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Οι γεωργικές εκτάσεις και τα δάση καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος 
του εδάφους μας και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την υγεία 
των αγροτικών οικονομιών και τη διαμόρφωση του αγροτικού τοπίου. 
Η γεωργία εξακολουθεί να συμβάλει αποφασιστικά στην αειφόρο 
οικονομική τους ανάπτυξη. 

Οι γεωργοί εκπληρώνουν πολλές και διαφορετικές λειτουργίες οι 
οποίες κυμαίνονται από την παραγωγή γεωργικών προϊόντων που 
προορίζονται για τη διατροφή ή μη, μέχρι τη διαχείριση της υπαίθρου, 
τη διατήρηση της φύσης και τον τουρισμό. Μπορούμε να πούμε 
συνεπώς ότι η γεωργία έχει πολλαπλές λειτουργίες.

  Η Ευρώπη είναι μεγάλος εξαγωγέας αλλά και ο μεγαλύτερος: 
εισαγωγέας τροφίμων στον κόσμο κυρίως από τις αναπτυσσόμενες 
χώρες;

  Ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας χρησιμοποιεί ασφαλείς, καθαρές, 
και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους για την παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των 
καταναλωτών;
  Ο γεωργικός τομέας της ΕΕ είναι στην υπηρεσία των αγροτικών 
κοινοτήτων. Ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή 
ειδών διατροφής, αλλά εκτείνεται και στη διασφάλιση της επιβίωσης 
της υπαίθρου ως τόπου κατοικίας, εργασίας και τουρισμού.

Η γεωργική πολιτική της Ευρώπης καθορίζεται σε επίπεδο ΕΕ από 
τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τίθεται σε εφαρμογή από 
τα κράτη μέλη. Έχει στόχο να στηρίξει τα εισοδήματα των γεωργών 
και παράλληλα να ενθαρρύνει τους γεωργούς να παράγουν τα 
προϊόντα υψηλής ποιότητας που απαιτεί η αγορά και να αναζητούν 
νέες αναπτυξιακές δυνατότητες, όπως αυτές που προσφέρουν οι 
"φιλικές προς το περιβάλλον" ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα χαρακτηριστικά 
της ευρωπαϊκής 
γεωργίας
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ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΕ 
(% – 2005)
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Γεωργία σημαίνει πολύ περισσότερα από την παραγωγή φυτικών 
και ζωικών ειδών διατροφής. Λόγω της πολυπλοκότητας του 
επαγγέλματός τους, οι γεωργοί υποχρεώνονται να παίζουν 
πολλούς ρόλους. Για τους περισσότερους, η γεωργία είναι και 
τρόπος ζωής.

Η πρωταρχική δραστηριότητα των γεωργών είναι η παραγωγή τροφίμων. Για 
τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούν δοκιμασμένες παραδοσιακές μεθόδους σε 
συνδυασμό με σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογίες, ώστε να 
προσφέρουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές. Αυτό προϋποθέτει 
τον συνδυασμό παραδοσιακών δεξιοτήτων, τεχνικών γνώσεων αλλά και 
εμπορικού πνεύματος. Οι γεωργοί χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο 
τεχνολογίες των πληροφοριών για την παραγωγή και την εμπορική προώθηση 
των προϊόντων τους. Επιπλέον, οι γεωργοί χρειάζεται πλέον, όλο και συχνότερα, 
να έχουν γνώσεις διαχείρισης των γαιών και του περιβάλλοντος. Τα τελευταία 
χρόνια τους ζητήθηκε να συμπεριλάβουν την ασφάλεια των τροφίμων στον 
τομέα των γνώσεών τους, ο οποίος περιελάμβανε ήδη την υγεία και την 
καλή διαβίωση των ζώων. Είναι αμφίβολο το κατά πόσον οποιοδήποτε άλλο 
επάγγελμα απαιτεί από αυτούς που το ασκούν να έχουν ένα τόσο μεγάλο 
φάσμα ικανοτήτων.

Οι πιο πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι μικρές επιχειρήσεις, συχνά 
μάλιστα οικογενειακές. Αποτελούν σημαντικούς τοπικούς εργοδότες σε πολλές 
αγροτικές περιοχές και παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στον αγροτικό κόσμο.

Οι γεωργοί δεν εργάζονται μόνοι τους. Αποτελούν τον πρώτο κρίκο στην 
τροφική αλυσίδα• μερικές φορές μεταποιούν οι ίδιοι τα προϊόντα τους μέσα 
στη γεωργική τους εκμετάλλευση, αλλά συνήθως τα πωλούν σε άλλους οι 
οποίοι τα μεταποιούν σε προϊόντα διατροφής τα οποία βρίσκουν τελικά οι 
καταναλωτές στα καταστήματα.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΕU 27
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Η ΚΓΠ είχε πάντοτε και εξακολουθεί να έχει σαφείς λόγους 
ύπαρξης. Εξελίσσεται συνεχώς, προσαρμοζόμενη στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες τόσο της γεωργίας όσο και της 
κοινωνίας στο σύνολό της.

Η ΑΡΧΙΚH ΚΓΠ
Η ΚΓΠ ξεκίνησε στη δυτική Ευρώπη της δεκαετίας του '50, όπου 
οι κοινωνίες είχαν καταστραφεί από τον πολυετή πόλεμο και η 
γεωργία βρίσκονταν σε παραλυσία και δεν μπορούσε να εγγυηθεί 
την επισιτιστική ασφάλεια. Η αρχική ΚΓΠ έδωσε λοιπόν έμφαση στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας της γεωργίας, ώστε να εφοδιάζονται 
σταθερά οι καταναλωτές με φθηνά είδη διατροφής και να διασφαλιστεί 

η βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ. Η ΚΓΠ προσέφερε 
επιδοτήσεις και συστήματα που εξασφάλιζαν υψηλές τιμές στους 
γεωργούς, παρέχοντάς τους κίνητρα να παράγουν περισσότερο. 
Εχορηγείτο οικονομική βοήθεια για την αναδιάρθρωση της γεωργίας, 
π.χ. επιδοτήσεις για επενδύσεις στη γεωργία με στόχο την αύξηση 
του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη διαχείριση 
και προσαρμογή των τεχνολογικών γνώσεων στις οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε. Ελήφθησαν ορισμένα 
μέτρα υπό τη μορφή βοήθειας για πρόωρη συνταξιοδότηση, για 
επαγγελματική κατάρτιση και για την ενίσχυση των μειονεκτικών 
περιοχών.

Η ΚΓΠ πέτυχε τον στόχο της, δηλαδή την αυτάρκεια της ΕΕ από τη 
δεκαετία του ’80 και μετά. Ξαφνικά όμως η ΕΕ βρέθηκε αντιμέτωπη 
με σχεδόν διαρκή πλεονάσματα των σημαντικότερων γεωργικών 
προϊόντων, ορισμένα εκ των οποίων εξάγονταν (με τη βοήθεια 
επιδοτήσεων) και άλλα αποθηκεύονταν ή διατίθεντο στην αγορά 
εντός της ΕΕ. Τα μέτρα αυτά είχαν μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, 
στρέβλωναν ορισμένες παγκόσμιες αγορές, δεν εξυπηρετούσαν 
πάντοτε κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των γεωργών, σε 
βαθμό που άρχισαν γρήγορα να τα επικρίνουν τόσο οι καταναλωτές 
όσο και οι φορολογούμενοι. Παράλληλα η κοινωνία άρχισε να 
ανησυχεί όλο και περισσότερο για την περιβαλλοντική αειφορία της 
γεωργίας, με τη σύνοδο κορυφής του Ρίο (1992) να αντιπροσωπεύει 
ένα σημαντικό γεγονός στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Το ιστορικό μιας 
επιτυχημένης 
αλλαγής
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Η ΚΓΠ έπρεπε να αλλάξει … και άλλαξε!

Η ΚΓΠ ΣHΜΕΡΑ
Πολλές σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την ΚΓΠ είχαν ήδη γίνει στη 
δεκαετία του ’80, αλλά οι περισσότερες έγιναν στη δεκαετία του ’90. Οι 
περιορισμοί της παραγωγής βοήθησαν στη μείωση των πλεονασμάτων 
(γαλακτοκομικές ποσοστώσεις του 1983). Νέα έμφαση δόθηκε τότε 
στη φιλική προς το περιβάλλον γεωργία. Οι γεωργοί χρειάστηκε 
να προσανατολιστούν περισσότερο προς την αγορά, λαμβάνοντας 
παράλληλα άμεσες ενισχύσεις στο εισόδημά τους, και να ανταποκριθούν 
στις εξελισσόμενες προτεραιότητες των καταναλωτών (μεταρρύθμιση 
«MacSharry» του 1992).

Αυτή η μεταστροφή των προτεραιοτήτων, η οποία έλαβε χώρα το 1999 
στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης «πρόγραμμα δράσης 2000» και προωθεί 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, περιελάμβανε επίσης 
ένα σημαντικό νέο στοιχείο – μια πολιτική αγροτικής ανάπτυξης η 
οποία ενεθάρρυνε πολλές αγροτικές πρωτοβουλίες ενώ παράλληλα 
βοηθούσε τους γεωργούς να αναδιαρθρώσουν τα αγροκτήματά τους, να 
διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους και να βελτιώσουν την εμπορική 
προώθηση των προϊόντων τους. Στον προϋπολογισμό τέθηκε ένα 
ανώτατο όριο ώστε να διαβεβαιωθούν οι φορολογούμενοι ότι το κόστος 
της ΚΓΠ δεν θα ξέφευγε από τον έλεγχο. Τέλος, το 2003 αποφασίστηκε 
μια ακόμη πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση.

Οι γεωργοί δεν πληρώνονται πλέον για να παράγουν απλώς είδη 
διατροφής. Η σημερινή ΚΓΠ είναι προσανατολισμένη προς τη ζήτηση. 
Λαμβάνει πλήρως υπόψη τις ανησυχίες των καταναλωτών και των 
φορολογούμενων ενώ παράλληλα παρέχει στους γεωργούς της ΕΕ την 
ελευθερία να παράγουν αυτά που χρειάζεται η αγορά. Στο παρελθόν, 
όσο περισσότερο παρήγαγαν οι γεωργοί τόσο περισσότερες επιδοτήσεις 
ελάμβαναν. Από εδώ και στο εξής, το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης 

προς τους γεωργούς πληρώνεται ανεξάρτητα από το πόσο που παράγουν. 
Σύμφωνα με το νέο σύστημα οι γεωργοί εξακολουθούν να λαμβάνουν 
άμεσες ενισχύσεις για τη σταθεροποίηση του εισοδήματός τους, αλλά 
οι ενισχύσεις αυτές δεν συνδέονται πλέον με την παραγωγή. Επιπλέον, 
οι γεωργοί πρέπει να τηρούν ορισμένα πρότυπα όσον αφορά το 
περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή των φυτών και 
την καλή μεταχείριση των ζώων. Σε περίπτωση μη τήρησης της απαίτησης 
συμμόρφωσης προς αυτά τα πρότυπα (γνωστής ως «πολλαπλής 
συμμόρφωσης»), μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις τους. Η αποκοπή του 
δεσμού μεταξύ παραγωγής και ενισχύσεων (γνωστή και ως «αποσύνδεση») 
θα επιτρέψει στους γεωργούς της ΕΕ να προσανατολιστούν περισσότερο 
προς την αγορά. Θα είναι ελεύθεροι να παράγουν τα προϊόντα που 
θα τους αποφέρουν τα περισσότερα κέρδη ενώ παράλληλα, πράγμα 
αναγκαίο γι' αυτούς, θα διατηρούν σταθερό το εισόδημά τους.

Αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν απλώς ξεκαθαρίσει τον ορίζοντα 
της ΚΓΠ αλλά έχουν κάνει και σαφέστερη την αξία της σε ολόκληρη 
την κοινωνία.

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

0,8

1,0

1,2

0,6

1,9

4,7

2,8

1,7

1,3

1,9

2,5

2,2

2,9

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

EU 25

0,3
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΑΕΠ) – 2005
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Οι βελτιώσεις στην αποδοτικότητα των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και τα κίνητρα που προσέφερε η ΚΓΠ 
οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της παραγωγής τροφίμων 
από τη δεκαετία του '60 και μετά. Αυξήθηκαν σημαντικά 
τόσο τα επίπεδα παραγωγής όσο και τα επίπεδα αυτάρκειας. 
Παράλληλα αυξήθηκε το γεωργικό εισόδημα, σε πολλές 
περιπτώσεις λόγω της αύξησης του μεγέθους των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων καθώς ορισμένοι γεωργοί εγκατέλειψαν 
τη γεωργία και υπήρξε συνένωση αγροκτημάτων.

ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
Η Ευρώπη μπορεί να παράγει σχεδόν όλα τα γεωργικά προϊόντα. Για 
αρκετά γεωργικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το κρέας, τα κρασιά, 
το ουίσκι και άλλα οινοπνευματώδη, η Ευρώπη θεωρείται ότι έχει το 
παγκόσμιο προβάδισμα. Η ΕΕ όμως είναι και ένας μεγάλος εισαγωγέας 
μιας μεγάλης ποικιλίας προϊόντων.

Αυτά τα φυσικά πλεονεκτήματα, σε συνδυασμό με τα οφέλη της 
ΚΓΠ, οδήγησαν σε γρήγορη αύξηση της παραγωγικότητας και της 
παραγωγής, επισιτιστική ασφάλεια για τα περισσότερα προϊόντα και 
τέλος σε πλεονάσματα πολλών γεωργικών προϊόντων.

Τα πλεονάσματα αποσύρθηκαν από την αγορά είτε με την επιδότηση 
της αποθεματοποίησης προϊόντων (σύστημα δημόσιας παρέμβασης) 
είτε με τις επιδοτούμενες εξαγωγές προϊόντων προς τρίτες χώρες με 
στόχο την αποφυγή της κατάρρευσης των τιμών παραγωγού.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του '80 και του '90 η ΕΕ θέσπισε μέτρα 
για τον περιορισμό των πλεονασμάτων. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορα 
μέτρα : ποσοστώσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα με ποινές σε 
περίπτωση υπέρβασης• περιορισμοί όσον αφορά τις καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις ή τον αριθμό των ζώων για τα οποία θα μπορούσαν να 
ζητηθούν ενισχύσεις• μέτρα αγρανάπαυσης, τα οποία στην αρχή ήταν 
εθελοντικά και μετά έγιναν υποχρεωτικά, με τα οποία υποχρεώνονταν 
οι γεωργοί να αφήσουν ακαλλιέργητο ένα μέρος των γαιών τους. 
Σταδιακά οι πολιτικές αυτές έφεραν αποτελέσματα και τα πλεονάσματα 

Ένας απολογισμός 
για τον οποίο 
είμαστε περήφανοι

ΚΥΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΕ 
(% μερίδιο παραγωγής σε αξία – 2005)

6,3 %

16,0 %

2,2 %

8,1%

5,1%

21,4 %
16,4 %

1,8 %

3,8 %

2,4 %

16,4 %

Δημητριακά
Ελαιόλαδο
Νωπά λαχανικά
Κρασί
Βοοειδή, χοίροι και 
αιγοπρόβατα
Άλλα

Ελαιούχοι σπόροι
Νωπά φρούτα
Πατάτες
Γαλακτοκομικά προϊόντα
Αυγά και πουλερικά
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μειώθηκαν. Οι μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ που εφαρμόστηκαν τη δεκαετία 
του ’90 και είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του χάσματος ανάμεσα 
στις τιμές της ΕΕ και στις τιμές της παγκόσμιας αγοράς, καθώς και τα 
αποτελέσματα της συμφωνίας σχετικά με τη γεωργία που συνήφθη 
στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) το 1995, 
μείωσαν τη χρήση των εξαγωγικών επιδοτήσεων (δηλ. την αποζημίωση 
των εξαγωγέων κατά την εξαγωγή προϊόντων σε τιμές παγκόσμιας 
αγοράς οι οποίες ήταν χαμηλότερες από τις τιμές της ΕΕ).

Χάρη σε αυτές τις πολιτικές πρωτοβουλίες η ΕΕ κατόρθωσε να μειώσει 
τη χρήση εξαγωγικών επιδοτήσεων ενώ παράλληλα διατήρησε και 
μάλιστα αύξησε τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Εντούτοις, η ΕΕ παραμένει καθαρός εισαγωγέας 
γεωργικών προϊόντων ιδίως από αναπτυσσόμενες χώρες.

AIDS FOR EXPORTS GO DOWN BUT VALUE
OF EXPORTS KEEPS RISING
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Η Ευρώπη είναι γνωστή για την ποικιλομορφία της γεωργίας 
της και των γεωργικών της προϊόντων, ποικιλομορφία που 
οφείλεται στο φυσικό της περιβάλλον και στις καλλιεργητικές 
μεθόδους που αναπτύχθηκαν με το πέρασμα των αιώνων. 
Σε συνδυασμό με την καλή κουζίνα, τα τρόφιμα και τα ποτά 
της Ευρώπης παίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική 
ταυτότητα των λαών και των περιφερειών της Ευρώπης. 
Η υψηλή ποιότητα αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα του 
γεωργικού κλάδου της ΕΕ.

ΠΩΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ Η ΕΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓH ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦHΣ 
ΥΨΗΛHΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ;
Η Ευρώπη έχει πολλές και διαφορετικές περιφέρειες. Οι συνθήκες όσον 
αφορά τη γεωργική παραγωγή ποικίλουν. Οι διάφορες περιφέρειες έχουν 
διαφορετικές παραγωγικές μεθόδους και γαστρονομικές παραδόσεις. Οι 
καταναλωτές στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο ενδιαφέρονται 
όλο και περισσότερο για την ποιότητα αυτών των τροφίμων. Η ΕΕ παίζει 
σημαντικό ρόλο στη βελτίωση αυτού του επιπέδου ποιότητας.

Η ΕΕ διασφαλίζει την ποιότητα των τροφίμων με πολλούς τρόπους, π.χ. με 
μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίμων, με σαφείς 
κανόνες επισήμανσης, με κανονισμούς σχετικά με την υγιεινή των ζώων 
και των φυτών και την καλή μεταχείριση των ζώων, με τον έλεγχο των 
καταλοίπων φυτοφαρμάκων και προσθέτων στα τρόφιμα καθώς και μέσω 
πληροφόρησης για τη θρεπτική αξία των τροφών. Η προσέγγιση της ΕΕ 
προβλέπει την εφαρμογή αυστηρών συστημάτων παρακολούθησης και 
ελέγχων, και παράλληλα διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

ΔΙΑΡΚHΣ ΠΡΟΣΠAΘΕΙΑ ΒΕΛΤIΩΣΗΣ
Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων 
αποτελούσαν ανέκαθεν μέρος της ΚΓΠ, από τότε που καθιερώθηκε η 
ετικέτα ποιότητας για τα κρασιά στη δεκαετία του ’80 μέχρι τότε που 
επεκτάθηκε μεταγενέστερα προς τους τομείς του ελαιολάδου και των 
οπωροκηπευτικών. Οι προσπάθειες αυτές αποτελούν τώρα τον πυρήνα της 
γεωργικής πολιτικής. Σε όλους τους τομείς της ΚΓΠ γίνονται προσπάθειες 
για τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων. Παραδείγματα τέτοιων 
μέτρων είναι τα ακόλουθα:

  Συστήματα ταυτοποίησης των βοοειδών και κανόνες σήμανσης που 
επιτρέπουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα του κρέατος από το κατάστημα 
λιανικής πώλησης μέχρι το αγρόκτημα προέλευσής του•
   Οικονομικά κίνητρα στους γεωργούς στο πλαίσιο της πολιτικής για 
την αγροτική ανάπτυξη με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων•
   Ειδικά μέτρα ενθάρρυνσης της βιολογικής γεωργίας.

ΤΑ ΙΔΙΑIΤΕΡΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ EΧΟΥΝ ΙΔΙΑIΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA
Η εξαιρετική φύση και ποιότητα ορισμένων προϊόντων οφείλεται 
τόσο στον τόπο όσο και στον τρόπο παραγωγής τους. Οι καταναλωτές 
και οι έμποροι τροφίμων δείχνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
για τη γεωγραφική καταγωγή των τροφίμων καθώς και για τα άλλα 
χαρακτηριστικά τους. Η ΕΕ το αναγνωρίζει αυτό και έχει αναπτύξει τρία 
«λογότυπα ποιότητας».

Η ποιότητα είναι το 
κλειδί της επιτυχίας

 • ΠΡΟΣΤΑ
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Προϊόν που φέρει το λογότυπο ΠΟΠ πρέπει αποδεδειγμένα να έχει 
χαρακτηριστικά τα οποία οφείλονται αποκλειστικά στο έδαφος και στις 
ικανότητες των παραγωγών της περιοχής όπου παράγεται.

Προϊόν που φέρει το λογότυπο ΠΓΕ έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή 
ιδιαίτερη φήμη που παραπέμπουν σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή, 
και τουλάχιστον ένα στάδιο της παραγωγής του πραγματοποιείται στην 
περιοχή αυτή.

Το λογότυπο Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) 
χρησιμοποιείται για προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία 
είτε έχουν παραδοσιακά συστατικά είτε παράγονται με παραδοσιακές 
μεθόδους.

Η προστασία αυτών των ενδείξεων ποιότητας παρουσιάζει τα ακόλουθα 
πλεονεκτήματα:

  Παρέχονται εγγυήσεις στον καταναλωτή όσον αφορά την προέλευση 
και τις μεθόδους παραγωγής;

    Μεταφέρονται αποτελεσματικά μηνύματα εμπορικής προώθησης των 
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας;
    Υποστηρίζονται οι αγροτικές επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα 
υψηλής ποιότητας, χάρη στην προστασία της ετικέτας από κάθε 
απατηλή απομίμησή της.

Μέχρι την άνοιξη του 2007, η ΕΕ είχε καταχωρήσει περίπου 750 γεωγραφικές 
ενδείξεις, ονομασίες προέλευσης και εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα 
προϊόντα. Στην αγορά της ΕΕ προστατεύονται επίσης 2.000 περίπου 
γεωγραφικές ενδείξεις για κρασιά και οινοπνευματώδη που κατάγονται 
από την ΕΕ και από τρίτες χώρες.

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚH ΓΕΩΡΓIΑ
Η βιολογική γεωργία είναι μια μέθοδος παραγωγής η οποία προστατεύει τη 
δομή και τη γονιμότητα του εδάφους, προωθεί ένα υψηλό επίπεδο ευζωίας 
για τα ζώα και αποφεύγει τη χρησιμοποίηση προϊόντων που επιτρέπονται 
στην παραδοσιακή γεωργία, όπως συνθετικά φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα, 
χημικά λιπάσματα και αυξητικούς παράγοντες, όπως είναι τα αντιβιοτικά 
ή οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Οι γεωργοί χρησιμοποιούν 
τεχνικές οι οποίες βοηθούν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στη 

μείωση της ρύπανσης. Κατά την επεξεργασία των βιολογικών τροφίμων 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο ένας μικρός αριθμός προσθέτων 
και βοηθητικών παραγόντων.

Οι κανόνες της ΕΕ εγγυώνται την αυθεντικότητα των προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας όπου και αν παράγονται και διασφαλίζουν την ακρίβεια της 
σήμανσης των βιολογικών προϊόντων. Σύμφωνα με τον νόμο, η χρήση 
του όρου «βιολογικό» και των ισοδυνάμων του σε άλλες γλώσσες όσον 
αφορά τα είδη διατροφής επιτρέπεται μόνο για τα βιολογικά προϊόντα. 
Αυτό εγγυάται στους καταναλωτές την ποιότητα και την αξιοπιστία των 
βιολογικών προϊόντων που αγοράζουν.

Η βιολογική γεωργία της ΕΕ είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους 
και αντιπροσώπευε το 2004 μια έκταση 5,8 εκατ. εκταρίων (δηλ. το 3,5% της 
συνολικής γεωργικής έκτασης) σε 150.000 γεωργικά εκμεταλλεύσεις.

Οι γεωργοί και παραγωγοί βιολογικών προϊόντων μπορούν να 
χρησιμοποιούν, σε προαιρετική βάση, το βιολογικό λογότυπο της ΕΕ, 
το οποίο υποδηλώνει ότι:

  Το 95% τουλάχιστον των συστατικών του προϊόντος έχει παραχθεί με 
βιολογική μέθοδο•

  Το προϊόν συμμορφώνεται προς τους κανόνες του επίσημου συστήματος 
ελέγχου•

  Το προϊόν φέρει το όνομα του παραγωγού, του μεταποιητή ή του πωλητή 
καθώς και την επωνυμία ή τον κωδικό του οργανισμού ελέγχου.
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Οι αγροτικές περιοχές, εκ των οποίων οι μισές 
καλλιεργούνται, καλύπτουν το 90% του εδάφους της ΕΕ. 
Το γεγονός αυτό και μόνο δείχνει τη σημασία της γεωργίας 
για το φυσικό περιβάλλον της ΕΕ. Η γεωργία και η φύση 
αλληλοεπηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό. Με το πέρασμα 
των αιώνων η γεωργία συνέβαλε στη δημιουργία και 
στη διατήρηση μιας ποικιλίας πολύτιμων ημιφυσικών 
οικότοπων, οι οποίοι σήμερα διαμορφώνουν τα πολλά 
τοπία στην ΕΕ και στεγάζουν μια πλούσια ποικιλία άγριων 
ζώων και φυτών.

ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚA ΜEΤΡΑ
Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα καθιερώθηκαν με τις μεταρρυθμίσεις 
της ΚΓΠ του 1992. Τα μέτρα αυτά, τα οποία ενθαρρύνουν τους 
γεωργούς να παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες οι οποίες 
προχωράνε πιο πέρα από τη χρήση ορθών γεωργικών πρακτικών 
και την τήρηση βασικών νομικών διατάξεων, έχουν ενσωματωθεί σε 
ένα ειδικό άξονα της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 
2007-2013. Μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις στους γεωργούς οι 
οποίοι δεσμεύονται να υλοποιήσουν γεωργοπεριβαλλοντικούς στόχους 
κατά τη διάρκεια μιας ελάχιστης περιόδου πέντε ετών. Μακρύτερες 
περίοδοι μπορούν να καθοριστούν για ορισμένα είδη δεσμεύσεων 

ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να προτείνουν τέτοιου είδους γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράμματα στους γεωργούς, γεγονός που δείχνει την πολιτική 
προτεραιότητα που δίνεται στα προγράμματα αυτά.

ΚΑΘΑΡOΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ 
Η ΕΕ επιδιώκει την προστασία του περιβάλλοντος:

  Παρέχοντας οικονομική ενίσχυση στους γεωργούς που συμφωνούν 
να τροποποιήσουν τις γεωργικές τους πρακτικές, π.χ. μειώνοντας 
τον αριθμό των μέσων παραγωγής ή τον αριθμό των ζώων ανά 
εκτάριο γης, αφήνοντας ακαλλιέργητα τα όρια των αγροτεμαχίων, 
δημιουργώντας τεχνητές λίμνες ή άλλα στοιχεία τοπίου ή φυτεύοντας 
δέντρα και φράκτες θάμνων, υπερβαίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
τις συμβατικές ορθές γεωργικές μεθόδους•
  Αναλαμβάνοντας ένα μέρος του κόστους προστασίας της φύσης.
  Επιμένοντας στο να εφαρμόζουν οι γεωργοί τους 
φιλοπεριβαλλοντικούς νόμους (τους νόμους για την ασφάλεια 
των τροφίμων και την προστασία της υγείας του κοινού, των ζώων 
και των φυτών) και να φροντίζουν δεόντως την γη τους, εάν θέλουν 
να έχουν δικαίωμα για άμεσες ενισχύσεις στο εισόδημά τους.

ΓΕΝΕΤΙΚA ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜEΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI ΚΑΙ ΓΕΩΡΓIΑ 
ΤΗΣ ΕΕ
Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς άρχισε να ισχύει στις αρχές της δεκαετίας του ’90. 
Έχει επεκταθεί φυσικά και τροποποιηθεί έκτοτε. Η ΕΕ θέσπισε 
ειδική νομοθεσία με στόχο την προστασία της υγείας των πολιτών 
και του περιβάλλοντος (ενώ παράλληλα ενοποίησε την αγορά 
της βιοτεχνολογίας). Υπάρχει μια διαδικασία που βασίζεται στην 
αξιολόγηση ανά περίπτωση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον πριν κάποιος γενετικά τροποποιημένος οργανισμός 
ή ένα προϊόν που αποτελείται ή περιέχει γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς (όπως είναι ο αραβόσιτος, η αγριοκράμβη ή οι 
μικροοργανισμοί) ελευθερωθεί στο περιβάλλον ή διατεθεί στην 
αγορά.

Προστασία της 
υπαίθρου
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Η ΚΓΠ χρειάστηκε να εξελιχθεί όχι μόνο για να προσαρμοσθεί 
στις αλλαγές στη γεωργία αλλά και για να ανταποκριθεί 
στα αιτήματα του κοινωνικού συνόλου, και ιδίως στις 
αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την υγιεινή και την 
ασφάλεια των τροφίμων καθώς και σχετικά με την καλή 
μεταχείριση των ζώων. Συνέπεια του γεγονότος αυτού ήταν 
να ενισχυθούν σημαντικά από την δεκαετία του '90 και μετά 
η ΚΓΠ και άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως είναι η προστασία 
των καταναλωτών.

Η ΑΣΦAΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦIΜΩΝ
Οι ευρωπαίοι καταναλωτές θέλουν ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα. Η ΕΕ 

προσπαθεί να εξασφαλίσει υψηλής ποιότητας τρόφιμα για όλους τους 

πολίτες της. Έγινε μια ριζική μεταρρύθμιση σε απάντηση των ανησυχιών 

που προκλήθηκαν από τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και 

τις μολυσμένες με διοξίνες ζωοτροφές. Στόχος αυτής της μεταρρύθμισης 

ήταν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο πλήρεις οι κοινοτικοί νόμοι σε θέματα 

ασφάλειας τροφίμων και οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε όσο το 

δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους 

και με τα μέτρα που λαμβάνονται για την ελαχιστοποίησή τους.

Η ασφάλεια των τροφίμων αρχίζει από το αγρόκτημα. Οι κανόνες της ΕΕ 

ισχύουν από το «αγρόκτημα μέχρι το τραπέζι» ανεξαρτήτως του εάν τα 

τρόφιμα παράγονται στην ΕΕ ή εισάγονται από άλλα μέρη του κόσμου.

Η στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων αποτελείται 

από τέσσερα κύρια στοιχεία:

  Κανόνες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και των 

ζωοτροφών•

  Ανεξάρτητες και διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές συμβουλές.

  Δράση για την εφαρμογή των κανόνων και τον έλεγχο των 

διαδικασιών•

  Αναγνώριση του δικαιώματος των καταναλωτών να κάνουν επιλογές με 

βάση πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και τη σύσταση 

των τροφίμων.

ΥΓΕIΑ ΚΑΙ ΚΑΛH ΜΕΤΑΧΕIΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Για να είναι ασφαλή τα τρόφιμα, τα ζώα από τα οποία προέρχονται 

πρέπει να είναι επίσης υγιή. Η διατήρηση των ζώων σε καλή υγεία με 

τη χρησιμοποίηση ορθών κτηνιατρικών πρακτικών και η πρόληψη 

μεταδοτικών ζωονόσων, όπως είναι ο αφθώδης πυρετός, η πανώλης των 

χοίρων ή η γρίπη των πτηνών αποτελούν μία από τις προτεραιότητες της 

ΕΕ. Μόλις εντοπιστεί μια εστία ασθένειας, παρακολουθείται προσεκτικά 

και λαμβάνονται μέτρα για την παρεμπόδιση της εξάπλωσής της. Όλα τα 

ζώα και τα ζωικά προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται προς αυστηρά 

υγειονομικά κριτήρια για να μπορέσουν να εισαχθούν ή να διατεθούν 

στο εμπόριο εντός της ΕΕ.

Η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων διέπεται 

από την αρχή σύμφωνα με την οποία τα ζώα δεν θα πρέπει να πονάνε ή 

να υποφέρουν χωρίς λόγο. Η αρχή αυτή βρίσκει την αντανάκλασή της 

σε σαφείς κανόνες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες θα πρέπει να 

εκτρέφονται οι κότες, οι χοίροι και τα μοσχάρια καθώς και τις συνθήκες 

μεταφοράς και σφαγής των ζώων εκτροφής. Οι κανόνες αυτοί, οι 

οποίοι επικαιροποιούνται σε τακτά διαστήματα με βάση τα τελευταία 

επιστημονικά δεδομένα, είναι από τους αυστηρότερους στον κόσμο.

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα ζώα εκτροφής είναι πιο υγιή και παράγουν 

καλύτερης ποιότητας προϊόντα, όταν τους γίνεται καλή μεταχείριση.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡA ΤΗΣ ΚΓΠ
Η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και υψηλών επιπέδων υγιεινής 

και καλής μεταχείρισης των ζώων δεν είναι απλώς θέμα νομοθεσίας. Η 

ΚΓΠ παρέχει στους γεωργούς κίνητρα για τη βελτίωση της απόδοσής 

τους σε αυτούς τους τομείς. Η τήρηση των σχετικών προτύπων, κατ’ 

εφαρμογή των αρχών περί πολλαπλής συμμόρφωσης, ωφελεί μεν την 

κοινωνία στο σύνολό της αλλά συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τους 

γεωργούς και γι’ αυτό το λόγο τους χορηγείται οικονομική ενίσχυση για 

να τους βοηθήσει να προβούν σε βελτιώσεις στους τομείς αυτούς στο 

πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης.

Διατήρηση της 
εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών στην 
ασφάλεια των 
τροφίμων
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Δεδομένου ότι το 60% περίπου του πληθυσμού των 27 κρατών 
μελών της ΕΕ ζουν σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες καλύπτουν 
το 90% του εδάφους, η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί έναν από 
τους πλέον σημαντικούς τομείς της πολιτικής. Η γεωργία και 
η δασοκομία αποτελούν τους κύριους χρήστες των γαιών στις 
αγροτικές περιοχές και κατά συνέπεια παίζουν σημαντικό 
ρόλο όσον αφορά τις αγροτικές κοινότητες, καθώς αποτελούν 
την βάση για ένα ισχυρό κοινωνικό ιστό, για την οικονομική 
βιωσιμότητα και την καλή διαχείριση των φυσικών πόρων 
και του τοπίου.

Διάφορες δημοσκοπήσεις που έγιναν στα 27 κράτη μέλη δείχνουν 
με σαφήνεια ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ως πολύ σημαντικά 
στοιχεία τον δυναμισμό και την αειφορία της υπαίθρου.

EΝΑ ΕΙΔΙΚO ΤΑΜΕIΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚH ΑΝAΠΤΥΞΗ
Οι ευρωπαϊκοί στρατηγικοί προσανατολισμοί για την αγροτική ανάπτυξη 
καθορίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2006.

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης ενισχύθηκε προκειμένου να βοηθήσει τις 
αγροτικές περιοχές να επιλύσουν τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
προβλήματα του 21ου αιώνα. Το νέο νομικό πλαίσιο και το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης δίνουν έμφαση στην ανάγκη τόνωσης 
της ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στις περιοχές αυτές 
ώστε να βελτιωθεί η αειφόρος ανάπτυξη σύμφωνα με τη στρατηγική της 
Λισαβόνας και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ.

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 θα έχει 
τρεις στόχους σύμφωνα με τους τρεις άξονες που προβλέπονται από 
τον νέο κανονισμό σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη: βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, βελτίωση του περιβάλλοντος και 
υποστήριξη της διαχείρισης των γαιών καθώς και βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και διαφοροποίηση της οικονομίας στις αγροτικές περιοχές. Ένας 
τέταρτος άξονας, «ο άξονας Leader», ο οποίος είναι εμπνευσμένος από την 
εμπειρία της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader, έχει ως στόχο την εφαρμογή 
τοπικών στρατηγικών αγροτικής ανάπτυξης μέσω τοπικών συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θα διατεθούν περισσότεροι πόροι για την 
αγροτική ανάπτυξη με τη μείωση των άμεσων ενισχύσεων στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και τη διάθεση αυτών των πόρων για τη χρηματοδότηση 
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης (πρακτική γνωστή ως "διαφοροποίηση"). 
Τα κράτη μέλη καλούνται στο εξής να εφαρμόζουν την πρακτική της 
διαφοροποίησης που σημαίνει μείωση (κατά 5% από το 2007) όλων των 
άμεσων ενισχύσεων που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ ανά έτος.

ΑΓΡΟΤΙΚH ΑΝAΠΤΥΞΗ 
Στους γεωργούς και στους άλλους δικαιούχους στις αγροτικές περιοχές 
χορηγείται ενίσχυση για τα εξής:

  Κατάρτιση σε νέες γεωργικές τεχνικές και σε αγροτικά χειρονακτικά 
επαγγέλματα;
  Ενίσχυση στους νέους γεωργούς για την εγκατάστασή τους σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις;
  Ενίσχυση στους ηλικιωμένους γεωργούς που συνταξιοδοτούνται;
  Εκσυγχρονισμός των γεωργικών κτιρίων και μηχανών;
  Ενίσχυση στους γεωργούς για τη συμμόρφωσή τους προς τα αυστηρά 
πρότυπα της ΕΕ, π.χ. τα πρότυπα που αφορούν το περιβάλλον, την 
καλή μεταχείριση των ζώων και τη δημόσια υγεία;
  Βοήθεια για τη δημιουργία εγκαταστάσεων μεταποίησης εντός 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε οι γεωργοί να προσδώσουν 
προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους και να αυξήσουν επομένως 
το εισόδημά τους;
   Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και διάθεση ποιοτικών 
προϊόντων στην αγορά;
   Δημιουργία ομάδων παραγωγών στα νέα κράτη μέλη;
  Ενίσχυση της γεωργίας στις ορεινές και στις άλλες μειονεκτικές 
περιοχές;
  Αναμόρφωση των χωριών και ανανέωση των γεωργικών 
εγκαταστάσεων;
  Ενθάρρυνση του τουρισμού;
  Προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς;
  Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος;
  Εκπόνηση αναπτυξιακών στρατηγικών από τοπικές ομάδες 
δράσης.

Ενίσχυση των 
αγροτικών 
κοινοτήτων
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Η διεύρυνση της ΕΕ με την είσοδο 10 νέων κρατών 
μελών (Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, 
Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία) την 
1η Μαΐου 2004 και της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας 
την 1η Ιανουαρίου 2007 ήταν ένα ιστορικό ορόσημο 
στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Ευρώπης μετά 
από αιώνες καταστροφικών διαιρέσεων. Η πολιτική 
σταθερότητα και ασφάλεια καθώς και η διεύρυνση της 
εσωτερικής αγοράς από 380 σε 500 εκατ. ανθρώπους θα 
είναι προς όφελος ολόκληρης της Ευρώπης.

Εκφρασμένη σε αριθμούς, η επίδραση της διεύρυνσης στη γεωργία 
της ΕΕ είναι δραματική. Στα 6 εκατ. γεωργούς που υπήρχαν στα παλιά 
15 κράτη μέλη προστέθηκαν ακόμη 7 εκατ. γεωργοί. Τα 12 νέα κράτη 
μέλη προσθέτουν περίπου 55 εκατ. εκτάρια γεωργικής γης στα 130 
εκατ. εκτάρια που υπήρχαν στην παλιά ΕΕ των 15, δηλαδή την αύξησαν 
κατά 40%, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή στην ΕΕ των 27 θα αυξηθεί 
μόνο κατά 10-20% όσον αφορά τα περισσότερα προϊόντα. Αυτό 
επιβεβαιώνει ότι το μεγάλο γεωργικό παραγωγικό δυναμικό των νέων 
κρατών μελών δεν έχει αξιοποιηθεί στο μέγιστο.

Οι γεωργοί στα νέα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά 
της ΕΕ και μπορούν να επωφεληθούν από τις σχετικά σταθερές τιμές, 
αλλά και τις άμεσες ενισχύσεις (οι οποίες αυξάνονται σταδιακά ώστε να 
φθάσουν στα επίπεδα της ΕΕ) και τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.

Παρά τα βήματα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης του γεωργικού 
τομέα που έχουν σημειωθεί στα νέα κράτη μέλη κατά τα τελευταία 
χρόνια, μία από τις βασικές προκλήσεις παραμένει η βελτίωση της 
ευημερίας του γεωργικού τομέα αλλά και των αγροτικών κοινοτήτων 
στο σύνολό τους. Οι διαφορές όσον αφορά την ευημερία οι οποίες 
έχουν τύχει μεγάλης προβολής μέσω του τύπου ανάμεσα στην ΕΕ-15 
και στα νέα κράτη μέλη –μόνο 45% του επιπέδου της EΕ-15 (ΑΕΠ 
ανά άτομο, εκφραζόμενο σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης) το 
2001– είναι ακόμη πιο έντονες στις γεωργικές περιοχές, εξαιτίας των 
χαμηλότερων εισοδημάτων και των υψηλότερων επιπέδων ανεργίας 
σε αυτές σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές (οι αποκλίσεις αυτές είναι 
μεγαλύτερες στα νέα κράτη μέλη παρά στην EΕ-15).

Αυτή είναι μια πρόκληση την οποία έχει ήδη αρχίσει να την 
αντιμετωπίζει η ΕΕ λαμβάνοντας νέα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
με στόχο την αντιμετώπιση της ιδιαίτερης κατάστασης των νέων 
κρατών μελών.

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
προσχώρηση στην ΕΕ εφαρμόστηκαν αμέσως για τους γεωργούς των 
νέων κρατών μελών. Ένα βασικό παράδειγμα είναι η ασφάλεια των 
τροφίμων, η οποία είναι τόσο σημαντική για τους καταναλωτές της 
ΕΕ ώστε είναι αδιανόητη οποιαδήποτε μείωση αυτών των επιπέδων 
ασφάλειας σε κοινοτική κλίμακα.

Νέα κράτη μέλη, 
νέες προκλήσεις
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H ΕΕ διατηρεί ευρύ φάσμα επαφών και εμπορικών σχέσεων 
με τρίτες χώρες και εμπορικούς συνασπισμούς. Η ΕΕ 
είναι μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στο παγκόσμιο 
εμπόριο γεωργικών προϊόντων καθώς είναι ο μεγαλύτερος 
εισαγωγέας και ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ειδών 
διατροφής. Η ΕΕ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη σύναψη 
παγκόσμιων εμπορικών συμφωνιών στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Έχει επίσης 
συνάψει και διαπραγματεύεται σήμερα διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες με μεμονωμένες τρίτες χώρες, συμφωνίες 
ελεύθερου εμπορίου με τους κοντινούς γειτόνους της 
και ειδικούς διακανονισμούς με αναπτυσσόμενες χώρες, 
παρέχοντάς τους προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της 
ΕΕ, καθώς και πιο εκτεταμένες σχέσεις με περιφερειακές 
ομάδες όπως αυτή των χωρών της νότιας Αμερικής, η 
ομάδα Mercosur. Η ΕΕ είναι η μόνη μεγάλη εμπορική 
ομάδα, μεταξύ των πλουσιότερων κρατών, η οποία όχι 
μόνο παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση στις αγορές της 
για τα προϊόντα που εισάγονται από αναπτυσσόμενες 
χώρες, αλλά και εισάγει σημαντικές ποσότητες από αυτές 
τις χώρες.

ΠΡΟΣHΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝOΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ 
ΕΜΠΟΡIΟΥ
Η πολιτική της ΕΕ είναι σαφής: οι αυξανόμενες εμπορικές συναλλαγές 
μεταξύ όλων των χωρών, αναπτυγμένων και λιγότερο αναπτυγμένων, 
πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με πολυμερείς εμπορικούς κανόνες 
προς όφελος όλων των χωρών, ιδιαίτερα των αναπτυσσομένων. Για αυτό 
τον λόγο, η ΕΕ είναι ένθερμος υποστηρικτής του ΠΟΕ και διαδραματίζει 
ανέκαθεν ενεργό ρόλο στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις του 
ΠΟΕ σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Η ΕΕ δεσμεύθηκε 
στο πλαίσιο του «προγράμματος της Doha» στόχος του οποίου είναι 
η περαιτέρω ελευθέρωση του εμπορίου με παράλληλη επιτάχυνση 
του ρυθμού ανάπτυξης. Όσον αφορά τη γεωργία, η συμφωνία του 
Αυγούστου 2004 άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις 
οι οποίες ελπίζεται ότι θα καταλήξουν σε μεγαλύτερη ελευθέρωση του 
εμπορίου γεωργικών προϊόντων απ’ ό,τι οι προηγούμενες εμπορικές 
διαπραγματεύσεις («Γύρος της Ουρουγουάης»). Η συμφωνία αυτή, στην 
οποία είναι ενσωματωμένη η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ της ΕΕ, αναμένεται 
ότι θα μειώσει σημαντικά τις γεωργικές ενισχύσεις που προκαλούν 
στρέβλωση του εμπορίου, θα εξαλείψει τις ανταγωνιστικές εξαγωγικές 
πρακτικές που στρεβλώνουν τις συναλλαγές και θα συμβάλει 
σημαντικά στο άνοιγμα των γεωργικών αγορών ενώ παράλληλα θα 
επιτρέπει την ειδική μεταχείριση των ευαίσθητων προϊόντων. Όλες 
οι αναπτυσσόμενες χώρες θα τύχουν ειδικής μεταχείρισης, η οποία 
θα δώσει σε αυτές τη δυνατότητα να προβούν σε πιο περιορισμένη 
ελευθέρωση κατά τη διάρκεια μιας μακρύτερης περιόδου.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚOΣΜΙΟΣ ΕΞΑΓΩΓEΑΣ 
ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓEΑΣ
Η ευρωπαϊκή γεωργία αποτελεί μία από τις μεγάλες δυνάμεις στις 
παγκόσμιες γεωργικές αγορές. Η ικανότητα της γεωργίας της ΕΕ 
να παράγει μεγάλες ποσότητες γεωργικών προϊόντων καθώς και η 
ποικιλία και η ποιότητα αυτών των προϊόντων σημαίνουν ότι η ΕΕ 
έχει γίνει μεγάλος εξαγωγέας πολλών ειδών διατροφής (ο δεύτερος 
μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως με την αξία των γεωργικών 
εξαγωγών να ανέρχεται στα 72.553 δισεκατ. ευρώ κατά το 2006).

Δεν πρόκειται όμως για εμπόριο που λειτουργεί μόνο προς μία 
κατεύθυνση. Η ΕΕ είναι επίσης ο μεγαλύτερος εισαγωγέας γεωργικών 
προϊόντων στον κόσμο. Το 2006, η ΕΕ εισήγαγε γεωργικά προϊόντα 
αξίας 67.876 δισεκατ. ευρώ.

Από το 1990 μειώνεται σε κάθε κλάδο η διαφορά μεταξύ των εισαγωγών 
και των εξαγωγών της ΕΕ.

Η ΕΕ αποτελεί μια 
από τις μεγαλύτερες 
δυνάμεις στην 
παγκόσμια αγορά 
γεωργικών 
προϊόντων
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ΕΜΠOΡΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣOΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
Ο όγκος των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων της ΕΕ από 
αναπτυσσόμενες χώρες και από λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 
είναι ήδη εντυπωσιακός και μεγαλύτερος από τον όγκο των 
εισαγωγών των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, του Καναδά, της Αυστραλίας 
και της Νέας Ζηλανδίας μαζί.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 
(% μερίδιο σε αξία) – 2005

 Κρέας και εντόσθια
 Γαλακτοκομικά προϊόντα 
 Νωπά φρούτα και λαχανικά
  Μεταποιημένα φρούτα και 
λαχανικά

 Λουλούδια και φυτά
 Δημητριακά, αμυλώδη και άλευρα

 Λίπη και έλαια
  Ποτά, οινοπνευματώδη 
και ξίδι
  Ζάχαρη και είδη 
ζαχαροπλαστικής
 Άλλα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 
(% μερίδιο σε αξία) – 2005

6,0%
8,1%

4,8%

3,9%

2,3%

5,5%

3,8%

21,8%3,5%

40,4%

7,7%
5,1%

17,6%

7,1%

3,3%

5,6%
5,9%

6,3%4,9%

36,5%

 Κρέας και εντόσθια
 Ελαιούχοι σπόροι
 Βρώσιμα φρούτα
 Καφές, τσάι και μπαχαρικά
   Δημητριακά, αμυλώδη και 
άλευρα

  Μεταποιημένα φρούτα και 
λαχανικά 

 Λίπη και έλαια
 Ποτά, οινοπνευματώδη και ξίδι
 Κακάο και παράγωγα
 Άλλα
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Η ΚΓΠ είναι μία από τις σημαντικότερες πανευρωπαϊκές πολιτικές 
επί 40 και πλέον χρόνια. Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός 
ότι ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ αντιπροσώπευε μεγάλο μέρος του 
συνολικού προϋπολογισμού και των δαπανών της ΕΕ, καθώς η 
ΚΓΠ υποκαθιστά τις εθνικές πολιτικές και δαπάνες στον τομέα της 
γεωργίας. Η κατάσταση αυτή έχει αλλάξει τώρα καθώς οι δαπάνες 
της ΚΓΠ έχουν περιοριστεί και έχουν αναπτυχθεί άλλες πολιτικές 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν όμως διάφοροι μύθοι σχετικά 
με το κόστος της ΚΓΠ οι οποίοι πρέπει να διαλυθούν.

Η ΚΓΠ EΧΕΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚA ΥΨΗΛO ΚOΣΤΟΣ
Κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών ύπαρξης της ΕΕ, η ΚΓΠ αντιπροσώπευε 
ένα σημαντικό ποσοστό των δαπανών του προϋπολογισμού, πάνω από τα δύο 
τρίτα μερικές φορές. Η ΚΓΠ κοστίζει περίπου 55 δισεκατ. ευρώ ετησίως. Το ποσό 
αυτό αντιπροσωπεύει το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, που είναι 
μικρότερο από το 0,5% του ΑΕΠ της ΕΕ. Τώρα όμως μειώνεται το ποσοστό της 
ΚΓΠ επί του ΑΕΠ της ΕΕ και μάλιστα με πολύ ταχύτερο ρυθμό απ’ ό,τι οι δημόσιες 
δαπάνες της ΕΕ.

ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ AΛΛΕΣ ΔΗΜOΣΙΕΣ ΔΑΠAΝΕΣ ΤΟ ΚOΣΤΟΣ ΑΥΤO 
ΕIΝΑΙ ΕΥΛΟΓΟ
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δει κανείς το κόστος της ΚΓΠ. Σε αντίθεση 
με άλλους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η άμυνα, οι μεταφορές, η υγειονομική 
περίθαλψη ή η κοινωνική ασφάλιση, το κόστος των οποίων καλύπτεται από 
τις εθνικές κυβερνήσεις, τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει ότι οι αποφάσεις 
σχετικά με τη γεωργική πολιτική της ΕΕ λαμβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο και 
κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρχει και ο ανάλογος προϋπολογισμός προς τον 
σκοπό αυτό. Κατά μέσον όρο κάθε πολίτης συνεισφέρει περίπου 2 ευρώ την 
εβδομάδα για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ. Είναι σαφές ότι δεν είναι μεγάλο το 
ποσό που πληρώνει για να έχει ασφαλή τρόφιμα και δυναμική ύπαιθρο.

Το ποσοστό του προϋπολογισμού που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των 
αγορών (σιτηρά, ζάχαρη, βοδινό κρέας και γάλα) καθώς και για τις εξαγωγικές 
πιστώσεις έχει μειωθεί, ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί το ποσοστό για άμεσες 
ενισχύσεις στους παραγωγούς και για την αγροτική ανάπτυξη.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚOΣ EΛΕΓΧΟΣ
Η ΚΓΠ διέπεται από μια σειρά αυστηρών διατάξεων. Έχουν καθιερωθεί 
δημοσιονομικά όρια για τον έλεγχο των δαπανών για κάθε χρόνο ξεχωριστά 
καθώς και για περιόδους περισσότερων ετών. Τα όρια που έχουν καθοριστεί 
για τα μέτρα στήριξης των αγορών και τις άμεσες ενισχύσεις κατά την περίοδο 
2007-2013 όσον αφορά την ΚΓΠ εντούτοις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για 
αυξήσεις σε πραγματικούς όρους και θα μειώνονται μάλιστα κάθε χρόνο καθώς 
οι άμεσες ενισχύσεις στα 12 νέα κράτη μέλη θα αυξάνονται σταδιακά κατά την 
διάρκεια αυτής της περιόδου ώστε να φθάσουν τα ανώτατα επίπεδα ενισχύσεων 
που ισχύουν ήδη για τα 15 παλιά κράτη μέλη. Παράλληλα έχει μεταρρυθμιστεί 
η ΚΓΠ (τρεις φορές σε 10 χρόνια), εν μέρει ώστε να γίνεται καλύτερη στόχευση 
και έλεγχος των δαπανών. Οι δαπάνες της ΚΓΠ έχουν παγώσει (σε πραγματικούς 
όρους) μέχρι το 2013. Οι δαπάνες θα ελέγχονται αυστηρά – ένας νέος μηχανισμός 
δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι τώρα διαθέσιμος με στόχο την αποφυγή της 
υπέρβασης των ανώτατων ορίων δαπανών.

Πόσο κοστίζει η 
ΚΓΠ
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΕΕ 
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

EE-12 EE-15 EE-25 EE-27

Αγροτική ανάπτυξη, προσανατολισμός + εγγυήσεις – 
περιλαμβανομένων των διαφοροποιήσεων και των μεταφορών
Αγορά + άμεσες ενισχύσεις μετά τη διαφοροποίηση

Το σύνολο της γεωργίας

Policy explained_languages.indd   18 20/05/2009   15:01:43



12

19

Η ΕΕ είχε ανέκαθεν τους ακόλουθους στόχους στον τομέα της 
γεωργίας:

   Σταθερός εφοδιασμός του πληθυσμού με προσιτά και ασφαλή 
τρόφιμα;

   Εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς της 
ΕΕ παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την εξέλιξη του γεωργικού 
τομέα;
   Διατήρηση της γεωργίας σε όλες τις περιοχές της EU.

Με την εξέλιξη της ΚΓΠ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πολιτών της 
ΕΕ, οι ακόλουθοι παράγοντες λαμβάνουν μεγαλύτερη σημασία:

   Βελτίωση της ποιότητας των ευρωπαϊκών τροφίμων;
   Κατοχύρωση της ασφάλειας των τροφίμων;
   Φροντίδα για την ευημερία των αγροτικών κοινωνιών;
   Διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές 
γενεές;
   Βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και καλής μεταχείρισης των 
ζώων;
   Επίτευξη αυτών των στόχων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ (ο οποίος χρηματοδοτείται κυρίως από 
τους φορολογούμενους, δηλαδή από τους απλούς πολίτες).

Η σημερινή ΚΓΠ επιδιώκει στρατηγικούς στόχους: μια γεωργία που θα 
είναι ανταγωνιστική στις παγκόσμιες αγορές, θα συμμορφώνεται προς 
πολύ αυστηρά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος, ασφάλειας 
των τροφίμων και καλής μεταχείρισης των ζώων, στο πλαίσιο μιας 
αειφόρου και δυναμικής αγροτικής οικονομίας.

Η σημερινή ΚΓΠ αποτελεί πολιτική επιλογή της κοινωνίας μας 
να συνεχίσει την ενίσχυση της γεωργίας της ΕΕ ικανοποιώντας 
παράλληλα τις προσδοκίες των πολιτών, των φορολογούμενων και των 
καταναλωτών με την ελάχιστη στρέβλωση του διεθνούς εμπορίου.
Κατά τα επόμενα χρόνια θα τροποποιηθεί ακόμη περισσότερο η ΚΓΠ 
προκειμένου να συνεχίσει να:

   Είναι μία δυναμική πολιτική που θα αντανακλά τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες της ευρωπαϊκή κοινωνίας;

   Προωθεί την αειφόρο γεωργία προσφέροντας ασφαλή και ποιοτικά 
προϊόντα ενώ παράλληλα θα προστατεύει το περιβάλλον και την 
ευζωία των ζώων;

   Ενισχύει τον πολυλειτουργικό ρόλο των γεωργών ως προμηθευτών 
δημόσιων αγαθών στην κοινωνία;
   Προωθεί την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης στις 
αγροτικές περιοχές;

   Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία του γεωργικού 
τομέα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της 
παγκόσμιας αγοράς;
   Γίνεται η διαχείρισή της με απλούστερους και διαφανείς κανόνες.

ΚΓΠ – προώθηση της 
αειφόρου γεωργίας 
σε παγκόσμια κλίμακα
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Η Aμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε
απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Eνωση

Eνας 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.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

http://ec.europa.eu/agriculture/index_el.htm

KF-81-08-237-EL-C
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