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Η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχωρούν στην EE, γεγονός 
που αυξάνει ακόμα περισσότερο τη συνολική παραγωγή 
οπωρολαχανικών, ελαιολάδου και κρασιού.

Ξεσπούν κρίσεις στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων 
(σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, γνωστή ως 
αρρώστια των τρελών αγελάδων, νοθευμένο ελαιόλαδο, διο-
ξίνες σε ζωοτροφές), ενώ αυξάνει το ενδιαφέρον για την καλή 
μεταχείριση των ζώων. Η προστασία των καταναλωτών απο-
κτά όλο και περισσότερη σημασία στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

Στο πλαίσιο της βοήθειας που παρέχει στις αναπτυσσόμε-
νες χώρες, η ΕΕ αποφασίζει να επιτρέψει την πρόσβαση 
χωρίς δασμούς σε όλα τα αγαθά (εκτός από τον στρατιω-
τικό εξοπλισμό) που προέρχονται από τις 50 φτωχότερες 
χώρες του πλανήτη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της 
«Όλα εκτός των όπλων».

Η ΚΓΠ έχει αλλάξει και θα συνεχίσει να αλλάζει ανταποκρι-
νόμενη στις απαιτήσεις των καταναλωτών και της αγοράς 
εν μέσω νέων προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια 
των τροφίμων, την αλλαγή του κλίματος, τη διαχείριση 
των υδάτινων πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και τη βιοποικιλότητα. Οι υπουργοί της ΕΕ κατέληξαν σε 
πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση της ΚΓΠ («τσεκ 
απ» της ΚΓΠ).

∆ίνεται περισσότερη έμφαση στην ποιότητα. Θεσπίζονται 
νέοι κανόνες για την προώθηση των επενδύσεων στη 
γεωργία, της κατάρτισης, της βελτίωσης της μεταποίησης 
και της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά. Λαμβάνονται 
μέτρα για την προώθηση των παραδοσιακών και των 
τοπικών τροφίμων.

Εγκρίνεται η Ατζέντα 2000, ένα μακρόπνοο πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της ΚΓΠ που ενισχύει τη διαδικασία 
η οποία ξεκίνησε το 1992 με σκοπό να στραφούν οι 
αγρότες περισσότερο προς την αγορά, χαμηλώνοντας 
ακόμα περισσότερο τις τιμές στήριξης και ενισχύοντας 
τις ποιοτικές απαιτήσεις. Με την Ατζέντα 2000 θεσπίζεται 
μια σειρά μέτρων για την ενθάρρυνση της οικονομικής, 
κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των αγροτικών 
περιοχών. Η ανάπτυξη της υπαίθρου γίνεται τώρα ένα 
από τα σημαντικότερα στοιχεία της ΚΓΠ.

Το 2004, με τη μεγαλύτερη διεύρυνση της EE στην ιστορία, 10 νέες χώρες 
(η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η 
Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσεχική ∆ημοκρατία), γίνονται 
μέλη της Ένωσης. Όταν το 2007 στην Ένωση προσχώρησαν η Βουλγαρία 
και η Ρουμανία, ο αριθμός των κρατών μελών αυξήθηκε από 25 σε 27. 
Με τα νέα κράτη μέλη διπλασιάζεται ο αγροτικός πληθυσμός της EE, 
συμπεριλαμβανομένων πολλών μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
αυτοσυντήρησης.

Τέσσερα χρόνια μετά την επιβολή ποσοστώσεων στο 
γάλα, πραγματοποιούνται και νέα βήματα για τον 
περιορισμό της υπερπαραγωγής και των δαπανών. Οι 
αγρότες πληρώνονται για να αφήνουν ακαλλιέργητο ένα 
μέρος της γης τους («αγρανάπαυση») ενώ τίθεται ανώτατο 
όριο στις συνολικές δαπάνες για τη γεωργία. Κατά το τέλος 
της δεκαετίας του 1980, στο πλαίσιο της ΚΓΠ αρχίζουν 
να λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση των αγροτικών 
υποδομών, της κατάρτισης και των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων της γεωργίας.

Καθώς η Ελλάδα γίνεται μέλος της EE, αυξάνει ο αριθμός 
των μεσογειακών προϊόντων, όπως οι ελιές, που 
καλύπτονται από την ΚΓΠ.

Πραγματοποιείται ένα πρώτο βήμα για τον έλεγχο 
της υπερπαραγωγής: επιβάλλονται ποσοστώσεις στο 
γάλα, με τις οποίες περιορίζονται οι ποσότητες που 
μπορεί να παράγει κάθε αγρότης σε μια προσπάθεια να 
σταματήσει το φαινόμενο της συμπίεσης των τιμών λόγω 
της υπερπαραγωγής.

Οι διεθνείς συνομιλίες για το εμπόριο, γνωστές ως 
Γύρος της Ουρουγουάης, καταλήγουν στο άνοιγμα του 
παγκόσμιου εμπορίου. Οι σημαντικότερες ανεπτυγμένες 
χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, συμφωνούν να 
μειώσουν τις ενισχύσεις που παρέχουν στους αγρότες 
τους και να περιορίσουν τους εισαγωγικούς δασμούς και 
τις εξαγωγικές επιδοτήσεις. Με τον Γύρο της Ουρουγουάης 
δημιουργείται ένας νέος μηχανισμός στο εμπόριο, ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ).

Αρχίζει νέος γύρος διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ, γνωστός 
ως «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα». Ένας από τους 
στόχους των διαπραγματεύσεων αυτών είναι να μειώσουν 
η EE και οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα περισσότερο τις 
ενισχύσεις υπέρ των αγροτών τους διευκολύνοντας 
παράλληλα την πρόσβαση των αγροτικών προϊόντων 
από τις αναπτυσσόμενες χώρες στις αγορές τους.

Η ανάπτυξη της υπαίθρου τίθεται σε νέα βάση με 
σκοπό να προωθηθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση των 
δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, να προστατευθεί το 
περιβάλλον και οι φυσικοί οικότοποι, να ενισχυθεί η 
αειφόρος και αποτελεσματική γεωργία και η παραγωγή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας και να προωθηθούν η 
καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες. Η πολιτική για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου εφαρμόζεται μέσω περιφερειακών 
ή εθνικών προγραμμάτων, ενώ οι στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές της EE χαράσσουν το ευρύτερο 
πλαίσιο για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

Η Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία προσχωρούν 
στην ΕΕ. Θεσπίζονται ειδικά μέτρα για τους αγρότες 
των αφιλόξενων περιοχών – οι οποίες χαρακτηρίζονται 
συχνά από ορεινές και αρκτικές συνθήκες. Εν μία νυκτί, 
οι δασικές περιοχές της EE αυξάνουν κατά 70%.

Με βάση την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της Ατζέντας 2000 και των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων, 
προτείνεται μια σημαντικότατη δέσμη μεταρρυθμίσεων της 
ΚΓΠ. Οι περισσότερες αγροτικές ενισχύσεις αποσυνδέονται 
από τις ποσότητες που παράγονται, και οι αγρότες 
λαμβάνουν πλέον άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις 
βάσει των προηγούμενων επιπέδων στήριξης από την 
ΚΓΠ. Ωστόσο, οι ενισχύσεις που λαμβάνουν μειώνονται 
σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν 
στις προδιαγραφές για την εφαρμογή φιλικών προς το 
περιβάλλον μεθόδων παραγωγής, την ασφάλεια των 
τροφίμων και την καλή μεταχείριση των ζώων. Θεσπίζεται 
μηχανισμός με τον οποίο μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις 
προκειμένου να μεταφερθούν πόροι υπέρ της ανάπτυξης 
της υπαίθρου. Ο μηχανισμός αυτός δεν εφαρμόζεται για 
τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Περίοδος κρίσης για την ΚΓΠ. Η στήριξη των τιμών αποδει-
κνύεται περισσότερο αποτελεσματική από ό,τι θα έπρεπε, 
καθώς παράγονται πλέον τόσο μεγάλες ποσότητες τρο-
φίμων ώστε σύντομα η EE παράγει περισσότερα τρόφιμα 
από όσα χρειάζεται. Τα αποθέματα συσσωρεύονται και οι 
δαπάνες εκτινάσσονται. Λόγω της υπερπαραγωγής δημι-
ουργούνται τα περίφημα βουνά από βούτυρο, σιτηρά και 
βοδινό και οι λίμνες από κρασί και γάλα. Τα πλεονάσματα 
διατίθενται σε επιδοτούμενες τιμές στις παγκόσμιες αγο-
ρές, συχνά σε τιμές αισθητά χαμηλότερες από τις τιμές 
των γεωργών των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι φωνές 
που ζητούν τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ γίνονται όλο και 
πιο δυνατές. Την περίοδο αυτή, αυξάνεται η χρηματο-
δότηση υπέρ των αγροτικών νοικοκυριών των ορεινών 
και λιγότερο ευνοημένων περιοχών.

Τα έξι ιδρυτικά κράτη μέλη υπογράφουν τη Συνθήκη της 
Ρώμης με την οποία ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα (η σημερινή ΕΕ). Η Συνθήκη θέτει τους κύριους 
στόχους για τη γεωργία – τρόφιμα σε προσιτές τιμές για 
τους πολίτες της ΕΕ και έναν δίκαιο βιοτικό επίπεδο για 
τους γεωργούς. 

Η ΚΓΠ δείχνει το δρόμο. Στην EE δημιουργείται ενιαία 
αγορά γεωργικών προϊόντων με το δικό της νόμισμα 
αναφοράς – την Ευρωπαϊκή Λογιστική Mονάδα (ΕΛΜ) – 
για το εμπόριο γεωργικών προϊόντων στο εσωτερικό της 
Κοινότητας. Η ΕΛΜ είναι ο πρόδρομος του ευρώ. Το 1962, 
η ισοτιμία ΕΛΜ-δολαρίου ΗΠΑ είναι 1:1.

Γεννιέται η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ). Είναι η πρώτη 
και η μόνη πραγματικά κοινή πολιτική της EE. Βασική της 
αρχή είναι η στήριξη των τιμών. Τα γεωργικά προϊόντα 
πωλούνται ελεύθερα στο σύνολο της ΕΕ σε κοινές τιμές. 
Επιβάλλονται δασμοί στις φθηνότερες εισαγωγές στην ΕΕ, 
ενώ οι εξαγωγές επιδοτούνται εάν οι τιμές στις διεθνείς 
αγορές είναι κατώτερες από τις τιμές στην EE. Η ΚΓΠ 
χρηματοδοτείται από εισφορές που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη. Οι πλουσιότερες χώρες πληρώνουν περισσότερο από 
ό,τι οι φτωχότερες για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ.

Οι εγγυημένες τιμές για τα σημαντικότερα γεωργικά 
προϊόντα αποτελούν κίνητρο για την παραγωγή, και 
η παραγωγικότητα αυξάνεται. Ως μοναδική κοινοτική 
πολιτική, η ΚΓΠ λαμβάνει τη μερίδα του λέοντος από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό (87% το 1970). Καθώς το πεδίο 
των κοινοτικών πολιτικών διευρύνεται, το μερίδιο του 
προϋπολογισμού που διατίθεται για την ΚΓΠ περιορίζεται 
και σήμερα βρίσκεται κάτω από το 45%.

Ανταποκρινόμενη στις ευθύνες που αναλαμβάνει σε διεθνές 
επίπεδο, η EE ανοίγει την αγορά της στις εισαγωγές, συμπε-
ριλαμβανομένων των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων, 
από αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο του Συστήματος 
Γενικευμένων Προτιμήσεων. Το 1975, προσφέρει ακόμα 
πιο ευνοϊκή μεταχείριση στις εισαγωγές από τους εταίρους 
της της ομάδας των χωρών ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής, 
Ειρηνικού). 

Η ∆ανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσχωρούν 
στην ΕΕ. Μια από τις συνέπειες αυτής της προσχώρησης 
είναι η σημαντική αύξηση του αριθμού των προβάτων 
στην ΕΕ και η ανάγκη σύναψης ειδικών συμφωνιών για 
τα τρόφιμα που παραδοσιακά εισάγει η Βρετανία (κυρίως 
για τη ζάχαρη από τη Βρετανική Κοινοπολιτεία και για το 
βούτυρο από τη Νέα Ζηλανδία). Η προσαρμογή σε αυτές 
τις αλλαγές καθιστά δαπανηρότερη την ΚΓΠ.

Η ΚΓΠ υφίσταται μια σειρά μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο 
των οποίων καταβάλλονται πλέον άμεσες ενισχύσεις τους 
αγρότες, ενώ περιορίζεται σταδιακά η στήριξη των τιμών. 
Θεσπίζονται καθεστώτα για να ενθαρρυνθούν οι αγρότες 
να είναι περισσότερο φιλικοί προς το περιβάλλον και 
να εφαρμόζουν λιγότερο εντατικές μεθόδους παραγω-
γής. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές συμπίπτουν χρονικά με τη 
Σύνοδο Κορυφής για τη Γη που πραγματοποιήθηκε στο 
Ρίο το 1992 και προέβαλε για πρώτη φορά την αρχή της 
αειφόρου ανάπτυξης.

Η ευρωπαϊκή 
γεωργική 
πολιτική μέσα 
στο χρόνο



Η ΚΓΠ εξελίσσεται ανάλογα με
τις ανάγκες και τις προσδοκίες

της κοινωνίας

Η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική μέσα στο χρόνο

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) συνέβαλε 
στη διαμόρφωση της σημερινής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆ημιουργήθηκε με 
σκοπό να διαθέτουν οι πολίτες της ποιοτικά 
προϊόντα σε προσιτές τιμές και οι αγρότες 
να πληρώνονται δίκαια για το έργο που 
πραγματοποιούν. Παρόλο που οι συνθήκες 
έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, 
οι στόχοι της ΚΓΠ παραμένουν οι ίδιοι. Η 
ΚΓΠ έχει επιτύχει τους στόχους για τους 
οποίους είχε δημιουργηθεί αρχικά, όμως 
κατά τα χρόνια που πέρασαν είχε γίνει αιτία 
να δημιουργηθούν τεράστια πλεονάσματα. 
Επί είκοσι χρόνια, η EE πραγματοποιούσε 
μεταρρυθμίσεις στην ΚΓΠ: περιόρισε τις 
δαπάνες, έθεσε τέλος στην υπερπαραγωγή 
και μετέθεσε το κέντρο βάρους στην 
αειφόρο ανάπτυξη. Τα πλεονάσματα 
έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Όμως η ΚΓΠ 
εξακολουθεί να προσαρμόζεται – στη 
μεταβαλλόμενη δυναμική των γεωργικών 
αγορών, στις απαιτήσεις των καταναλωτών 
για υψηλότερη ποιότητα και ασφαλέστερα 
τρόφιμα και στις νέες προκλήσεις που 
συνεπάγονται οι κλιματικές αλλαγές.

Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε
απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένας νέος αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

*Ορισμένοι φορείς κινητής τηλεφωνίας δεν παρέχουν πρόσβαση
σε αριθμούς 00800 ή χρεώνουν τις κλήσεις αυτές.
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