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Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις σχετικά με τα εθνικά στρατηγικά σχέδια
της κοινής γεωργικής πολιτικής

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2020

Σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε συστάσεις προς κάθε κράτος μέλος, οι οποίες συνοδεύονται από σχετική
ανακοίνωση, για να συνδράμει στην κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων της κοινής γεωργικής
πολιτικής (ΚΓΠ). Με τις συστάσεις αυτές, που αποτελούν μέρος του διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και
των κρατών μελών, παρέχεται στήριξη στα κράτη μέλη για την εφαρμογή της ΚΓΠ από το 2023 και
διασφαλίζεται η φιλόδοξη συμβολή των στρατηγικών τους σχεδίων της ΚΓΠ στην Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία.

Ως βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, τα εν λόγω στρατηγικά σχέδια θα καθορίσουν τον
τρόπο με τον οποίο κάθε κράτος μέλος θα χρησιμοποιεί τα μέσα της ΚΓΠ βάσει ανάλυσης των
συνθηκών και των αναγκών του, προκειμένου να επιτευχθούν οι ειδικοί στόχοι της ΚΓΠ, καθώς και οι
στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Ο κ. Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι, επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε σχετικά: «Οι
συστάσεις προς τα κράτη μέλη αποτελούν σημαντικό βήμα στη μετάβαση προς την ενίσχυση της
βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του γεωργικού μας τομέα. Παροτρύνω τα κράτη μέλη να λάβουν
ιδιαίτερα υπόψη τις συστάσεις αυτές κατά την κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων της ΚΓΠ. Με
τον τρόπο αυτό, μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ΚΓΠ ευθυγραμμισμένη με την Πράσινη Συμφωνία,
που θα στηρίζει τους γεωργούς ως κινητήριες δυνάμεις της πράσινης μετάβασης. Από κοινού με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα εξασφαλίσουμε ότι με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα
διατηρηθούν οι αναγκαίες περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες.»

Η Επιτροπή απευθύνει συστάσεις σε κάθε κράτος μέλος βάσει ανάλυσης του γεωργικού τομέα και των
αγροτικών περιοχών του. Οι συστάσεις αυτές συνδέονται με τους εννέα ειδικούς στόχους της ΚΓΠ που
άπτονται των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων και με έναν οριζόντιο στόχο
για τη γνώση και την καινοτομία.

Επιπλέον, οι συστάσεις λαμβάνουν υπόψη τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και
ιδίως έξι ποσοτικοποιημένους στόχους στο πλαίσιο των στρατηγικών «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»
και «Βιοποικιλότητα». Στόχος των συστάσεων είναι να δείξουν την κατεύθυνση που πρέπει να
ακολουθήσουν τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ για την υλοποίηση των εν λόγω σκοπών και στόχων, με
τον προσδιορισμό των βασικών ζητημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης από τα κράτη μέλη και του
τρόπου αντιμετώπισής τους. Για τον σκοπό αυτό, οι συστάσεις εκθέτουν την τρέχουσα κατάσταση όσον
αφορά τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Για παράδειγμα, ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις
εκπομπές από την κτηνοτροφία ανά εκτάριο για κάθε κράτος μέλος.

Επίσης, για να επιτευχθεί ο στόχος του 25 % για τη βιολογική γεωργία, η Επιτροπή συνέστησε στη
μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών να δημιουργήσουν τις αναγκαίες δομές αλυσίδας εφοδιασμού
τροφίμων, να προσδιορίσουν τις κατά τόπους δυνατότητες που προσφέρονται για βιολογική παραγωγή,
να προωθήσουν την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων και να εξασφαλίσουν στήριξη για τη
μετάβαση στη βιολογική γεωργία και τη διατήρησή της μέσω της αγροτικής ανάπτυξης.

Επιπλέον, όσον αφορά τους στόχους της ΚΓΠ που σχετίζονται με την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση νέων γεωργών, η Επιτροπή συνιστά σε πολλά κράτη
μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, για παράδειγμα αξιοποιώντας
περισσότερο τα χρηματοδοτικά μέσα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και των συναφών κινδύνων. Η
Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να προωθήσουν τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων
εξασφαλίζοντας την υιοθέτηση ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, η οποία εστιάζει στην
ανάπτυξη υγιούς καλλιέργειας με την ελάχιστη δυνατή διαταραχή των αγροτικών
οικοσυστημάτων και προάγει τους φυσικούς μηχανισμούς ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών.
Τέλος, οι συστάσεις καταδεικνύουν επίσης την ανάγκη να αυξηθεί η αξία των γεωργικών
προϊόντων σε επίπεδο πρωτογενών παραγωγών, μέσω γεωγραφικών ενδείξεων ή τοπικών και
περιφερειακών αλυσίδων εφοδιασμού.
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Ιστορικό

Μετά τη δημοσίευση της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη
βιοποικιλότητα τον Μάιο του 2020, δρομολογήθηκε διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και
των κρατών μελών. Οι δύο αυτές στρατηγικές παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας, ώστε να καταστεί δυνατή η ενίσχυση της βιωσιμότητας των συστημάτων τροφίμων μας
και να αντιμετωπιστούν οι βασικές αιτίες απώλειας βιοποικιλότητας. Θέτουν τους στόχους που πρέπει
να επιτευχθούν έως το 2030, που περιλαμβάνουν: μείωση κατά 50 % της χρήσης φυτοφαρμάκων και
των συναφών κινδύνων, μείωση κατά τουλάχιστον 20 % της χρήσης λιπασμάτων, μείωση κατά 50 %
των πωλήσεων αντιμικροβιακών που χρησιμοποιούνται για τα εκτρεφόμενα ζώα και την
υδατοκαλλιέργεια, καθώς και αύξηση των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας στο 25 % της γεωργικής
γης, και εξασφάλιση πλήρους πρόσβασης σε ταχύ ευρυζωνικό διαδίκτυο στις αγροτικές περιοχές έως
το 2025.

Το 2018, η Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, εισάγοντας μια
προσέγγιση πιο ευέλικτη, βασισμένη σε επιδόσεις και αποτελέσματα, που λαμβάνει υπόψη τις κατά
τόπους συνθήκες και ανάγκες, αυξάνοντας παράλληλα τις φιλοδοξίες για τη βιωσιμότητα σε επίπεδο
ΕΕ. Η νέα ΚΓΠ διαρθρώνεται γύρω από εννέα στόχους, οι οποίοι αποτελούν επίσης τη βάση επί της
οποίας οι χώρες της ΕΕ σχεδιάζουν τα στρατηγικά τους σχέδια της ΚΓΠ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν επί των διαπραγματευτικών θέσεων σχετικά
με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ στις 23 και 21 Οκτωβρίου 2020 αντίστοιχα, καθιστώντας δυνατή την
έναρξη των τριμερών διαλόγων στις 10 Νοεμβρίου 2020. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να
διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο που της αναλογεί στις τριμερείς διαπραγματεύσεις για την ΚΓΠ, ως
έντιμος διαμεσολαβητής μεταξύ των συννομοθετών και ως κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της
βιωσιμότητας ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
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