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Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις σχετικά με τα
εθνικά στρατηγικά σχέδια της κοινής γεωργικής πολιτικής
Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2020
Ποιες είναι οι συστάσεις αυτές;
Οι συστάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα αποτελούν μέρος του διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ της
Επιτροπής και των κρατών μελών, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
(ΚΓΠ) και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Επιδίωξή τους είναι να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων της
ΚΓΠ, προσδιορίζοντας τα βασικά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να εστιάσει κάθε κράτος μέλος,
προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ, καθώς και η συμβολή στους στόχους
της Πράσινης Συμφωνίας. Παρουσιάζουν επίσης ανάλυση των γεωργικών τομέων και των αγροτικών
περιοχών, υπό το πρίσμα των στόχων της μελλοντικής ΚΓΠ, καθώς και ειδικές τιμές αναφοράς για κάθε
στόχο της Πράσινης Συμφωνίας.
Ο εν λόγω διαρθρωμένος διάλογος ξεκίνησε μετά την παρουσίαση των στρατηγικών «Από το
αγρόκτημα στο πιάτο» και «Βιοποικιλότητα» από την Επιτροπή, καθώς και κατόπιν ανάλυσης των
δεσμών μεταξύ της ΚΓΠ και της Πράσινης Συμφωνίας, στις 20 Μαΐου 2020. Στόχος είναι να
εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη θα αξιοποιήσουν πλήρως τη μελλοντική ΚΓΠ και τα μέσα της για τη
στήριξη των γεωργών τους κατά τη μετάβαση προς την ενίσχυση της βιωσιμότητας των συστημάτων
τροφίμων μας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις κατά τόπους συνθήκες και ανάγκες. Η Επιτροπή θα
στηρίξει τα κράτη μέλη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης του στρατηγικού τους σχεδίου
της ΚΓΠ.
Οι συστάσεις είναι νομικά δεσμευτικές για τα κράτη μέλη;
Οι συστάσεις δεν είναι, καθεαυτές, νομικά δεσμευτικές. Ωστόσο, η Επιτροπή θα εγκρίνει τα στρατηγικά
σχέδια της ΚΓΠ πριν από την εφαρμογή της νέας ΚΓΠ, μόλις αυτά υποβληθούν επισήμως από τα κράτη
μέλη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στον μελλοντικό
κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, οι συστάσεις θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή ως
σημαντικά έγγραφα αναφοράς για την αξιολόγηση των σχεδίων.
Πώς ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στους στόχους της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας;
Στις συστάσεις, η Επιτροπή παρουσιάζει ανάλυση του γεωργικού τομέα και των αγροτικών περιοχών
κάθε κράτους μέλους. Η ανάλυση περιλαμβάνει αξιολόγηση της κατάστασης κάθε κράτους μέλους
αναφορικά με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 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.
Η αξιολόγηση αυτή κατέστησε δυνατό τον προσδιορισμό της κλίμακας των απαιτούμενων
προσπαθειών, ανά στόχο και ανά κράτος μέλος. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή υπέβαλε
συγκεκριμένες συστάσεις προς τα κράτη μέλη για την κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων της
ΚΓΠ, διασφαλίζοντας έτσι τη σύνδεση με τη φιλοδοξία της Πράσινης Συμφωνίας.
Κατά την κατάρτιση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη θα καταρτίσουν στρατηγική
παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα
της ΚΓΠ προκειμένου να επιτευχθούν οι ειδικοί στόχοι της ΚΓΠ, με βάση τις τοπικές συνθήκες και
ανάγκες τους. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα ληφθούν επίσης υπόψη στο πλαίσιο
αυτό.
Οι συστάσεις διευκολύνουν τον προσδιορισμό των αναγκών των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά
τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα ζητήσει από τα κράτη μέλη να
καθορίσουν συγκεκριμένες εθνικές τιμές για τους έξι στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, με τις οποίες η

φιλοδοξία της Πράσινης Συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ θα μετουσιώνεται σε συγκεκριμένες προσδοκίες σε
εθνικό επίπεδο. Οι τιμές αναφοράς που προβλέπονται στις συστάσεις θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στη
διαδικασία αυτή.
Πώς εντάσσεται αυτό στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις;
Οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ
ξεκίνησαν επίσημα στις 10 Νοεμβρίου 2020. Οι διαπραγματεύσεις καλύπτουν τις τρεις νομοθετικές
πράξεις της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ: τον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια, τον οριζόντιο
κανονισμό και τον κανονισμό για την κοινή οργάνωση των αγορών.
Ο διαρθρωμένος διάλογος δεν περιλαμβάνεται στον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια, δεδομένου ότι
προτάθηκε μετά την υποβολή των προτάσεων της Επιτροπής (Ιούνιος 2018). Ωστόσο, στο κείμενο
ορίζονται η διαδικασία έγκρισης και η εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.
Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ;
Το ειδικό χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
η επίσημη υποβολή από τα κράτη μέλη και η έγκριση της Επιτροπής, θα εξαρτηθεί από την έκβαση των
διαπραγματεύσεων με τους συννομοθέτες.
Φιλοδοξία της Επιτροπής είναι η σύναψη πολιτικής συμφωνίας έως την άνοιξη του 2021. Από εκείνη τη
στιγμή, τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία έως την 1η Ιανουαρίου 2022 για να υποβάλουν τα σχέδιά
τους. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, θα έχει προθεσμία έως την 1η Ιανουαρίου 2023 για να εγκρίνει
τα σχέδια, ημερομηνία που αντιστοιχεί στην εφαρμογή της νέας ΚΓΠ.
Από τη στιγμή που τα κράτη μέλη θα υποβάλουν τα σχέδιά τους έως την έγκρισή τους από την
Επιτροπή, ο διαρθρωμένος διάλογος θα συνεχίζεται. Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα απευθύνει τις
παρατηρήσεις της στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης.
Τι συνιστά η Επιτροπή στα κράτη μέλη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου;
Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αποτελεί βασική
πρόκληση για το σύνολο του γεωργικού τομέα της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της φιλοδοξίας της Πράσινης
Συμφωνίας για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050 και του στόχου μείωσης των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % έως το 2030.
Η Επιτροπή πρόκειται να εκπονήσει τον Ιούνιο του 2021 δέσμη προτάσεων για τη βελτίωση της
συμβολής των τομέων της γεωργίας και της χρήσης γης στην επίτευξη αυτού του νέου, φιλόδοξου
στόχου.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συνιστά σε όλα τα κράτη μέλη να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου που προέρχονται από τη γεωργία, ιδίως από την κτηνοτροφία και από τη διαχείριση του
εδάφους, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτό, η
Επιτροπή ενθαρρύνει τη χρήση εξυπνότερης, πιο ακριβούς και βιώσιμης γεωργίας, η οποία βασίζεται
στην ανταλλαγή γνώσεων και στην τεχνολογία. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβάλει στην
καλύτερη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών, στην ακριβέστερη χρήση των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων και στη βελτίωση της διαχείρισης των ζώων και της κοπριάς. Επιπλέον, η σύνδεση των
τομέων της κτηνοτροφίας, των καλλιεργειών και των δασών μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει το αναξιοποίητο δυναμικό όσον
αφορά τη δέσμευση του άνθρακα, καθώς και την ανάγκη προστασίας των πλούσιων σε άνθρακα
εδαφών, όπως οι τυρφώνες και οι υγροβιότοποι.
Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης την ανθρακοδεσμευτική γεωργία και συνιστά την ανάπτυξή της ως
νέου επιχειρηματικού μοντέλου για τους γεωργούς. Τέτοιου είδους προγράμματα ανθρακοδεσμευτικής
γεωργίας είναι επίσης επιλέξιμα για στήριξη στο πλαίσιο των νέων οικολογικών προγραμμάτων της
ΚΓΠ.
Πώς μπορούν άλλα ταμεία της ΕΕ να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ;
Εκτός από την ΚΓΠ, οι αγροτικές περιοχές υποστηρίζονται επί του παρόντος από διάφορες πολιτικές της
ΕΕ που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στους τομείς αυτούς, όπως οι περιφερειακές πολιτικές, οι πολιτικές
συνοχής και οι κοινωνικές πολιτικές, καθώς και ορισμένες άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως οι πολιτικές
για την ενέργεια, τις μεταφορές, τη συνδεσιμότητα, το περιβάλλον ή το κλίμα.
Στις συστάσεις της προς τα κράτη μέλη, η Επιτροπή επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο άλλα ταμεία
της ΕΕ μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό,
είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι συνέργειες με άλλα ταμεία.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του μέσου Next Generation EU δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή

μετάβαση, η οποία αποτελεί μέρος του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ. Η πτυχή αυτή θα διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου της πλήρους πρόσβασης σε ταχύ ευρυζωνικό διαδίκτυο στις
αγροτικές περιοχές έως το 2025.
Τέλος, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και η προτεινόμενη αποστολή της ΕΕ στον τομέα της υγείας,
του εδάφους και των τροφίμων θα είναι επίσης καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων της
ΚΓΠ. Η στήριξη που παρέχουν τα παραπάνω θα χρηματοδοτήσει δράσεις έρευνας και καινοτομίας
στους τομείς των τροφίμων και της γεωργίας, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη βασικών
εργαλείων και πρακτικών για τη βιώσιμη γεωργία και την καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
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