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Πολιτική συμφωνία για τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική: πιο δίκαιη, πιο
πράσινη, πιο ευέλικτη

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2021

Η προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο σχετικά με τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική εισάγει μια πιο δίκαιη, πιο πράσινη, πιο φιλική
προς τα ζώα και πιο ευέλικτη ΚΓΠ. Από τον Ιανουάριο του 2023 πρόκειται να υλοποιηθούν
μεγαλύτερες φιλοδοξίες για το περιβάλλον και το κλίμα, ευθυγραμμισμένες με τους στόχους της
Πράσινης Συμφωνίας. Η νέα ΚΓΠ θα εξασφαλίσει επίσης δικαιότερη κατανομή της στήριξης της ΚΓΠ,
ιδίως προς τις μικρές και μεσαίες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους νέους γεωργούς.

Με βάση απλούστερους κανόνες που θεσπίζονται σε επίπεδο ΕΕ, κάθε κράτος μέλος θα καταρτίσει ένα
στρατηγικό σχέδιο για την εφαρμογή της πολιτικής κατά την επόμενη πενταετία. Αυτό θα τους
επιτρέψει να συνυπολογίζουν τις τοπικές συνθήκες και να εστιάζουν στις επιδόσεις.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε σχετικά: «Καθόλη τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή εργάστηκε για μια νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική που θα μπορεί να
στηρίξει την Πράσινη Συμφωνία. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα σηματοδοτεί την έναρξη μιας
πραγματικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε τη γεωργία στην Ευρώπη. Τα επόμενα
χρόνια, θα προστατεύσουμε τους υγρότοπους και τους τυρφώνες, θα διαθέσουμε περισσότερες
γεωργικές εκτάσεις για τη βιοποικιλότητα, θα τονώσουμε τη βιολογική γεωργία, θα δημιουργήσουμε
νέες πηγές εισοδήματος για τους γεωργούς μέσω της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας και θα αρχίσουμε
να αποκαθιστούμε τις ανισότητες στην κατανομή της εισοδηματικής στήριξης.»

Ο κ. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, επίτροπος Γεωργίας, δήλωσε: «Χαίρομαι που καταλήξαμε σε πολιτική
συμφωνία για μια νέα ΚΓΠ εγκαίρως για να έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της έως τις αρχές του 2023. Η
νέα ΚΓΠ συνδυάζει τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες για το περιβάλλον, το κλίμα και την καλή διαβίωση
των ζώων με τη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων, ιδίως προς τις μικρές και μεσαίες οικογενειακές
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και προς τους νέους γεωργούς. Πλέον, εναπόκειται στα κράτη μέλη
να εκπονήσουν φιλόδοξα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, εναρμονισμένα με τους στόχους μας, τα
οποία θα παράσχουν τα κατάλληλα εργαλεία για τη στήριξη των γεωργών μας κατά τη μετάβαση σε
ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων.»

Μια πιο δίκαιη ΚΓΠ

Για πρώτη φορά, η ΚΓΠ θα περιλαμβάνει κοινωνικές προϋποθέσεις, που σημαίνει ότι οι
δικαιούχοι της ΚΓΠ θα πρέπει να σέβονται στοιχεία του ευρωπαϊκού κοινωνικού και εργατικού
δικαίου προκειμένου να λαμβάνουν κονδύλια της ΚΓΠ.

Η ανακατανομή της εισοδηματικής στήριξης θα είναι υποχρεωτική. Τα κράτη μέλη θα
αναδιανείμουν τουλάχιστον το 10 % προς όφελος μικρότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
πρέπει στο στρατηγικό τους σχέδιο να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να το
πράξουν.

Θα οριστεί νέο υποχρεωτικό ελάχιστο επίπεδο στήριξης των νέων γεωργών στους
προϋπολογισμούς των κρατών μελών για την εισοδηματική στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ, ύψους
3 %, για νέους γεωργούς (γεωργοί ηλικίας έως και 40 ετών). Αυτή θα μπορούσε να
περιλαμβάνει εισοδηματική στήριξη, επενδυτικές ενισχύσεις ή ενισχύσεις εκκίνησης για νέους
γεωργούς.

Μια πιο πράσινη ΚΓΠ

Η νέα ΚΓΠ θα στηρίξει τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη γεωργία με αυξημένες φιλοδοξίες για το
κλίμα, το περιβάλλον και την καλή μεταχείριση των ζώων. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την εφαρμογή
της μέσω των εθνικών στρατηγικών σχεδίων, σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία και σύμφωνα με τη
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα. Επίσης,
εισάγονται νέα εργαλεία τα οποία, σε συνδυασμό με τον νέο τρόπο εργασίας, θα επιτρέψουν
αποτελεσματικότερες και καλύτερα στοχευμένες επιδόσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, του
κλίματος και της καλής διαβίωσης των ζώων:



Συνοχή με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η νέα ΚΓΠ θα ενσωματώσει πλήρως την
περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία της ΕΕ. Τα σχέδια της ΚΓΠ θα συμβάλουν στην επίτευξη
των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη
βιοποικιλότητα, ενώ θα επικαιροποιηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στην κλιματική
και περιβαλλοντική νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Παροχή στήριξης υπό όρους: οι ελάχιστες απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να
συμμορφώνονται οι δικαιούχοι της ΚΓΠ για να λάβουν στήριξη είναι πλέον πιο φιλόδοξες. Για
παράδειγμα, σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση τουλάχιστον το 3 % της αρόσιμης γης θα
προορίζεται για τη βιοποικιλότητα και για μη παραγωγικά στοιχεία, με δυνατότητα λήψης
στήριξης μέσω οικολογικών προγραμμάτων ώστε να επιτευχθεί ποσοστό 7 %. Όλοι οι υγρότοποι
και οι τυρφώνες θα προστατεύονται.

Η προσφορά οικολογικών προγραμμάτων θα είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη. Αυτό το
νέο προαιρετικό μέσο θα ανταμείβει τους γεωργούς για την εφαρμογή φιλικών προς το κλίμα και
το περιβάλλον πρακτικών (βιολογική γεωργία, αγροοικολογία, ολοκληρωμένη φυτοπροστασία
κ.λπ.), καθώς και για βελτιώσεις όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων. Τα κράτη μέλη
πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 25 % του προϋπολογισμού τους για την εισοδηματική
στήριξη σε οικολογικά προγράμματα, συνολικού ύψους 48 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό
άμεσων ενισχύσεων.

Τουλάχιστον το 35 % των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης θα διατίθεται σε
γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις, οι οποίες προωθούν περιβαλλοντικές και κλιματικές
πρακτικές και πρακτικές καλής διαβίωσης των ζώων.

Ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ πρέπει να συμβάλει σημαντικά στις συνολικές δαπάνες της Ένωσης
για το κλίμα. Για ρεαλιστικό και άρτιο υπολογισμό, η Επιτροπή θα προτείνει έως το 2025 νέα,
διαφοροποιημένη προσέγγιση, η οποία θα υπερβαίνει τις υφιστάμενες μεθόδους.

Πιο ευέλικτη ΚΓΠ

Η νέα ΚΓΠ εισάγει νέο τρόπο εργασίας, με βάση τον οποίο κάθε κράτος μέλος θα καταρτίζει εθνικό
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπου θα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι
της ΚΓΠ, καθώς και οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας, όπως περιγράφονται στη στρατηγική «Από το
αγρόκτημα στο πιάτο» και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Επιπλέον, η νέα ΚΓΠ εστιάζει στις επιδόσεις, χάρη στα εξής:

Απλούστεροι κανόνες σε επίπεδο ΕΕ.

Ετήσια έκθεση επιδόσεων που θα υποβάλλεται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή από το
2024 και εξής, η οποία θα συμπληρώνεται από ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης.

Η Επιτροπή θα προβεί σε εξέταση των επιδόσεων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ το
2025 και το 2027, κατόπιν της οποίας, αν χρειαστεί, θα απευθύνει αίτημα για ανάληψη δράσης
από τα κράτη μέλη.

Σύνολο κοινών δεικτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΚΓΠ και την αξιολόγηση
των επιδόσεων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Ενίσχυση της θέσης των γεωργών σε έναν ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα

Η νέα ΚΓΠ διατηρεί έναν γενικό προσανατολισμό προς την αγορά, με τις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις της ΕΕ να λειτουργούν σύμφωνα με τα μηνύματα της αγοράς, αξιοποιώντας
παράλληλα ευκαιρίες εκτός της ΕΕ που προκύπτουν από το εμπόριο.

Επίσης, ενισχύει τη θέση των γεωργών στην αλυσίδα τροφίμων, διευρύνοντας τις
δυνατότητες των γεωργών να ενώνουν τις δυνάμεις τους, μεταξύ άλλων μέσω ορισμένων
εξαιρέσεων από το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Θα θεσπιστεί νέο γεωργικό αποθεματικό για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης της αγοράς
σε περιόδους κρίσεων, με ετήσιο προϋπολογισμό τουλάχιστον 450 εκατ. ευρώ.

Επόμενα βήματα

Η νέα ΚΓΠ, η οποία καλύπτει τρεις κανονισμούς (οριζόντιος κανονισμός, κανονισμός για τα στρατηγικά
σχέδια και κανονισμός για την κοινή οργάνωση της αγοράς), πρέπει να εγκριθεί επισήμως από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εκδοθεί από το Συμβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ.

Όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου
2021 για να υποβάλουν τα προσχέδιά τους. Κατόπιν, η Επιτροπή θα έχει έξι μήνες για να αξιολογήσει
και να εγκρίνει τα σχέδια, τα οποία στη συνέχεια θα τεθούν σε ισχύ στις αρχές του 2023.

Ιστορικό

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf


Το 2018, η Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, εισάγοντας πιο
ευέλικτη προσέγγιση, βασισμένη σε επιδόσεις και αποτελέσματα, που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές
συνθήκες και ανάγκες, αυξάνοντας παράλληλα τις φιλοδοξίες για βιωσιμότητα σε επίπεδο ΕΕ.

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 δημοσίευσε τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη στρατηγική για τη
βιοποικιλότητα τον Μάιο του 2020. Οι δύο αυτές στρατηγικές παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε αυξημένη βιωσιμότητα
των συστημάτων τροφίμων μας και να αντιμετωπιστούν οι βασικές αιτίες απώλειας βιοποικιλότητας.
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Miriam GARCIA FERRER (+32 2 299 90 75)
Thérèse LEREBOURS (+32 2 296 33 03)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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