2
3 068,1
6 006,1
636,1
1 416,3
1 816,6
1 316,0

8 887,3
16 229,8
38 900,2
55 371,6
4 034,5
32 311,0
419,1
2 699,2
4 561,7
276,5
10 377,4
104,1
4 835,4
7 215,5
27 088,9
7 847,7
18 198,8
1 473,1
3 897,5
4 986,8
5 507,4

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
Οι προτάσεις των τριών κανονισμών για τη νέα ΚΓΠ για τη περίοδο 2021-2027 θα διαβιβαστούν στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στη συνέχεια, οι συννομοθέτες θα είναι αρμόδιοι να λάβουν
τις αντίστοιχες θέσεις τους όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής.
Είναι σημαντικό να υπάρξει ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον συνολικό μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό της ΕΕ και τις τομεακές προτάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ
θα αρχίσει να αποφέρει απτά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό και ότι παρέχεται στους γεωργούς η
απαραίτητη βεβαιότητα και προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις τους και τις επενδυτικές τους
αποφάσεις.
Καθυστερήσεις όπως αυτές που σημειώθηκαν στην αρχή της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου 20142020 θα έχουν, ενδεχομένως, ως αποτέλεσμα να μην επωφεληθούν οι γεωργοί και οι εθνικές διοικήσεις
από τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση της ευελιξίας και τα περισσότερο απτά αποτελέσματα
που θα αποφέρει η νέα ΚΓΠ. Τυχόν καθυστερήσεις στην έγκριση του μελλοντικού προϋπολογισμού θα
καθυστερήσουν επίσης την έναρξη χιλιάδων πιθανών νέων έργων σε όλη την ΕΕ, τα οποία έχουν
σχεδιαστεί για τη στήριξη των γεωργών και των αγροτικών κοινοτήτων και αντιμετωπίζουν ζητήματα
από την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος έως την προσέλκυση νέων γεωργών.
Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην
απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα
εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.
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