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Κ�ινή Αγρ�τική Π�λιτική
(ΚΑΠ)



Η π�ι�τητα των
τρ� ίµων, π�υ
παράγ�νται στην
Ευρώπη, επηρεά*ει 
τ�ν καθένα µας, �πως
/ε/αίως, και η 
δια1είριση της
ευρωπαϊκής υπαίθρ�υ.
Η Αγρ�τική Π�λιτική
υπήρ6ε, απ� τη 
δεκαετία τ�υ ’50, �
ακρ�γωνιαί�ς λίθ�ς 
της Ευρωπαϊκής
Π�λιτικής.



Ευρωπαϊκή Ένωση
�

η Γεωργία α �ρά �λ�υς

Η ΚΑΠ κατα την µεταπ�λεµική περί�δ�, έδωσε τη
δυνατ�τητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να
καταπ�λεµήσει την έλλειψη τρ� ίµων και να
/ελτιώσει την παραγωγικ�τητα της ευρωπαϊκής
γεωργίας. �ι στ�1�ι αυτ�ί επετεύ1θησαν, η ΚΑΠ
�µως, έ1ει �δηγήσει απ� τ�τε σε υπερπαραγωγή
γεωργικών πρ�ϊ�ντων.

�ι συνε1είς αναπρ�σαρµ�γές της ΚΑΠ έ1�υν
µειώσει την ε6ωτερική /�ήθεια και αυ6ήσει τ� άµεσ�
εισ�δηµα των αγρ�τών αλλά περαιτέρω
µεταρρύθµιση της είναι ακ�µη αναγκαία, θέτ�ντας
νέες πρ�τεραι�τητες �πως η αγρ�τική ανάπτυ6η, τα
ασ αλή τρ� ιµα και η πρ�στασία τ�υ  υσικ�ύ
τ�πί�υ.



Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές
�

Άσκηση πίεσης για την Ανάπτυ6η
των Αγρ�τικών Περι�1ών

Πρ�τεραι�τητα πρέπει να δ�θεί στην αγρ�τική
ανάπτυ6η. Κεντρική ιδέα απ�τελεί η απευθείας
π λ η ρ ω µ ή τ ω ν α γ ρ � τ ώ ν , ε ι δ ι κ ά τ ω ν
µικρ�καλλιεργητών, �ι �π�ί�ι διατηρ�ύν ρ�λ�-κλειδί
για την πρ�στασία τ�υ περι/άλλ�ντ�ς, την π�ι�τητα
και την ασ άλεια των τρ� ίµων και την πρ�στασία
τ�υ  υσικ�ύ τ�πί�υ.

Η ΚΑΠ πρέπει επίσης, να επικεντρωθεί στη
διατήρηση των µικρών αγρ�κτηµάτων και την
ενίσ1υση των �ικ�ν�µικών δραστηρι�τήτων στις
αγρ�τικές περι�1ές. Συνεπώς, τ� πρ�/λεπ�µεν�
κ�νδύλι τ�υ πρ�υπ�λ�γισµ�ύ της ΕΕ, π�υ α �ρά την
αγρ�τική ανάπτυ6η, πρέπει να αυ6ηθεί, πρ�κειµέν�υ
να συνε1ιστεί η αγρ�τική καλλιέργεια, να
απ� ευ1θεί µα*ική  υγή απ� τις αγρ�τικές
περι�1ές, λαµ/άν�ντας υπ�ψη τ�σ� την
παραγωγικ�τητα τ�υ εδά �υς, �σ� και τ�ν κίνδυν�
εγκατάλειψης των περι�1ών.

� ι Ευρωπα ί� ι Σ�σ ιαλ ιστές επ ιθυµ�ύν να
καταστήσ�υν τη διεθνή αγ�ρά γεωργικών πρ�ϊ�ντων
περισσ�τερ� ελεύθερη και δίκαιη. Συνεπώς, �ι
Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές τάσσ�νται υπέρ της
καθιέρωσης διεθνών πρ�τύπων και κριτηρίων για τις
γεωργικές /ι�µη1ανίες, π�υ να δια υλάσσ�υν και 
να ε6ασ αλί*�υν τ�σ� την πρ�στασία τ�υ
περι/άλλ�ντ�ς, �σ� και την �ν�µασία πρ�έλευσης
και τις τ�πικές ιδιαιτερ�τητες.



Μελλ�ντικά ��έλη
�

Πρ�ώθηση των Αγρ�τικών
∆ραστηρι�τήτων, Βελτίωση
της Π�ι�τητας @ωής

Σε π�λλές απ� τις 1ώρες της ∆ιεύρυνσης, η Γεωργία
διατηρεί σηµαντικ� ρ�λ� στην �ικ�ν�µία. Η ΕΕ έ1ει
ήδη /�ηθήσει τις 1ώρες αυτές µε πρ�-εντα6ιακά
πρ�γράµµατα �πως τ� SAPARD, τ� �π�ί�
υπ�στηρί*ει έργα στις αγρ�τικές περι�1ές π�υ
απ�σκ�π�ύν στην αγρ�τική υπ�δ�µή, τη 1ρήση
 ιλικών πρ�ς τ� περι/άλλ�ν παραγωγικών
διαδικασιών, τη δια �ρ�π�ίηση των �ικ�ν�µικών
δραστηρι�τήτων και των πηγών εισ�δήµατ�ς, την
πρ�στασία και την διατήρηση της αγρ�τικής
παράδ�σης και την ανάπτυ6η τ�υ δασικ�ύ τ�µέα.

Η ΚΑΠ απ�τελεί µία ευκαιρία για τις 1ώρες της
∆ιεύρυνσης να /ελτιώσ�υν την απ�δ�τικ�τητα της
γεωργικής παραγωγής, ενώ παράλληλα δίνει τη
δυνατ�τητα ανάπτυ6ης µεγάλης κλίµακας
�ικ�ν�µικών δραστηρι�τήτων στις αγρ�τικές
περι�1ές.

Η διαδικασία διεύρυνσης επίσης, απ�τελεί κινητήρι�
δύναµη, ώστε η ΚΑΠ να πρ�ωθήσει τις αγρ�τικές
δραστηρι�τητες σε �λη την Ευρώπη και έτσι να
/ελτιώσει την π�ι�τητα των τρ� ίµων και την
πρ�στασία τ�υ περι/άλλ�ντ�ς, δύ� σηµαντικές
πρ�σδ�κίες των π�λιτών της ΕΕ.



PES Group:
http://www.socialistgroup.org
PES:
http://www.pes.org
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Επικ�ινωνείστε
Κ�ιν�/�υλευτική �µάδα τ�υ Ευρωπαϊκ�υ Σ�ςιαλιστικ�ύ
Κ�µµατ�ς 
Ευρωπαϊκ� Koιvo/oύλιo, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Περισσ�τερες πληρ� �ρίες για τη δράση
των Ευρωπαίων Σ�σιαλιστών στ�ν τ�µέα της
Κ�ινής Αγρ�τικής Π�λιτικής µπ�ρείτε να
/ρείτε στην ιστ�σελίδα:
�
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http://www.kisos.org


