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Επέκταση των έκτακτων ενισχύσεων µέσω ΠΑΑ, 
αποζηµιώσεις και αναδιάρθρωση για αµπε-
λουργούς, στοχευµένη στήριξη προβατοτρό-
φων ενόψει εορτών, παρέµβαση για τις ακρι-
βές ζωοτροφές, µέτρα αγοράς σε χοιροτροφία, 
πτηνοτροφία και γαλακτοπαραγωγή και αύξη-
ση του ορίου κρατικών ενισχύσεων για τους α-
γρότες. Αυτά ήταν ορισµένα από τα µέτρα που 
τέθηκαν µεταξύ άλλων στο τραπέζι των συζη-
τήσεων του Συµβουλίου υπουργών Γεωργίας 
στις 16 Νοεµβρίου, µε σκοπό τη στήριξη του α-
γροτικού τοµέα εν µέσω του δεύτερου κύµατος 
της πανδηµίας.

Πρόκειται για θέσεις που υπογράφουν 18 κρά-
τη-µέλη (απουσιάζει η συµβολή της Ελλάδας) µέ-

σω εγγράφου 38 σελίδων µε τίτλο «Η κατάστα-
ση της αγροτικής αγοράς» όπου περιγράφουν 
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν επι µέρους 
αγροτικοί κλάδοι και κυρίως η κτηνοτροφία, η 
πτηνοτροφία, ο οίνος, η πατάτα και τα κηπευτι-
κά. Εν προκειµένω, προτείνουν µέτρα στήριξης 
για το 2021, τα οποία θέλουν να είναι πιο στο-
χευµένα προς τον πρωτογενή τοµέα και όχι τό-
σο στη βιοµηχανία. Από την πλευρά της, η ελ-
ληνική αντιπροσωπεία, µέσω της υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινής Αραµπατζή, έ-
σπευσε να στηρίξει τις παραπάνω θέσεις κατά 
τη διάρκεια του Συµβουλίου, κάνοντας ιδιαίτε-
ρη αναφορά στον τοµέα της κτηνοτροφίας. Πιο 
συγκεκριµένα ζήτησε την προσοχή και προτε-
ραιότητα στον τοµέα του γάλακτος και των γα-
λακτοκοµικών προϊόντων, µε ενδεχόµενη παρο-
χή έκτακτης οικονοµικής βοήθειας και σε αυτόν 

τον κλάδο. Σε ό,τι αφορά στον τοµέα του χοίρει-
ου κρέατος και τον τοµέα των πουλερικών ζή-
τησε τη λήψη έκτακτων µέτρων ανακούφισης. 
Επέκταση των µέτρων στήριξης και για το 2021 
ζήτησε και για τον αµπελοοινικό κλάδο, τόσο 
για τους οινοποιούς όσο και για τους αµπελουρ-
γούς της χώρας. «Τέλος, δεν παύει να µας ανη-
συχεί και ο τοµέας ελαιολάδου και επιτραπέζι-
ων ελιών, κυρίως εξαιτίας της αβεβαιότητας των 
εξαγωγών», σηµείωσε η κα. Αραµπατζή. 

Ιδιαίτερα όσον αφορά τη συνέχιση του Μέ-
τρου ενίσχυσης µέσω του ΠΑΑ (κατευθύνθη-
κε στην Ελλάδα στους ελαιοπαραγωγούς µε 
περίπου 30 ευρώ το στρέµµα), η Ιταλία ετοιµά-
ζεται να κατεβάσει γραπτή πρόταση ώστε να 
προβλεφθεί στον µεταβατικό κανονισµό για 
τα έτη 2021-2022. Το θέµα εδώ είναι πού θα 
βρεθούν τα χρήµατα.

Άλλη μια δέσμη ενισχύσεων
για ελιές, αμπέλια, κτηνοτροφία 
Αποζημιώσεις, αναδιάρθρωση και συνέχιση στρεμματικών ενισχύσεων για το 2021 μεταξύ 
των μέτρων στήριξης για το δεύτερο κύμα της πανδημίας που ζήτησαν οι υπουργοί Γεωργίας
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Επιδείνωση της κατάστασης σε κτηνοτροφία, αμπέλια, 
πατάτα και κηπευτικά, βλέπουν τα 18 κράτη-μέλη, 
που έφτιαξαν κατάλογο με κλαδικά μέτρα παρέμβασης  

ΒΕΛΓΙΟ
Μείωση 20% 
στις τιμές χοιρινού 
στην Ευρώπη

Το Βέλγιο υπογραµµίζει την ανησυχητική 
κατάσταση στην αγορά του χοιρείου κρέα-
τος. Οι µέσες τιµές στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
µειώθηκαν κατά 20,9% σε σύγκριση µε πέ-
ρυσι. Ζητά λοιπόν από την Επιτροπή να εξε-
τάσει το ενδεχόµενο ενεργοποίησης µέτρων 
αγοράς για την αντιµετώπιση των ανισορρο-
πιών στην αγορά χοιρείου κρέατος. ∆εδοµέ-
νης της δυσοίωνης κατάστασης και στην α-
γορά πουλερικών, το Βέλγιο ζητά από την Ε-
πιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο ενεργο-
ποίησης µέτρων αγοράς για την αντιµετώπι-
ση των ανισορροπιών στον τοµέα των που-
λερικών, εάν είναι απαραίτητο.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Απαραίτητο μέτρο 
αποζημίωσης για 
αμπελουργούς

Τα ισχύοντα µέτρα στον οίνο αφορούν κυρί-
ως τους οινοπαραγωγούς και δεν παρέχουν 
στήριξη στους παραγωγούς οινοποιήσιµων 
σταφυλιών. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
δράσεις σε επίπεδο ΕΕ για µια ευέλικτη προ-
σέγγιση όσον αφορά τα αχρησιµοποίητα κε-
φάλαια από τα εθνικά προγράµµατα στή-
ριξης στον αµπελοοινικό τοµέα, προκειµέ-
νου να υποστηριχθούν οι παραγωγοί οινο-
ποιήσιµων σταφυλιών. Η επενδυτική στήρι-
ξη στον αµπελοοινικό τοµέα πρέπει να επε-
κταθεί και να στοχευτεί καλύτερα. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιτρέψει στα 
κράτη µέλη να ενσωµατώσουν έκτακτα µέ-
τρα COVID-19 στα εθνικά τους προγράµµα-
τα στήριξης στον αµπελοοινικό τοµέα. Προ-
τρέπουµε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώ-
σει παράταση επειγόντως έως τις 15 Οκτω-
βρίου 2021 σε όλα τα έκτακτα µέτρα που θε-
σπίστηκαν το 2020. 

ΚΡΟΑΤΙΑ
Η αγορά της 
πατάτας θέλει 
ξανά στήριξη

Η εµφανής πτώση των τιµών του χοιρινού κρέ-
ατος, και ιδίως των χοιριδίων, έχει εξαιρετικά 
δυσµενείς επιπτώσεις στα εισοδήµατα των πα-
ραγωγών. Η τιµή των σφαγίων χοίρων µειώθη-
κε κατά 33,09% τους τελευταίους οκτώ µήνες. Η 
τιµή των χοιριδίων µειώθηκε κατά 35,23% τους 
τελευταίους επτά µήνες. Προτείνεται να ενερ-
γοποιηθεί το µέτρο ιδιωτικής αποθεµατοποίη-
σης, αλλά και να εξετάσουµε το ενδεχόµενο ε-
νεργοποίησης έκτακτων µέτρων σύµφωνα µε 
το άρθρο 220 παράγραφος 1 του κανονισµού 
ΚΟΑ. Ο τοµέας της πατάτας, αντιµετωπίζει ένα 
ιδιαίτερο πρόβληµα λόγω του κλεισίµατος των 
τακτικών καναλιών πωλήσεων. Οι Κροάτες πα-
ραγωγοί σηµείωσαν πτώση των εξαγωγών κα-
τά 50% και µείωση της τιµής κατά 20%. Προτεί-
νουµε να ενεργοποιηθεί ένα µέτρο σύµφωνα 
µε το άρθρο 221 του κανονισµού ΚΟΑ.

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
Τρεις απειλές 
για το εισόδημα 
των αγροτών

Η Φινλανδία θεωρεί ότι υπάρχουν τρεις κύριες 
ανησυχίες στις γεωργικές αγορές αυτή τη στιγµή:

Α) Κατάσταση στον τοµέα του χοιρινού κρέ-
ατος και της Αφρικανικής Πανώλης. Η Φινλαν-
δία θεωρεί την πανώλη και τον αντίκτυπό της 
στον τοµέα του χοιρινού κρέατος ως σηµαντι-
κό κίνδυνο για ολόκληρο τον τοµέα του χοι-
ρινού κρέατος στην ΕΕ. 

Β) Ανησυχίες που προκύπτουν από το δεύ-
τερο κύµα του COVID-19 και πιθανές διατα-
ραχές της αγοράς. Η Φινλανδία θεωρεί σηµα-
ντικό να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφο-
ρία των προµηθειών εισροών, των εργαζοµέ-
νων και των τροφίµων στην ενιαία αγορά κα-
τά τη διάρκεια πιθανών περαιτέρω περιοριστι-
κών µέτρων.

εστίασης και εποµένως θα µπορούσαν να 
επηρεαστούν από τα νέα µέτρα lockdown. 
Την άνοιξη, οι αγορές των νοικοκυριών δεν 
µπόρεσαν να αντισταθµίσουν την απώλεια 
παραδοσιακών καταστηµάτων µοσχαρίσιου 
κρέατος, το οποίο είδε την κατανάλωσή του 
να πέφτει κατά 35% και οι τιµές µειώθηκαν 
απότοµα την ίδια περίοδο.Ο τοµέας των κη-
πευτικών, θα αντιµετωπίσει νέες δυσκολίες 
λόγω αυτού του δεύτερου κύµατος.

Στον οίνο, οι επιπτώσεις της κρίσης Covid-19 
γίνονται αισθητές σε όλα τα καταστήµατα, είτε 
στην εγχώρια αγορά είτε στις εξαγωγές. Η συ-
γκοµιδή 2020, η οποία θα είναι µεγάλη, όχι 
µόνο στη Γαλλία (45 εκατοµµύρια εκατόλιτρα 
κρασιού, αύξηση 6% σε σύγκριση µε το 2019), 
αλλά και σε άλλα κράτη µέλη, πραγµατοποι-
είται σε ένα πλαίσιο υψηλών αποθεµάτων και 
µιας ήδη κορεσµένης αγοράς, µε υψηλό κίν-
δυνο περαιτέρω διαταραχής της αγοράς. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η Γαλλία ελπίζει για ταχεία 
δηµοσίευση της κατ ‘εξουσιοδότηση πράξης 
που θα επεκτείνει τη δυνατότητα ανοίγµατος 
µέτρων κρίσης για τον αµπελοοινικό τοµέα.

Η Γαλλία ελπίζει επίσης ότι οι παρεκκλίσεις 
που εγκρίθηκαν τον Απρίλιο του 2020 για τη 
διαχείριση των µέτρων της ΚΑΠ µπορούν να 
ανανεωθούν, ιδίως για να καταστεί δυνατή η 
ευελιξία στους επιτόπιους ελέγχους. 

ΙΣΠΑΝΙΑ
Στήριξη στους 
προβατοτρόφους 
ενόψει εορτών

Η Επιτροπή πρέπει να παραµείνει σε εγρή-
γορση όσον αφορά τη συµπεριφορά των α-
γορών, προκειµένου να λάβει τα απαραίτητα 
µέτρα στο πλαίσιο του κανονισµού ΚΟΑ που 
θα µας επιτρέψουν να προβλέψουµε µια πιο 
σοβαρή κατάσταση, δίνοντας ιδιαίτερη προ-
σοχή στους τοµείς που είναι πιο εκτεθειµέ-
νοι στην απότοµη αύξηση στις τιµές των πρώ-
των υλών και στις δυσκολίες που αντιµετω-
πίζει ο τοµέας της HORECA, ιδίως των προ-
βάτων και των ειδικών αγορών όπως τα χοι-
ρίδια, που συνδέονται στενά µε τους εορτα-
σµούς κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. 

Ανησυχία επικρατεί ιδιαίτερα για την κα-
τάσταση που αντιµετωπίζει η αγορά βοείου 
κρέατος λόγω της χαµηλής ζήτησης για κο-
πές µε υψηλή προστιθέµενη αξία των οποί-
ων η κατανάλωση συνδέεται ιδιαίτερα µε το 
κανάλι τροφοδοσίας το οποίο είναι απολύ-
τως σε κίνδυνο αυτήν τη στιγµή. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να θεσπί-
σει µέτρα το συντοµότερο δυνατό, διερευ-
νώντας όλες τις δυνατότητες που προσφέ-

ρει ο κανονισµός ΚΟΑ, πέραν των ενισχύ-
σεων για ιδιωτική αποθεµατοποίηση, ιδίως 
µέτρα όπως αυτά που ορίζονται στα άρθρα 
219 ή 221, τα οποία έχουν ήδη εφαρµοστεί 
στο το παρελθόν.

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
Τα μέτρα ΚΟΑ δεν 
μετριάζουν αρκετά 
τον κίνδυνο

Το πλήρες φάσµα των παραδοσιακών µέ-
τρων στήριξης της αγοράς (αποθεµατοποί-
ηση και παρεµβάσεις) θα πρέπει να είναι 
διαθέσιµο στο πλαίσιο της ΚΟΑ, όπως απαι-
τείται, ως απάντηση στις διαταραχές της α-
γοράς που προκύπτουν από αυτές τις προ-
κλήσεις. Ωστόσο, είναι σηµαντικό τα µέτρα 
αυτά να στοχεύονται επαρκώς. Ενώ αυτά τα 
µέτρα από µόνα τους δεν θα µετριάσουν τον 
κίνδυνο έχουν ρόλο ως µέρος µιας ευρύτε-
ρης λύσης.

Επιπλέον, το πλαίσιο προσωρινών κρατι-
κών ενισχύσεων Covid-19 ήταν εξαιρετικά 
χρήσιµο για να επιτρέψει στα κράτη µέλη 
να αντιδράσουν γρήγορα σε αυτήν την κρί-
ση και η συνεχής ευελιξία των κρατικών ε-

Σλοβακία
Η Σλοβακία θα ήθελε να 
επιστήσει την προσοχή στα 
προβλήµατα του αµπελοοινικού 
τοµέα. ∆εν µπορεί να εφαρµόσει 
τα µέτρα όπως πράσινη 
συγκοµιδή, αποθήκευση κρίσης 
και απόσταξη κρίσης. Οι 
παραγωγοί πλήττονται από την 
κρίση COVID – 19 χωρίς 
αποτελεσµατική δυνατότητα 
υποστήριξης. Ως εκ τούτου, καλεί 
την Κοµισιόν να επιτρέψει και 
άλλα µέτρα για την υποστήριξη 
του αµπελοοινικού τοµέα.
Συγκεκριµένα, προτείνει να 
επιτραπεί στα κράτη µέλη 
να προκηρύξουν µέτρα 
αναδιάρθρωσης αµπελώνων 
µε εθνικά κονδύλια.

Πορτογαλία
Επί του παρόντος, η µεγαλύτερη 
ανησυχία είναι η πιθανή 
αυστηροποίηση των µέτρων 
λόγω περιορισµών στην 
κυκλοφορία. Από την άλλη 
πλευρά, στο τρέχον πλαίσιο 
της παγκόσµιας αγοράς, 
επισηµαίνονται ορισµένες 
πιθανές δυσκολίες: προοπτικές 
για διαδοχικές προς τα κάτω 
αναθεωρήσεις των παγκόσµιων 
αποθεµάτων δηµητριακών, µε 
επακόλουθο αντίκτυπο σε 
ορισµένες εξαγωγικές αγορές 
(Αργεντινή, Ουκρανία, Βραζιλία). 
Συνεχής αύξηση της ζήτησης 
από την Κίνα. Η άνοδος των 
τιµών των πρώτων υλών, 
επηρεάζοντας αρνητικά το 
κόστος των ζωοτροφών. 

νισχύσεων είναι ζωτικής σηµασίας. Η υπο-
στήριξη των επενδύσεων της βιοµηχανίας 
τροφίµων στην αγορά και η διαφοροποίηση 
των προϊόντων θα ήταν επίσης κατάλληλη 
για την υποστήριξη µιας µακροπρόθεσµης 
βιώσιµης λύσης.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Αύξηση μέγιστου 
ποσού για κρατική 
στήριξη αγροτών

Είναι πολύ ευπρόσδεκτη η παράταση της δυ-
νατότητας εισαγωγής µέτρων κρατικής ενίσχυ-
σης που σχετίζονται µε το COVID έως τις 30 Ι-
ουνίου 2021. Ωστόσο, τα κατώτατα όρια των 
100.000 ευρώ ανά παραγωγό παρέµειναν αµε-
τάβλητα, γεγονός που περιορίζει τη χρησιµό-
τητα της παράτασης από τη συνέχιση της παν-
δηµίας COVID-19 και του οικονοµικού της α-
ντίκτυπου. Ως εκ τούτου, η Ουγγαρία συνιστά 
προσαρµογή των ανωτέρω ορίων που αντιστοι-
χούν στη διάρκεια της παράτασης. 

ΜΑΛΤΑ
Αρνητικός 
ο αντίκτυπος 
για όλους

Ενώ τα περισσότερα γεωργικά προϊόντα κατα-
ναλώνονται τοπικά, ορισµένοι τοµείς εξακο-
λουθούν να επηρεάζονται αρνητικά λόγω της 
πανδηµίας COVID-19. Ένας από αυτούς τους το-
µείς είναι ο τοµέας του γάλακτος. Το κλείσιµο 
των εστιατορίων και του αεροδροµίου (κατά τη 
διάρκεια ορισµένων µηνών), οδήγησε επίσης 
σε µείωση της ζήτησης για γεωργικά προϊόντα 
όπως το κρασί. Η γεωργία της Μάλτας παρου-
σίασε επίσης αρνητικό αντίκτυπο στον τοµέα 
των εξαγωγών πατάτας. Στην πραγµατικότητα, 
τα µέτρα µερικού lockdown µαζί µε το κλείσι-
µο εγκαταστάσεων σε αρκετές ευρωπαϊκές χώ-
ρες οδήγησαν σε µείωση της κατανάλωσης που 
σήµαινε επίσης µείωση της τιµής της πατάτας 
που παράγεται στη Μάλτα.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Μικρή η στήριξη 
από τα μέτρα 
αποθεματοποίησης

Οι τιµές παραγωγού στα χοιρινά µειώνονται 
από µήνα σε µήνα, τον Σεπτέµβριο του 2020 
ήταν 150,39 ευρώ / 100 κιλά σφάγιο ή περί-
που 21% χαµηλότερες από τον Σεπτέµβριο του 
2019. Την τελευταία εβδοµάδα του Οκτωβρίου 
2020 οι τιµές του χοιρινού κρέατος µειώθηκαν 
έως και 26,5% σε σύγκριση µε την ίδια περίο-
δο το 2019. Επιπλέον, το πακέτο ιδιωτικής α-
ποθήκευσης αποβουτυρωµένου γάλακτος σε 
σκόνη, βουτύρου και τυριού ήταν µια ευπρόσ-
δεκτη πρωτοβουλία της ΚΟΑ, αλλά ήταν µόνο 
µια µικρή υποστήριξη για τους αγρότες. Επο-
µένως, πρέπει να εντοπίσουµε νέα εργαλεία 
στήριξης για να παρέχουµε αυξηµένη υποστή-
ριξη στους αγρότες ενόψει νέων προκλήσεων.

Γ) Το τέλος της µεταβατικής περιόδου Brexit 
και πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις στην αγο-
ρά της εξόδου της Βρετανίας χωρίς συµφωνία. 
Για τους λόγους αυτούς, η Φινλανδία πιστεύει 
ότι είναι σηµαντικό να παρακολουθείται στε-
νά η κατάσταση της αγοράς γεωργικών προϊ-
όντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να 
διατηρηθεί η ετοιµότητα εφαρµογής µέτρων α-
γοράς, σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς. 

ΓΑΛΛΙΑ
Ευελιξία στους 
κανονισμούς ΚΑΠ 
για το 2021 

Η Γαλλία υπογραµµίζει τις τρέχουσες δυσκο-
λίες στην αγορά χοίρων, η οποία, στο πλαί-
σιο της πτώσης των τιµών (οι τιµές βρίσκο-
νται κάτω από τον µέσο όρο των πέντε ετών) 
είναι πιθανό να αντιµετωπίσει υπερπροσφο-
ρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνδέεται µε 
το κλείσιµο αγορών τρίτων χωρών, συµπερι-
λαµβανοµένης της Κίνας για ορισµένα κρά-
τη µέλη, λόγω της παρουσίας αφρικανικής 
πανώλης των χοίρων στην επικράτειά τους.

Οι τοµείς του βοείου κρέατος εξαρτώνται 
σε µεγάλο βαθµό από την τροφοδοσία της 

Αύξηση ορίου 
με συμφωνία 
των Βρυξελλών 
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Έκτακτη ενίσχυση μέσω ΠΑΑ και το 2021 
Η Ιταλία στηρίζει την επέκταση του Μέτρου που έφερε τα 30 ευρώ για το ελαιόλαδο φέτος στην Ελλάδα 

Τσεχία
Η κατάσταση στον τοµέα της 
ζάχαρης και των ζαχαρότευτλων 
ήταν άσχηµη τα τελευταία τρία 
χρόνια. Ως εκ τούτου, η Τσεχία 
προτρέπει την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά την 
κατάσταση και, εάν είναι 
απαραίτητο, να ενεργοποιήσει 
τα διαθέσιµα µέτρα στήριξης 
προκειµένου να διατηρήσει 
στο µέλλον την παραγωγή 
ζαχαρότευτλων και ζάχαρης.
Η Τσεχία επίσης θα ήθελε να 
ζητήσει από την Επιτροπή να 
παράσχει λεπτοµερή ανάλυση 
της τρέχουσας κατάστασης στον 
τοµέα του χοιρινού κρέατος 
και πιθανά σενάρια µελλοντικής 
ανάπτυξης και, σε περίπτωση 
περαιτέρω πτώσης των τιµών, 
να εγκρίνει τα απαραίτητα 
µέτρα στήριξης.

ΙΤΑΛΙΑ
Επέκταση της 
εφάπαξ ενίσχυσης 
μέσω του ΠΑΑ

Προκειµένου να ανταποκριθεί στον αντίκτυ-
πο της κρίσης που απορρέει από το ξέσπα-
σµα Covid-19, την περασµένη άνοιξη, η Επι-
τροπή πρότεινε ένα έκτακτο και προσωρινό 
µέτρο στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (σ.σ. Το µέτρο µε τα 30 ευρώ 
στον ελαιοκοµικό τοµέα στην Ελλάδα). Ως εκ 
τούτου, θεωρείται ότι είναι σκόπιµο να επε-
κταθεί καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους 2021 
η εφαρµογή του Άρθρου 39β του Καν. (ΕΕ) α-
ριθ. 1305/2013. Έχει ήδη στείλει µια πρότα-
ση που θα µπορούσε να συµπεριληφθεί στον 
Μεταβατικό Κανονισµό της ΚΑΠ µε την ελπίδα 
ότι θα µπορούσε να ληφθεί δεόντως υπόψη.

Επίσης το προσωρινό πλαίσιο για τα µέτρα 
κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικο-
νοµίας τροποποιήθηκε πρόσφατα, παρατείνο-
ντας την εφαρµογή του για έξι µήνες. Ωστόσο, 
θεωρείται ότι η αύξηση του ανώτατου ορίου σχε-
τικά µε τη συνολική ενίσχυση ανά επιχείρηση 
που προβλέπεται στο σηµείο 3.1 του προσωρι-
νού πλαισίου, θα πρέπει να συνοδεύει µια τέ-
τοια παράταση. Αυτό θα βοηθήσει τον τοµέα να 
ξεπεράσει την τρέχουσα περίοδο κρίσης.

ΛΕΤΟΝΙΑ
Χρειάζεται 
προσοχή ο τομέας 
του γάλακτος

Οι βιοµηχανίες αγροδιατροφής και οι αγορές 
γεωργικών προϊόντων της Λετονίας επηρεάστη-
καν έντονα από την πανδηµία. Από τον Μάρ-
τιο του 2020 - το δεύτερο τρίµηνο οι εξαγωγές 
µειώθηκαν συνολικά κατά 12% ή 82 εκατοµ-
µύρια ευρώ, ειδικότερα, - οι εξαγωγές σιτηρών 
µειώθηκαν κατά 35%, οι εξαγωγές ζώντων βο-
οειδών κατά 17%, οι εξαγωγές βοείου κρέατος 
κατά 24%, οι εξαγωγές γάλακτος και γαλακτο-
κοµικών προϊόντων κατά 13% και οι εξαγωγές 
χοιρινού κρέατος κατά 6% (σε σύγκριση µε την 
αντίστοιχη περίοδο του 2019). Τον Σεπτέµβριο 
η τιµή του γάλακτος ήταν ακόµη περίπου 7% χα-
µηλότερη από τον µέσο όρο των 3 ετών. Η µέση 
τιµή του χοιρείου κρέατος στη Λετονία µειώθηκε 
κατά 25,7% από τις αρχές του 2020 και έφτασε 
τα 149,64 ευρώ ανά 100 κιλά τον Σεπτέµβριο.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Στοχευμένη 
στήριξη για 
       την τυροκομία

Η Λιθουανία ανησυχεί πρωτίστως για την κατά-
σταση στον γαλακτοκοµικό τοµέα, ο οποίος έχει 

ύψιστη σηµασία για τη χώρα. Παρά τα πρόσφα-
τα σηµάδια ανάκαµψης, η κατάσταση στον το-
µέα δεν είναι σταθερή. Η βιοµηχανία µεταποίη-
σης γαλακτοκοµικών αναφέρει ήδη ότι τα απο-
θέµατα τυριών έχουν αρχίσει να αυξάνονται µε 
τις τιµές πώλησης να αρχίζουν να µειώνονται. 
Οι εξαγωγικές αγορές επηρεάζονται επίσης αρ-
νητικά από το κλείσιµο του τοµέα HoReCa σε 
πολλές χώρες. Η Λιθουανία ζητά από την Επι-
τροπή να ενεργοποιήσει στοχοθετηµένη ενί-
σχυση για την αποθεµατοποίηση τυριών, την 
οποία θα θεωρούσε ευπρόσδεκτη και απαραί-
τητη για τη µείωση της επικείµενης αναµενόµε-
νης πίεσης σε αυτήν τη συγκεκριµένη αγορά.

ΠΟΛΩΝΙΑ
Τα σιτηρά πάνε 
καλά, η ζωοτροφή 
ακριβαίνει

Προβληµατική κατάσταση προκύπτει και στην 
αγορά ζωοτροφών. Οι συνεχείς υψηλές πο-
λωνικές εξαγωγές σιταριού για κατανάλωση, 
µεταξύ άλλων ως αποτέλεσµα των αλλαγών 
στην παγκόσµια ζήτηση που προκαλούνται α-
πό την επιδηµία COVID-19, οδηγούν σε υψη-
λές τιµές σιταριού. Αυτό συνεπάγεται επίσης 
αύξηση των τιµών του ζωοτροφών και άλλων 
δηµητριακών. Αυτό µεταφράζεται, αφενός, σε 
βελτιωµένη κερδοφορία για την καλλιέργεια 
δηµητριακών αλλά, από την άλλη πλευρά, σε 
αυξηµένο κόστος παραγωγής ζώων, καθώς 
και στις τιµές του αλευριού. Εξ ου και η ανά-
γκη για λεπτοµερή παρακολούθηση της αγο-

ράς σιτηρών. Πρέπει να ληφθούν µέτρα χωρίς 
καθυστέρηση, συµπεριλαµβανοµένων των α-
γορών παρέµβασης, της ενίσχυσης στην ιδιω-
τική αποθεµατοποίηση και της χρηµατοδοτι-
κής στήριξης των αγροτών και κτηνοτρόφων. 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
Υπό πίεση όλος 
ο κτηνοτροφικός 
κλάδος

Οι τιµές των γαλακτοκοµικών προϊόντων και 
στο κρέας πουλερικών είναι υπό πίεση ενώ οι 
τιµές για το µοσχάρι φαίνεται να σταθεροποι-
ούνται σε χαµηλό επίπεδο. Παράλληλα, οι τιµές 
των χοίρων έχουν δείξει µια δραµατική πτωτι-
κή τάση ως αποτέλεσµα των εξελίξεων στη γερ-
µανική αγορά χοίρων που επηρεάζει ολόκληρη 
την ευρωπαϊκή αγορά χοίρων. Σύµφωνα µε εκ-
προσώπους του κλάδου φρούτων και λαχανι-
κών, η αγορά «εκτός σπιτιού» της ΕΕ, η οποία 
αντιπροσωπεύει το 15% της αγοράς οπωροκη-
πευτικών στην Ολλανδία, κατέρρευσε λίγο πο-
λύ ως κανάλι πωλήσεων για του καλλιεργητές.

Εκφράζεται η επιθυµία η Κοµισιόν να διατη-
ρήσει το πλήρες φάσµα των πιθανών µέτρων 
και να το εφαρµόσει. Εκτιµάται ότι, ειδικά για 
ορισµένους υποτοµείς στον τοµέα του κρέατος, 
είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων σε επίπεδο ΕΕ.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Μέτρα για όλους 
όχι μόνο στις 
Οργανώσεις 

Στην αγορά βοείου κρέατος, αναµένεται περαιτέ-
ρω µείωση της τιµής αγοράς και λόγω του κλει-
σίµατος των σχολείων και των εστιατορίων, η 
αγορά βοοειδών προβλέπεται να µειωθεί. Πα-
ρόµοια κατάσταση υπάρχει επίσης στην αγορά 
γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων. Σε 
περίπτωση εντεινόµενης κρίσης, προτείνουµε 
την ενεργοποίηση µέτρων ιδιωτικής αποθεµα-
τοποίησης και παρέµβασης στον τοµέα του γά-
λακτος και του βοείου κρέατος. Πιστεύουµε ό-
τι η εφαρµογή προσωρινών µέτρων παρέµβα-
σης βάσει του κανονισµού της ΕΕ 1308/2013 
θα πρέπει να είναι προσβάσιµη σε όλους τους 
αγρότες και κτηνοτρόφους ανεξάρτητα από τη 
συµµετοχή τους σε οργανώσεις παραγωγών.

Χαιρετίζουµε την ανακοίνωση της επέκτα-
σης των µέτρων κρίσης για τον αµπελοοινι-
κό τοµέα το 2021, συµπεριλαµβανοµένων υ-
ψηλότερων ποσοστών συγχρηµατοδότησης 
για άλλες προβλέψεις. Προτείνουµε να δι-
ατηρηθούν τα υψηλότερα ποσοστά συγχρη-
µατοδότησης για µεµονωµένα µέτρα όχι µό-
νο το 2021, αλλά και για µεγαλύτερη βραχυ-
πρόθεσµη περίοδο. Ο αµπελουργικός τοµέας 
θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να φτάσει σε 
µια σταθερή κατάσταση στην αγορά. 


