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Παρά τις επικλήσεις τους στην πρόοδο, οι πε-
ριβαλλοντολόγοι φαίνεται πως έχουν εγκλωβί-
σει τη σκέψη και την αισιοδοξία τους στην πε-
ριβόητη µαλθουσιανή παγίδα που αµφισβητή-
θηκε πρώτα από τους προοδευτικούς φιλοσό-
φους του 19ου αιώνα και έπειτα από την ίδια 
τη ζωή, όταν οι µηχανές της βιοχηµανικής Ευ-
ρώπης ζεστάθηκαν για τα καλά. 

 Σε µια µελέτη του 1798, ο αιδεσιµότατος Μάλ-
θους υποστηρίζει πως ο πληθυσµός της γης αυ-
ξάνεται µε γεωµετρική πρόοδο, ενώ τα µέσα συ-
ντήρησής του, πολύ πιο αργά και δεν επαρκούν 
για την κάλυψη των αναγκών. Αρχικά φίλος και 
µετέπειτα εχθρός του Μαρξ, ο «πρώτος αναρχι-
κός» Προυντόν  απάντησε στον Άγγλο ιερέα πως 
ναι µεν ο πληθυσµός αυξάνει κατά γεωµετρική 

πρόοδο, αλλά η απόδοση της εργασίας αυξάνει 
στο τετράγωνο του αριθµού των εργαζοµένων.

Με παρόµοιο τρόπο, σε ακόµα µια από τις α-
ντιφάσεις του ανορθολογικού 21ου αιώνα, η 
Παγκόσµια Τράπεζα από τον εγκέφαλο της µη-
τρόπολης του Καπιταλισµού την Ουάσιγκτον, 
έρχεται να γειώσει τις φιλοδοξίες των φιλοπε-
ριβαλλοντικών λόµπι που πιέζουν για δραστι-
κό περιορισµό και οπισθοπορία της αγροτικής 
παραγωγικής δραστηριότητας.  

Σε αυτήν υπενθυµίζει πως οι ανάγκες του πλα-
νήτη απαιτούν µια αύξηση της παγκόσµιας πα-
ραγωγής αγροτικών προϊόντων κατά πλέον του 
50% και κατ’ επέκταση διαµόρφωση ρυθµών ε-
ντατικοποίησης υψηλότερων εκείνων που ση-
µειώθηκαν το διάστηµα 1961 µε 2010. Η ζήτη-
ση για γάλα, κρέας και σιτηρά θα ενισχυθεί κα-
τά 70 µε 100% και προτάσεις περί κατάργησης 
των κοινωνικών νόµων για τους φτωχούς, πα-

ρεµπόδισης των γάµων τους και άλλα παρεµ-
φερή αιτήµατα που διατύπωνε ο Μάλθους, δεν 
έχουν θέση σε έναν σύγχρονο πολιτικό και οι-
κονοµικό προγραµµατισµό.  Στην επίλυση αυ-
τής της δύσκολης εξίσωσης που καλείται να λύ-
σει ο πρωτογενής τοµέας, δηλαδή της αύξησης 
της παραγωγικότητας µε ταυτόχρονο περιορι-
σµό του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, οι κρατι-
κές ενισχύσεις που ξεπερνούν τα 600 δισ. ετη-
σίως σε αγρότες, θα µπορούσαν να διευκολύ-
νουν σηµαντικά την κατάσταση, υποστηρίζει ο 
οικονοµικός οργανισµός. 

Στην περίπτωση δε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η Παγκόσµια Τράπεζα αναγνωρίζει τα σηµαντι-
κά βήµατα που έχουν γίνει προς µια περισσότε-
ρο βιώσιµη ανάπτυξη, υποστηρίζοντας πως τα 
τεχνικά µέσα για περαιτέρω περιορισµό της ε-
πιβάρυνσης που επιφέρει η αγροτική δραστη-
ριότητα στο κλίµα είναι περιορισµένα. 

«Αφήστε τις πράσινες πολιτικές,
εντατικοποιήστε την παραγωγή» 
Στον αντίποδα των πολιτικών της ΕΕ για ήπια αγροτική ανάπτυξη, η Παγκόσμια Τράπεζα 
ζητά εδώ και τώρα βιομηχανοποίηση της παραγωγής καθώς αυξάνεται συνεχώς η ζήτηση

Αύξηση επενδύσεων
Η Ευρώπη καλείται να 

επενδύσει περισσότερα στον 
πρωτογενή τοµέα για τον 
περαιτέρω εκσυγχρονισµό 

του, χωρίς όµως τις 
υπερβολές της στρατηγικής 

«Από το Αγρόκτηµα στο 
Πιάτο», οι οποίες ελλοχεύουν 

τον κίνδυνο διαρροής της 
παραγωγικής δραστηριότητας 

σε κέντρα εκτός µπλοκ 
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«Υστερική»
η πολιτική της 
Ευρώπης για
το περιβάλλον
Δεν φαίνεται να έχει πειστεί η Παγκόσμια Τράπεζα 
από τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ «Από το 
Αγρόκτημα στο Πιάτο» για τις ερχόμενες δεκαετίες

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
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Η αγροτική παραγωγή της Ευρώπης βρίσκεται 
αρκετά µπροστά συγκριτικά µε τα υπόλοιπα πα-
ραγωγικά κέντρα του πλανήτη, όταν η συζήτη-
ση έρχεται σε ζητήµατα σχετικά µε την προστα-
σία του περιβάλλοντος, συνεπώς οποιαδήποτε 
περαιτέρω έντονη προσπάθεια στη συγκεκριµέ-
νη περίοδο, θα µπορούσε να προκαλέσει αντί-
θετα από τα επιθυµητά αποτελέσµατα.

Η Παγκόσµια Τράπεζα είναι ένας ακόµα από 
τους οργανισµούς που έχουν εκφράσει αµφιβο-
λίες και αντιστάσεις στο µοντέλο οργάνωσης της 
πρωτογενούς παραγωγής που θέλει να εφαρµό-
σει τις προσεχείς δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
που συνοπτικά θέλει να περιορίσει κατά 30% το 
αποτύπωµα της αγροτικής της παραγωγής στο 
περιβάλλον. Επικαλούµενη µια σειρά µελετών, 
έκθεση για λογαριασµό της Παγκόσµια Τράπε-
ζας που εξετάζει τις πιθανές αναθεωρήσεις των 
αγροτικών ενισχύσεων για αντιµετώπιση κλιµα-
τικών κινδύνων, συµπεραίνει πως στην περίπτω-
ση της Ευρώπης έχουν µείνει λίγα περιθώρια.   

Σύµφωνα µε τα όσα αποτυπώνει η έκθεση, η 
ΕΕ παράγει το 7% περίπου της παγκόσµιας αξίας 
αγροτικών προϊόντων, µε το µερίδιο των κοινο-
τικών και εθνικών ενισχύσεων στη συνολική α-
ξία της παραγωγής να υπερβαίνει το 37%. Πρό-
κειται για την υψηλότερη µε διαφορά συµµετοχή 
κρατικών κονδυλίων στην πρωτογενή παραγω-
γή σε όλες τις ανεπτυγµένες ή αναπτυσσόµενες 
οικονοµίες µε τις οποίες καταπιάνεται η µελέτη. 

Οι εκποµπές ρύπων που σχετίζονται έµµεσα 
ή άµεσα µε την αγροτική παραγωγή δεν ξεπερ-
νούν τους 514 εκατ. τόνους, όταν στις ΗΠΑ είναι 
πλέον των 700 εκατ. τόνων, ενώ τα τελευταία 30 
χρόνια τα επίπεδα έχουν υποχωρήσει κατά 21%. 
Η συµµετοχή δηλαδή της ευρωπαϊκής κτηνοτρο-
φίας και γεωργίας µετά βίας ξεπερνά το 11% του 
συνόλου που προκύπτει από τη λειτουργία όλων 
των βιοµηχανιών της ηπείρου. Σύµφωνα µε την 

Παγκόσµια Τράπεζα, η Ευρώπη θα µπορούσε να 
εστιάσει στην «απόσυρση» ορισµένων µη παρα-
γωγικών εκτάσεων και στην αναδάσωσή τους α-
ναφέρει η µελέτη. «Γενικότερα, θα πρέπει να είναι 
εδραιωµένη η δυνατότητα καινοτοµίας» υποδει-
κνύει στη συνέχεια, υποστηρίζοντας τέλος πως 
θα µπορούσε να συνεχίσει και να µεγεθύνει υ-
πό όρους και σε λογικά πλαίσια πολιτικές όπως 
το Πρασίνισµα που εισήγαγε η τρέχουσα ΚΑΠ. 
«Η αναβάθµιση αυτών των ειδών προγραµµά-
των θα παρέχει εξαιρετικούς τρόπους χρηµατο-
δότησης της αγροτικής παραγωγής για τον µε-
τριασµό της κλιµατικής επιβάρυνσης» σηµειώ-
νει χαρακτηριστικά.

Ενίσχυση παραγωγικότητας 
Η Παγκόσµια Τράπεζα εστιάζει σε οχτώ σηµεία 
τα οποία πρέπει να αποτελούν την ραχοκοκαλιά 
κάθε φιλοπριβαλλοντικής προσέγγισης στις α-
γροτικές πολιτικές ανά τον κόσµο. Σε αυτές εντο-
πίζονται η ενίσχυση της παραγωγικότητας των 
υφιστάµενων αγροτικών εκτάσεων, ώστε όχι µό-
νο να αποφευχθεί η αποψίλωση δασικών εκτά-
σεων, αλλά και να επιτραπεί η αναδάσωση ορι-
σµένων µη παραγωγικών εκτάσεων. 
Οι οχτώ προτάσεις της Παγκόσµιας Τράπεζας 
περιλαµβάνουν:

Αγροτικές ενισχύσεις µόνο µε περιβαλλο-
ντικές προϋποθέσεις: Ο µετριασµός του κλί-
µατος περιλαµβάνει την ενίσχυση της παραγω-
γικότητας της χρήσης γης και την αύξηση της α-
ποδοτικότητας στη χρήση των φυσικών πόρων 
και στη συνέχεια τη χρήση αυτών των κερδών για 
να αποφευχθεί η επέκταση της γεωργίας στα δά-
ση και τις σαβάνες. Οι στρατηγικές µετριασµού 
προσφέρουν ευκαιρίες για win-win λύσεις, αλλά 
η επιβολή περιορισµών στην επέκταση της γης 
θα αντιµετωπίσει πολιτικές προκλήσεις. Η χρη-
µατοδότηση αγροτών για την υποστήριξη της αύ-
ξησης της παραγωγικότητας µπορεί να καταφέ-
ρει να µετριάσει τις εκποµπές µόνο εάν συνδέ-
εται ρητά ή έµµεσα µε νόµους που προστατεύ-

ουν τον φυσικό πλούτο. 
Αποκατάσταση περιθωριακών αγροτι-

κών εκτάσεων: Η έκταση που χρησιµοποιεί-
ται για τη γεωργία έχει τη δυνατότητα να µειω-
θεί σε ορισµένες χώρες, οι οποίες µπορούν να 
συµβάλουν στην αντιστάθµιση της επέκτασης 
αλλού στον κόσµο. 

Ενίσχυση τιµών παραγωγού: Το πιο δύσκο-
λο µέτρο στήριξης είναι η εδραίωση µιας στήρι-
ξης των τιµών παραγωγού από τους καταναλω-
τές µέσω υψηλότερων τιµών ως. 

Προϋπόθεση η προστασία της γης για 
παροχή ενίσχυσης: Εφόσον οι πληρωµές στις 
εκµεταλλεύσεις παραµένουν βασική πολιτική 
της κυβέρνησης, ο µετριασµός του κλίµατος α-
παιτεί αυτή η ενίσχυση να συνοδεύεται από την 
προϋπόθεση να µην δηµιουργηθούν νέες εκτά-

σεις αγροτικής γης. Τουλάχιστον, οι κυβερνή-
σεις δεν πρέπει να καταστήσουν διαθέσιµες τις 
αγροτικές ενισχύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύ-
σεις σε νέα γη. 

Χρήση διαβαθµισµένων πληρωµών: Όπως 
δείχνουν οι περιπτωσιολογικές µελέτες των Η.Π.Α. 
και της Ευρώπης, η χρήση ελάχιστων περιβαλλο-
ντικών προτύπων υπό όρους είναι πιθανό να ο-
δηγήσει σε χαµηλές περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Αντίθετα, τα προγράµµατα που έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για την επίτευξη περιβαλλοντικών αποτε-
λεσµάτων τείνουν να δηµιουργούν ένα σύστη-
µα διαβαθµισµένων πληρωµών που ανταµείβει 
τους αγρότες για ολοένα και καλύτερη απόδο-
ση. Οι διαβαθµισµένες πληρωµές έχουν επίσης 
τη δυνατότητα να ενθαρρύνουν την καινοτοµία 
στο βαθµό που οι κυβερνήσεις που µπορούν να 

βρουν τρόπους για τον καθορισµό των πληρωµών 
στην απόδοση παρά την εφαρµογή συγκεκριµέ-
νων τεχνολογιών. 

Ενίσχυση της καινοτοµίας: Υπάρχουν πολλά 
µέτρα διαχείρισης της εκµετάλλευσης για τη µείω-
ση των εκποµπών και πολλά από αυτά έχουν πι-
θανά κέρδη παραγωγικότητας. Ένα βασικό σκε-
πτικό για οποιαδήποτε επιδότηση µπορεί να εί-
ναι η προώθηση νέων τεχνολογιών που έχουν τη 
δυνατότητα να γίνουν αυτοσυντηρούµενες όταν 
εγκριθούν από µια κρίσιµη µάζα χρηστών. Τα έρ-
γα βάσει επιδόσεων, τα οποία απαιτούν τη µέτρη-
ση της προόδου, ευνοούν επίσης την καινοτοµία.

Ευθυγράµµιση προτύπων καλλιεργητικών 
απαιτήσεων σε παγκόσµια κλίµακα: Ένας τρό-
πος για να αξιοποιηθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις 
για τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής είναι 

να διαµορφωθούν απαιτήσεις σε παγκόσµια κλί-
µακα ενώ παράλληλα παρέχεται και η οικονοµι-
κή στήριξη για την υλοποίησή τους. Αυτή η προ-
σέγγιση έχει ορισµένα πλεονεκτήµατα αφού δί-
νει κίνητρα στους αγρότες να προσπαθήσουν να 
αναπτύξουν τους πιο αποδοτικούς τρόπους επίτευ-
ξης περιβαλλοντικών στόχων όσο ταυτόχρονα α-
ποφεύγεται µια κατάσταση κατά την οποία σχη-
µατίζονται διαρροές σε άλλα παραγωγικά κέντρα.

Ενσωµάτωση υποστήριξης σε ολοκληρωµέ-
να έργα: Η επίλυση πολύπλοκων προκλήσεων α-
παιτεί µια σειρά συντονισµένων δράσεων, αυστηρή 
παρακολούθηση προόδου, τακτικές προσαρµογές 
υλοποίησης και επαναληπτικές βελτιώσεις. Αυτές 
οι δράσεις απαιτούν τη στοχοθέτηση της βοήθειας 
βάσει ανάλυσης βάσει δεδοµένων και υποστηρι-
ζόµενης από συνεχιζόµενη έρευνα και ανάπτυξη

Επενδύσεις 
στην έρευνα 
χρειάζονται
οι ΗΠΑ
Σε µια περαιτέρω ενίσχυση του τοµέα 
της έρευνας στην πρωτογενή παραγωγή 
αλλά και αξιοποίηση του εµπορικού τους 
εκτοπίσµατος ώστε να πιέσει και άλλες 
περιφέρειες του πλανήτη σε 
περισσότερο περιβαλλοντικά ήπιες 
καλλιεργητικές πρακτικές παροτρύνει η 
Παγκόσµια Τράπεζα τις ΗΠΑ.
Ο προϋπολογισµός των ΗΠΑ διαθέτει 
χώρο 45 δισ. δολάρια ετησίως για τη 
στήριξη µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Την ίδια 
στιγµή, οι γεωργικές εκποµπές που 
αναφέρονται από τις Ηνωµένες 
Πολιτείες ανέρχονται µόλις στο 10% 
των συνολικών εκποµπών ήτοι 700 
εκατ. τόνοι διοξειδίου του άνθρακα. 
Ακόµα κι έτσι, η εξαιρετικά εντατική 
γεωργία των Ηνωµένων Πολιτειών, αν 
και οδηγεί σε άλλες περιβαλλοντικές 
προκλήσεις, είναι πολύ αποτελεσµατική 
σηµειώνει η έκθεση. Για παράδειγµα, οι 
Ηνωµένες Πολιτείες, αυξάνουν την 
αποδοτικότητα χρήσης αζώτου των 
καλλιεργειών τους, ιδίως του 
αραβοσίτου, που τώρα απορροφά το 
70% του αζώτου που εφαρµόζεται για 
την παραγωγή. Ωστόσο, επειδή η 
συνολική παραγωγή έχει αυξηθεί, ούτε 
οι σχετικές εκποµπές ούτε τα 
προβλήµατα ποιότητας νερού σε επίπεδο 
αζώτου έχουν γενικά µειωθεί.
Η επίτευξη πραγµατικών µειώσεων στις 
Ηνωµένες Πολιτείες θα απαιτήσει 
περισσότερα από απλά τυπικές ορθές 
πρακτικές διαχείρισης. Οι Ηνωµένες 
Πολιτείες εκπέµπουν επίσης τεράστιες 
ποσότητες µεθανίου από την 
κτηνοτροφική δραστηριότητα µε τους  
τεχνολόγους να βρίσκονται πολύ κοντά 
στην ανάπτυξη καινοτόµων πρακτικών. 
Ως εξαιρετικά «εξελιγµένος παραγωγός 
αγροτικών προϊόντων, οι Ηνωµένες 
Πολιτείες θα µπορούσαν να 
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην 
προώθηση του µετριασµού του 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου µε τη 
σηµαντικών κεφαλαίων για την 
υποστήριξη αυτών των καινοτοµιών» 
αναφέρει η Παγκόσµια Τράπεζα.
Χρησιµοποιώντας το µοντέλο 
συνεργασίας, οι Ηνωµένες Πολιτείες θα 
µπορούσαν να συνδυάσουν κεφάλαια για 
την αναδάσωση γης µε ευρύτερες 
προσπάθειες για την προώθηση των 
απαιτούµενων ειδών καινοτοµίας για 
την επίτευξη βελτιωµένων 
αποτελεσµάτων µετριασµού σε ευρύτερη 
κλίµακα.

Η καινοτομία θα σώσει την Κίνα Κόκκινη κάρτα στη Βραζιλία για Αμαζόνιο

Οι εκποµπές των ευρωπαϊκών 
ρύπων που σχετίζονται έµµεσα 
ή άµεσα µε την αγροτική 
παραγωγή δεν ξεπερνούν 
τους 514 εκατ. τόνους, όταν 
στις ΗΠΑ είναι πλέον των 700 
εκατ. τόνων, ενώ τα τελευταία 
30 χρόνια τα επίπεδα έχουν 
υποχωρήσει κατά 21%. 
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12 ∆ΙΣ. ΤΟΝΟΙ CO2E 

(ΕΤΗΣΙΩΣ)

958 ∆ΙΣ. 

255 ∆ΙΣ.

1,3 ΓΙΓΑΤΟΝΟΙ

8% 

606 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

212 ∆ΙΣ. 

255 ∆ΙΣ.

514 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

80 ∆ΙΣ. 

422 
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

45 ∆ΙΣ.

700 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

354 ∆ΙΣ.          

85 ∆ΙΣ. 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2EΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΟΛΑΡΙΑ)

∆εδοµένης της έντασης της παραγωγής της, η Κίνα είναι απίθανο να λύσει πλήρως 
τα προβλήµατα ρύπανσης χωρίς καινοτόµα µέτρα και εποµένως θα ήταν η ιδανική 
τοποθεσία για να πρωτοπορήσει η αυξηµένη χρήση και βελτιώσεις στους 
αναστολείς νιτροποίησης. Η ανακατεύθυνση της κρατικής χρηµατοδότησης θα 
µπορούσε να βοηθήσει στην προώθηση τέτοιων βηµάτων. Η Κίνα είναι ο 
µεγαλύτερος παραγωγός γεωργικών προϊόντων στον κόσµο και κατάφερε να 
τροφοδοτήσει περισσότερο,περισσότερο από το 20% του παγκόσµιου πληθυσµού 
σε λιγότερο από το 10% των παγκόσµιων εκτάσεων αγροτικής γης. 

Η Βραζιλία διαθέτει ένα ευρύ φάσµα προγραµµάτων αγροτικής στήριξης, αλλά το συνολικό 
µερίδιο των ενισχύσεων στην παραγωγής της είναι σχετικά µέτριο στο 10% της προστιθέµενης 
αξίας της γεωργίας. Από αυτό το ποσό, περίπου 25% σε άµεσες ενισχύσεις. Η Βραζιλία έχει 
αναδειχθεί ως παγκόσµια αγροτική δύναµη που παράγει το 6% του καλαµποκού στον κόσµο, 
29% της σόγιας, 33% του καφέ και 41% του ζαχαροκάλαµου. 
Τα τελευταία χρόνια, η αποψίλωση των δασών έχει αυξηθεί ωστόσο η χώρα καταβάλει 
προσπάθειες για σύνδεση της κρατικής χρηµατοδότησης προς µια βιώσιµη εντατικοποίηση που 
συνεπάγεται την προστασία του Αµαζονίου. 



Ο Πέκα 
Πεσόνεν, 
επικεφαλής 
του λόµπι 
Copa-
Cogeca.
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Χωρίς µειωµένη αιρεσιµότητα σε αγρο-
περιβαλλοντικά µέτρα της επερχόµενης 
ΚΑΠ, οι φιλοδοξίες και οι βλέψεις της 
Πράσινης Συµφωνίας της Ευρώπης συ-
νιστούν απλώς ένα κυριακάτικο κήρυγ-
µα, υποστηρίζουν υψηλόβαθµα στελέ-
χη της Κοµισιόν. 

Σύµφωνα µε το Politico, η Ευρώπη θέ-
λει να µετατραπεί σε παγκόσµιο ηγέτη 
στην πράσινη στροφή της οικονοµίας, 
και επιστρέφοντας από το καλοκαιρινό 
διάλειµµα, θα προσπαθήσει να δέσει κα-
λύτερα το όραµά της µε το καθεστώς των 
αγροτικών ενισχύσεων της ΚΑΠ. Αλλά 
ακόµη και πριν µπορέσουν οι Βρυξέλ-
λες να θεσπίσουν σχετικό νοµοθετικό 
πλαίσιο για την Πράσινη Συµφωνία, α-
ντιµετωπίζει ισχυρές αντιδράσεις από ο-
ρισµένες πρωτεύουσες και λόµπι του α-
γροτικού χώρου, που θέλουν να µαλα-
κώσει τη στάση της, να µετριάσει τους 
στόχους της,  να αναθεωρήσει εντελώς 
τα σχέδιά της.

Αναθεώρηση 
Έξι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, για 
παράδειγµα, τον περασµένο µήνα ζήτη-
σαν να καταστούν οι πράσινοι στόχοι 
περισσότερο συµβουλευτικοί παρά δε-
σµευτικοί, ενώ µια οµάδα αγροτών µε 
µεγάλη επιρροή στη Γερµανία εργάζε-
ται εδώ και περίπου ένα χρόνο µε εντα-
τικούς ρυθµούς για να κινητοποιήσει 
ένα µαζικό κίνηµα κατά της Πράσινης 
Συµφωνίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Καθίσταται σαφές πως οι Βρυξέλλες 
δεν έχουν να περιµένουν από τους α-
γρότες την «υποστήριξη µιας στρατη-
γικής που υπονοµεύει τη βιωσιµότητα 
των εκµεταλλεύσεών τους», προειδο-
ποίησε ο Πέκα Πεσόνεν, επικεφαλής 
του λόµπι Copa-Cogeca, τον Μάιο. Κά-
πως έτσι, όσο µάλιστα η πίεση ενισχύ-
εται σε πολιτικά κέντρα µε µεγαλύτε-
ρη επιρροή, όπως το Παρίσι και το Βε-
ρολίνο, ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, 

Γιάνουζ Βοϊτσεχόφκσι, παραδέχθηκε 
ότι τα σχέδια των Βρυξελλών θα µπο-
ρούσαν να «αναθεωρηθούν» εφόσον 
απειλούν την ανταγωνιστικότητα ή 
την επισιτιστική ασφάλεια. Ωστόσο, 
όσοι στόχοι δεν µείνουν πίσω, ανα-
µένεται ότι θα τηρηθούν στο ακέραιο. 

Μια συζήτηση σχετικά µε το πόσο 
µακριά θα ωθήσει τους αγρότες σε πε-
ριβαλλοντικά µέτρα - και πόση χρηµα-
τοδότηση θα χρειαζόταν για την επί-
τευξη ορισµένων στόχων – δεν θα µπο-
ρούσε παρά να είναι ατέρµονη. Κατα-
λύτης σε οποιαδήποτε οπισθοχώρηση 

αποτελεί η πανδηµία του κορωνοϊού, 
η οποία έχει συµπιέσει τα κέρδη των 
αγροτών, προκαλώντας την ανάγκη 
για µέτρα έκτακτης ανάγκης και χα-
λαρότερους κανονισµούς.

Οι δαπάνες της ΚΑΠ
Ωστόσο, οι σηµαντικές πράσινες δα-
πάνες στην ΚΑΠ που θα παραµείνουν 
και θα ενισχυθούν, «πρέπει να συνο-
δεύονται από αυστηρούς όρους», εκτι-
µά ο Καρλ Φάλκενµπεργκ, πρώην ε-
πικεφαλής της διεύθυνσης περιβάλ-
λοντος της Επιτροπής. 

Ανελαστική η Κομισιόν για το κλίμα 
Δεν θα τεθεί η αιρεσιμότητα περιβαλλοντικών στις καλένδες επιμένουν τα «καλόπαιδα» της DG ENV

Αντιδράσεις
Το νοµοθετικό 

πλαίσιο για 
την Πράσινη 
Συµφωνία, 

αντιµετωπίζει 
ισχυρές 

αντιδράσεις 
από ορισµένες 
πρωτεύουσες 
και λόµπι του 

αγροτικού χώρου

Καταλύτης
Η πανδηµία του 

κορωνοϊού, 
η οποία έχει 

συµπιέσει τα κέρδη 
των αγροτών, 
προκαλεί την 

ανάγκη για µέτρα 
έκτακτης ανάγκης 
και χαλαρότερους 

κανονισµούς

Έτοιµοι για ξεσηκωµό οι Ευρωπαίοι αγρότες

Ο τρόπος µε τον οποίο οι στόχοι της Πράσινης Συµφωνίας θα µπορούσαν να επηρεάσουν τα οικονοµικά και την ανταγωνιστικότητα των 
αγροτών θα είναι ένα από τα βασικά θέµατα για µια σειρά αξιολογήσεων επιπτώσεων που ξεκινούν τώρα στις Βρυξέλλες.
Η Γιούλια Κλόκνερ, έχει δεσµευτεί πως εάν «προκύψουν πρόσθετα βάρη» λόγω των πράσινων σχεδίων, «πρέπει να υπάρχει επαρκής 
αποζηµίωση» για τους αγρότες.
Άλλωστε οι διαµαρτυρίες για το κόστος των πράσινων κανόνων έβγαλαν τρακτέρ στους δρόµους του Βερολίνου, του Παρισιού και της Χάγης 
τον τελευταίο χρόνο, και όσο ο καιρός κρυώνει, στόχος είναι να βγουν ακόµα περισσότερα.
«Προωθούµε ένα δίκτυο αγροτών και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ετοιµαζόµαστε να κάνουµε µια µεγάλη διαδήλωση στις Βρυξέλλες 
κατά της Πράσινης Συµφωνίας», δήλωσε ο Μάρκους Βιαντέν από το κίνηµα «Land Creates Connection», το οποίο οργάνωσε τις διαµαρτυρίες 
της Γερµανίας και που εργάζεται επίσης ως ανεξάρτητος σύµβουλος για την παρασκευή φυτοπροστατευτικών σε µεγάλη πολυεθνική.
Αξίζει να σηµειωθεί πως τα αγροτικά λόµπι της Ευρώπης έχουν καταφέρει να ακυρώσουν αρκετές «φιλόδοξες» πολιτικές τα τελευταία 
χρόνια, µε τελευταία µια οδηγία-πλαίσιο για την προστασία του εδάφους που δεν κατάφερε ποτέ να βγει από τα συρτάρια των Βρυξελλών.

Σε δεύτερη µοίρα 
οι περιβαλλοντικές 
πολιτικές για την 
γερµανική προεδρεία
Το ενδεχόµενο σχηµατισµού δύο 
παράλληλων συστηµάτων, της 
ΚΑΠ και της στρατηγικής Από το 
Αγρόκτηµα στο Πιάτο, 
αποκλείονται σε κάθε περίπτωση 
από τα κράτη µέλη, µε την 
Γιούλια Κλόκνερ, υπουργό 
Γεωργίας της Γερµανίας και 
προεδρεύουσα του Συµβουλίου 
των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ 
µέχρι και τον ∆εκέµβριο, να 
παραδέχεται πως απλά θα 
ενσωµατωθούν κάποιες δράσεις 
της δεύτερης στην πρώτη. 
Μάλιστα η ίδια έχει δηλώσει 
πως επειδή οι στόχοι της 
Πράσινης Συµφωνίας είναι 
αρκετά αόριστες και συνεπώς 
«στόχος της γερµανικής 
προεδρίας είναι να πετύχουµε 
όσο περισσότερη πρόοδο 
µπορούµε, κυρίως στο κοµµάτι 
της ΚΑΠ».  Από την πλευρά της 
η Κοµισιόν θεωρεί πως τα 
οικοπρογράµµατα (eco-
schemes) είναι τα εργαλεία που 
θα συνδέσουν την Πράσινη 
Συµφωνία µε την ΚΑΠ, 
ζητώντας από τα κράτη µέλη 
συγκεκριµένα µέτρα που θα 
εξετάσει προκειµένου να 
εγκρίνει ή να απορρίψει την 
χρηµατοδότησή τους µέσω της 
επερχόµενης ΚΑΠ, κάτι που στο 
τελευταίο Συµβούλιο των 
υπουργών Γεωργίας, 
απορρίφθηκε από τα κράτη 
µέλη. 


