
Η Κ�ινή Αγρ�τική Π�λιτική της Ευρώπης (ΚΑΠ) δηµι�υργήθηκε
σαν απάντηση στις συνθήκες έλλειψης τρ��ίµων και τ�υ
τρ�π�υς διαν�µής τ�υς  αµέσως µετά τ�ν ∆εύτερ� Παγκ�σµι�
Π�λεµ�. Η ΚΑΠ πέτυ#ε θεαµατικά απ�τελέσµατα και σύντ�µα η
Κ�ιν�τητα ήταν σε θέση να $επεράσει την έλλειψη τρ��ίµων
της δεκαετίας τ�υ 1950, να επιτύ#ει αυτάρκεια και στη συνέ#εια
να παράγει πλε�νάσµατα σε τακτά #ρ�νικά διαστήµατα. Η ΚΑΠ,
η �π�ία παρέ#ει στ�υς αγρ�τες εγγυήσεις για τις τιµές των
πρ�ϊ�ντων τ�υς, λειτ�υργεί µε τρεις τρ�π�υς:

• �ι αγρ�τες λαµ�άν�υν ενισ�ύσεις για �ρισµένα πρ�ϊ�ντα �πως τα σιτηρά, � καπν�ς, τ� ελαι�λαδ�,
τ� ��ει� κρέας

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παρεµ�αίνει, �ταν �ι τιµές των αγρ�τικών πρ�ϊ�ντων πέ!τ�υν κάτω απ�
ένα �ρισµέν� επίπεδ� και αγ�ρά"ει τ� πλε�νασµα κ�ιν�τικών απ�θεµάτων µέ�ρις �τ�υ η τιµή ανέ�ει
πάνω απ� τα επίπεδα παρέµ�ασης. Τ� πλε�νά"�ν πρ�ϊ�ν είτε καταστρέ!εται, είτε  διατίθεται σε
!θην�τερες τιµές σε αγ�ρές εκτ�ς ΕΕ είτε απ�στέλλεται σαν επισιτιστική ��ήθεια σε τρίτες �ώρες..

• Η ΕΕ διαθέτει ε%ωτερικ� δασµ�λ�γι� π�υ απαιτεί την επι��λή  δασµών στα αγρ�τικά πρ�ϊ�ντα π�υ
πρ�έρ��νται απ� µη κ�ιν�τικές �ώρες, αυ%άν�ντας κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� τις τιµές τ�υς.

Απ� τα µέσα της δεκαετία τ�υ 70 και µετά, άρ�ισαν να δηµι�υργ�ύνται πλε�νάσµατα κ�ιν�τικής
παραγωγής π�υ δεν µπ�ρ�ύσαν να απ�ρρ�!ηθ�ύν �ύτε στ� εσωτερικ� της �ύτε στην παγκ�σµια αγ�ρά
και µέ�ρι τις αρ�ές της δεκαετίας τ�υ1980 �ι αγ�ρές παρέµ�ασης στα πλαίσια της ΚΑΠ �δήγησαν στα
περιώνυµα ευρωπαϊκά πλε�νάσµατα.

�ι αναθεωρήσεις τ�υ 1992 και τ�υ 1999 µείωσαν τις εγγυηµένες τιµές, πρ�κάλεσαν παύση της καλλιέργειας
γαιών, επέκτειναν τις π�σ�στώσεις και %εκίνησαν την µετα!�ρά �ικ�ν�µικής ενίσ�υσης απ� τα πρ�ϊ�ντα
στ�ν παραγωγ� µε την εισαγωγή εν�ς πρ�γράµµατ�ς ενισ�ύσεων. Σαν συνέπεια  της δηµ�σι�ν�µικής
πειθαρ�ίας και τ�υ ελέγ��υ της παραγωγής, τ� π�σ�στ� τ�υ κ�ιν�τικ�ύ πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύ π�υ δι��ετεύεται
στη γεωργία έπεσε κάτω απ� τ� 50%.

Ταυτ��ρ�να, η ΕΕ εντείνει τις πρ�σπάθειες για την αύ%ηση των �ικ�ν�µικών δυνατ�τήτων και της
περι�αλλ�ντικής σηµασίας των αγρ�τικών περι��ών πρ�κειµέν�υ να αυ%ηθ�ύν �ι δυνατ�τητες
απασ��λησης και να καταστεί η γεωργία περισσ�τερ� �ιώσιµη. Με την παγκ�σµι�π�ίηση τ�υ παγκ�σµι�υ
εµπ�ρί�υ, την απαίτηση των καταναλωτών για π�ι�τητα και ασ!άλεια, αλλά και τη διεύρυνση της ΕΕ,
η ευρωπαϊκή γεωργία αντιµετωπί"ει τώρα νέες πραγµατικ�τητες και πρ�κλήσεις.

Τ� Κ�ιν���ύλι� ασκεί  �λ� και µεγαλύτερη επιρρ�ή στην ΚΑΠ µέσω των  εκθέσεων και των ψη!ισµάτων
τ�υ Και αυτ� παρά τ� γεγ�ν�ς �τι τ� Κ�ιν���ύλι� εί�ε για µεγάλ� �ρ�νικ� διάστηµα µ�ν� συµ��υλευτικ�
ρ�λ� σε θέµατα γεωργίας και �τι �ρισµένες απ�!άσεις τ�υ Συµ��υλί�υ δεν απαιτ�ύν καν τη συνδρ�µή
τ�υΕυρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ.

Τ� Συµ��ύλι� ε%ακ�λ�υθεί να έ�ει την �υσιαστική ε%�υσία σ�ετικά µε τ�ν πρ�ϋπ�λ�γισµ� της Ένωσης
για τη Γεωργία. Εµείς επιδιώκ�υµε πλήρη ε!αρµ�γή της διαδικασίας συναπ�!ασης για τ� ΕΚ στ�ν τ�µέα
αυτ�, στ� τέλ�ς της ∆ιακυ�ερνητικής Συν�δ�υ.

Η Γεωργία είναι ένας ευρύτατ�ς τ�µέας εργασίας για τ� Κ�ιν���ύλι� και καλύπτεται κυρίως απ� την
Επιτρ�πή Γεωργίας και Ανάπτυ%ης της Υπαίθρ�υ, ενώ η Επιτρ�πή Περι�άλλ�ντ�ς, ∆ηµ�σιας Υγείας και
Πρ�στασίας των Καταναλωτών ασ��λείται µε �ρισµένες πτυ�ές της. Τ� έργ� καλύπτει:

• Την �ργάνωση των αγ�ρών γεωργικών πρ�ϊ�ντων για �λα τα είδη, απ� σιτηρά, ��ει� κρέας, "ά�αρη,
ρύ"ι, !ρ�ύτα και λα�ανικά µέ�ρι λυκίσκ�, κρασί, λάδι, %ηρ�ύς καρπ�ύς, λ�υλ�ύδια και !υτά.

• Την ασ!άλεια των τρ�!ίµων σε �λα τα στάδια παραγωγής, απ� τ�ν αγρ� µέ�ρι τ� τραπέ"ι.
• Τις απ�!άσεις σ�ετικά µε τ� µέγεθ�ς των αγρ�τικών επιδ�τήσεων κατά την ετήσια κατάρτιση

τ�υ πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύ της ΕΕ και στη συνέ�εια την αναθεωρητική επισκ�πηση των γεωργικών
επιδ�τήσεων (απ� την Επιτρ�πή Ελέγ��υ τ�υ Πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύ).
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• Την επισήµανση της ανάγκης πρ�ώθησης της ανάπτυ%ης αγρ�τικών περι��ών µέσω τ�υ "δεύτερ�υ πυλώνα" της
ΚΑΠ, τ�υ κε!αλαί�υ Ανάπτυ%ης της Υπαίθρ�υ και των πρ�γραµµάτων των διαρθρωτικών ταµείων �πως τ�
LEADER και συµ!ιλίωσης των �ικ�ν�µικών διαστάσεων της γεωργίας µε τ�ν κ�ινωνικ�, περι�αλλ�ντικ� και
γαι��ρηστικ� ρ�λ� της, �πως και την ανάγκη πρ�στασίας των πρ�ϊ�ντων της περι!έρειας.

• την πρ�ετ�ιµασία και την παρακ�λ�ύθηση των διαπραγµατεύσεων στα πλαίσια τ�υ Παγκ�σµι�υ �ργανισµ�ύ
Εµπ�ρί�υ.

• την πρ�ετ�ιµασία και την λειτ�υργική ε!αρµ�γή της επερ��µενης διεύρυνσης.

Η αναθεώρηση της ΚΑΠ είναι µια µακρά διαδικασία στην �π�ία εµπλέκ�νται εκπρ�σωπ�ι π�λλών τ�µέων, και κυρίως η �µάδα
των Σ�σιαλιστών. Πιστεύ�υµε �τι η αναθεώρηση της ΚΑΠ είναι απαραίτητη, αλλά απαιτεί την ανάπτυ%η, ενίσ�υση και
πρ�στασία τ�υ π�λυλειτ�υργικ�ύ Ευρωπαϊκ�ύ Αγρ�τικ�ύ Μ�ντέλ�υ έναντι τ�υ αθέµιτ�υ ε%ωτερικ�ύ ανταγωνισµ�ύ. Στ�
πλαίσι� αυτ�, στην πρ�ταση π�υ πρ�κύπτει απ� την ενδιάµεση α%ι�λ�γηση της Επιτρ�πής, �ι Σ�σιαλιστές υπ�στηρί"�υν την
αρ�ή της απ�δέσµευσης των επιδ�τήσεων απ� την παραγωγή µέσω µερικής απ�δέσµευσης.

>ρεια"�µαστε υπ��ρεωτική διαµ�ρ!ωση, για να απελευθερώσ�υµε τα π�σά π�υ πρ�έρ��νται απ� άµεσες πληρωµές και να
τα κατευθύν�υµε στ�ν δεύτερ� πυλώνα αγρ�τικής ανάπτυ%ης εν�ψει της επ�µενης διεύρυνσης.

�ι �ασικές πρ�τεραι�τητές µας στη διαδικασία αυτή είναι �ι ε%ής:

• Ως πρ�ς τ� αναθεωρηµέν� σύστηµα, να �αρακτηρί"εται απ� δια!άνεια , να περι�ρί"ει τις ενισ�ύσεις στην παραγωγή και
να απαιτεί µια πι� εύλ�γη συµµετ��ή τ�υ δηµ�σι�υ τ�µέα.

• Να κινηθ�ύµε πρ�ς την κατεύθυνση της ενίσ�υσης τ�υ ρ�λ�υ των αγρ�τών ως θεµατ�!υλάκων της υπαίθρ�υ µας και
των �ικ�τ�πων της πανίδας µέσω τ�υ «δεύτερ�υ πυλώνα» της ΚΑΠ, � �π�ί�ς δηµι�υργήθηκε απ� τ�ν Καν�νισµ�
Αγρ�τικής Ανάπτυ%ης και � �π�ί�ς επιτρέπει στ�υς αγρ�τες να �ρησιµ�π�ι�ύν για την ανάπτυ%η των αγρ�τικών
περι��ών ένα τµήµα των κ�ιν�τικών επιδ�τήσεων για τη Γεωργία, �πως π.�. αγρ�τ�-περι�αλλ�ντ�λ�γικά µέτρα,
αναπλάσεις �ωριών, πρ�ωρη συντα%ι�δ�τηση, ��ήθεια σε νέ�υς αγρ�τες.

• Να απ�τρέψ�υµε τη µείωση πληθυσµ�ύ.
• Να υπ�στηρί%�υµε τη διαρθρωτική ανάπτυ%η στις αγρ�τικές περι��ές,.
• Να διασ!αλίσ�υµε την απασ��ληση.
• Να ε%ασ!αλίσ�υµε την αναγνώριση απ� τ�ν Π�Ε της αγρ�τικής µας παραγωγής και των πρ�διαγρα!ών υγιειν�ύς

διατρ�!ής.
• Να ε%ασ!αλίσ�υµε τ� �τι �ι ε%αγωγές µας δεν γίν�νται σε �άρ�ς της αγρ�τικής �ικ�ν�µίας των αναπτυσσ�µενων �ωρών.

Και �λα τα παραπάνω υπ� τ� !ως των πιέσεων λ�γω των κατώτερων τιµών τ�υ διεθν�ύς εµπ�ρί�υ, µε παράλληλη µείωση των
αρνητικών επιπτώσεων στις αναπτυσσ�µενες �ώρες και, !υσικά, διασ!αλί"�ντας �τι τα τρ�!ιµα π�υ καταναλών�υµε είναι ασ!αλή.

Εκτ�ς απ� την αναθεώρηση της ΚΑΠ και τιςσυνε�ι"�µενες δράσεις στις αγρ�τικές αγ�ρές πρ�ϊ�ντων, έ��υµε επιτύ�ει
απ�τελέσµατα στ�υς παρακάτω τ�µείς:

• Νέα πρ�τυπα για τη µετα!�ρά των "ώων π�υ περιλαµ�άνει �ρ�νικ� περι�ρισµ� τα%ιδι�ύ ��τώ ωρών ή µέγιστης
απ�στασης 500 Km και σταδιακή ε%άλειψη τ�υ σ�εδί�υ ε%αγωγών π�υ ενισ�ύει την ε%αγωγή εκατ�ντάδων �ιλιάδων
"ώντων "ώων ετησίως σε µακριν�ύς πρ��ρισµ�ύς.

• Βελτίωση της σήµανσης των ���ειδών για τη διευκ�λυνση τ�υ εντ�πισµ�ύ και της �ασικής πληρ�!�ρησης ως πρ�ς
τ� ��διν� κρέας π�υ πρ�έρ�εται απ� �ώρες εκτ�ς ΕΕ και τ� �π�ί� �ρησιµ�π�ιείται στην παρασκευή κιµά.

• ∆ηµι�υργία µιας Ευρωπαϊκής Αρ�ής για την Ασ!άλεια των Τρ�!ίµων, η �π�ία θα διαθέτει: ανε%άρτητ� ∆ι�ικητικ� Συµ��ύλι�
π�υ θα �ρί"εται κατ�πιν δηµ�σιας συ"ήτησης και θα συνεδριά"ει δηµ�σίως· επιστηµ�νικές επιτρ�πές παρ��ής συµ��υλών σε
θέµατα α%ι�λ�γησης κινδύνων και σ�ετική ενηµέρωση· γνωµ�δ�τικ� συµ��ύλι� πρ�ερ��µεν� απ� τ�υς θεσµ�ύς των κρατών
µελών· αυστηρ� και λεπτ�µερή έλεγ�� �λων των τρ�!ίµων και των "ω�τρ�!ών π�υ είτε παράγ�νται στην ΕΕ είτε εισάγ�νται
σε αυτή·  συµµετ��ή στ� Σύστηµα Τα�είας Ειδ�π�ίησης για την αντιµετώπιση άµεσων κρίσεων στα κράτη µέλη· αναγνώριση
«εθνικών τρ�!ών» στις διά!�ρες ευρωπαϊκές κ�υλτ�ύρες ως σηµαντικά στ�ι�εία κατά την πρ�µήθεια των τρ�!ίµων.

• Τη θέσπιση �ελτιωµένων πρ�τύπων για τα µέτρα αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων, περι�ρισµ�ύς στις µετακινήσεις
κατά τρ�π�ν, ώστε να µειωθεί � αντίκτυπ�ς κάθε µελλ�ντικής εκδήλωσης α!θώδ�υς πυρετ�ύ, �πως επίσης την
πρ�ώθηση εµ��λιασµών ε%αρ�ής, ανάλ�γα µε τις περιστάσεις και τις συµ��υλές των κτηνιάτρων.

Πληρ���ρίες 

http://www.socialistgroup.org

Κ�ιν���υλευτική �µάδα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ Κ�µµατ�ς,
Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι�, �δ�ς Wiertz, B-1047 Βρυ%έλες.
Τηλ.: +32 2 284 21 11 (Βρυ%έλες) ή +33 3 88 17 40 01 (Στρασ��ύργ�)
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�ι επιτυ�ίες της �µάδας ΕΣΚ 


