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Θέμα:

Η ΚΓΠ μετά το 2020
Ανταλλαγή απόψεων

1.

Ενόψει της συζήτησης σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, η οποία έχει προγραμματιστεί για το
Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας του Μαρτίου, η Προεδρία προσδιόρισε ορισμένες
προτεραιότητες που θα αποτελέσουν οδηγό για τη συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική
πολιτική.

2.

Η συζήτηση αυτή ανακύπτει σε μια πολύ σημαντική στιγμή και έπεται χρονικά της έναρξης
της δημόσιας διαβούλευσης με τίτλο «Ο εκσυγχρονισμός και απλοποίηση της ΚΓΠ» (βλ. WK
1185/17). Κατόπιν τούτου, ο διάλογος σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ έχει ήδη ξεκινήσει και
ορισμένες συζητήσεις έλαβαν χώρα κατά τους τελευταίους μήνες, όπως, μεταξύ άλλων, η
άτυπη σύνοδος των Υπουργών Γεωργίας στο Άμστερνταμ (ΚΧ), η σύνοδος των Υπουργών
Γεωργίας στο Chambord (ΓΑ), το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας του Νοεμβρίου του 2016,
το Cork 2.0: Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Αγροτική Ανάπτυξη του Νοεμβρίου του 2016,
διάφορες συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οδήγησαν σε εκθέσεις ιδίας
πρωτοβουλίας και η ειδικής ομάδα για τις γεωργικές αγορές (AMTF) και η έκθεσή της το
2016.
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3.

Παρά τη συνάφεια των στόχων, όπως καθορίζονται από τη ΣΛΕΕ, και με την επιφύλαξη του
επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, μπορούν να προσδιοριστούν ορισμένες
πρόσθετες προτεραιότητες. Στη βάση αυτών των προτεραιοτήτων βρίσκεται η ανάγκη να
διατηρηθεί επαρκής προϋπολογισμός για τη μελλοντική ΚΓΠ και ταυτόχρονα να
διασφαλιστεί η συνοχή με άλλες πολιτικές της ΕΕ καθώς και να επιτευχθεί απλούστευση. Η
απλούστευση, ως οριζόντια προτεραιότητα, θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί βασική
αρχή για τη μελλοντική ΚΓΠ, όχι μόνο σε επίπεδο νομοθεσίας αλλά και σε επίπεδο
εφαρμογής και ελέγχων, όπως επισημαίνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου
του 2015 (έγγρ. 8485/15).

4.

Ειδικότερα, οι ακόλουθες προτεραιότητες προκύπτουν από πρόσφατες συζητήσεις (ορισμένα
από τα παραδείγματα που παρατίθενται παρακάτω μπορεί να εμπίπτουν σε περισσότερους
του ενός τομείς) και παρατίθενται χωρίς συγκεκριμένη σειρά σπουδαιότητας:
i.

Ανάπτυξη ανθεκτικότητας: αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει θέματα όπως η
διαχείριση κινδύνου σε σχέση με το κλίμα, την υγεία ή υγειονομικούς κινδύνους, η
πρόσβαση σε κεφάλαια και χρηματοπιστωτικά μέσα, η στήριξη του εισοδήματος, η
αστάθεια εισοδήματος/τιμών, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, οι επενδύσεις στην
έρευνα και την καινοτομία, η παροχή εξατομικευμένης στήριξης σε λιγότερο
ευνοημένες περιοχές, η αντιμετώπιση της επισιτιστικής ασφάλειας, οι ειδικές ανάγκες
των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των εκμεταλλεύσεων μικρού ή
μεσαίου μεγέθους και, τέλος, η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών·

ii.

Απάντηση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις: μέσω της ενίσχυσης της βιωσιμότητας
της γεωργίας, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, της παροχής
περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών, της τήρησης των διεθνών δεσμεύσεων τόσο σε
σχέση με το κλίμα μετά την UNFCCC COP 21 όσο και σε σχέση με ευρύτερους
στόχους στο πλαίσιο της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

iii.

Επένδυση στην βιωσιμότητα και τη ζωτικότητα του αγροτικού τομέα: δημιουργία
θέσεων εργασίας και στήριξη της παροχής υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές, ενίσχυση
της αγροτικής διακυβέρνησης, στήριξη της διαφοροποίησης της γεωργίας και των
σχετικών δραστηριοτήτων σε ευρύτερο πλαίσιο καθώς και πλήρης αξιοποίηση της
πολυλειτουργικότητας της γεωργίας·
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iv.

Διασφάλιση της ανανέωσης των γενεών: μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε
χρηματοδότηση και γη, της μεταφοράς γνώσης, της επαγγελματικής κατάρτισης καθώς
και της μείωσης των διοικητικών εμποδίων·

v.

Διατήρηση του προσανατολισμού προς την αγορά: κάλυψη θεμάτων όπως η ενίσχυση
του ανταγωνισμού, η συνεισφορά στη βιωσιμότητα της γεωργίας, η εξεύρεση της
σωστής ισορροπίας ανάμεσα στο άνοιγμα νέων αγορών, την προστασία ευαίσθητων
τομέων και τη διατήρηση υψηλών προτύπων της ΕΕ, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την
ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών·

vi.

Ενίσχυση της θέσης των γεωργών: με την αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με τη
διαφάνεια, τις συμβατικές σχέσεις και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, με την
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ γεωργών, με τη θεώρηση της αλυσίδας εφοδιασμού
από μια ευρύτερη και ολιστική προοπτική, με την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών
και αξιοποιώντας προς το σκοπό αυτό την έκθεση της AMTF καθώς και τα
συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2016 (έγγρ. 15508/16).

5.

Στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της 6ης Μαρτίου, η Προεδρία θα επιθυμούσε οι
υπουργοί να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι προτεραιότητες
αυτές μπορούν να εφαρμοστούν μέσω συγκεκριμένων επιλογών πολιτικής. Προς το σκοπό
αυτό, η ανταλλαγή απόψεων θα διαρθρωθεί με βάση τα ακόλουθα δύο ερωτήματα:
-

Κατά τη γνώμη σας, ποιος θα ήταν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την εξέταση των εν
λόγω προτεραιοτήτων;

-

Με την επιφύλαξη της συνολικής χρηματοδότησης της ΚΓΠ, πιστεύετε ότι θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί μια διαδικασία επανεξισορρόπησης μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου
πυλώνα της ΚΓΠ προκειμένου να υλοποιηθούν οι εν λόγω προτεραιότητες;

Κατά την απάντηση στις ερωτήσεις αυτές, οι αντιπροσωπείες θα μπορούσαν να λάβουν
υπόψη τις διάφορες συστάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί για την εξέταση των εν λόγω
προτεραιοτήτων, όπως για παράδειγμα την έκθεση της AMTF, τα συμπεράσματα του
Συμβουλίου του 2015 και του 2016 και τη Δήλωση του Cork 2.0.
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