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Κοινή γεωργική πολιτική 2023-2027: η Επιτροπή εγκρίνει τα πρώτα
στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ

Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2022

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη δέσμη στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ για επτά
χώρες: Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία. Πρόκειται για
σημαντικό βήμα προς την εφαρμογή της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) την 1η Ιανουαρίου
2023. Η νέα ΚΓΠ έχει σχεδιαστεί με σκοπό να συμβάλλει στη μετάβαση σε έναν βιώσιμο, ανθεκτικό και
σύγχρονο ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα. Στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης πολιτικής, η χρηματοδότηση
θα κατανέμεται με δικαιότερο τρόπο στις μικρές και μεσαίες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
καθώς και στους νέους γεωργούς. Επιπλέον, οι γεωργοί θα ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν νέες
καινοτομίες, από τη γεωργία ακριβείας μέχρι τις αγροοικολογικές μεθόδους παραγωγής. Με τη στήριξη
συγκεκριμένων δράσεων σε αυτούς και άλλους τομείς, η νέα ΚΓΠ μπορεί να αποτελέσει τον
ακρογωνιαίο λίθο της επισιτιστικής ασφάλειας και των γεωργικών κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Η νέα ΚΓΠ περιλαμβάνει έναν αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο εργασίας. Οι χώρες της ΕΕ
θα εφαρμόσουν τα εθνικά στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ τα οποία συνδυάζουν χρηματοδότηση για
εισοδηματική στήριξη, αγροτική ανάπτυξη και μέτρα για την αγορά. Κατά τον σχεδιασμό του οικείου
στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, κάθε κράτος μέλος επέλεξε από ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων σε
επίπεδο ΕΕ και τις προσάρμοσε έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες τους και τις τοπικές
συνθήκες. Η Επιτροπή αξιολόγησε κατά πόσον κάθε σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των δέκα βασικών
στόχων της ΚΓΠ που άπτονται κοινών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.
Επομένως, τα σχέδια θα είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και θα συμβάλλουν στους κλιματικούς
και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων,
όπως ορίζονται στη στρατηγική της Επιτροπής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στη στρατηγική της
για τη βιοποικιλότητα.

Ο κ. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, επίτροπος Γεωργίας, δήλωσε: «Βρισκόμαστε πλέον ένα βήμα πιο κοντά
στην εφαρμογή μιας νέας ΚΓΠ για την προσεχή πενταετία. Αυτό συμβαίνει σε μια κρίσιμη στιγμή,
στην οποία έχει καταστεί σαφέστατη η σημασία της παροχής ισχυρής στήριξης στον γεωργικό μας
τομέα. Οι γεωργοί αντιμετωπίζουν ένα αντίξοο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την απότομη
αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και από
την πρόσφατη θερινή ξηρασία. Η γεωργία αποτελεί μακροπρόθεσμη επιχειρηματική δραστηριότητα
και οι Ευρωπαίοι γεωργοί χρειάζονται ένα σαφές νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο για το μέλλον. Η
νέα ΚΓΠ θα μας βοηθήσει να στηρίξουμε τη σταθερότητα των γεωργικών βιοτικών πόρων και τη
μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια, με την προώθηση ενός έξυπνου, ανταγωνιστικού, ανθεκτικού
και διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα. Επικροτώ τη σημαντική προσπάθεια των κρατών μελών για
την οριστικοποίηση των σχεδίων τους και τη στήριξη του γεωργικού τους τομέα. Η Επιτροπή θα
συνεχίσει να παρέχει καθοδήγηση για την αξιοποίηση των οφελών της ΚΓΠ για τους γεωργούς, τις
αγροτικές κοινότητες και τους πολίτες μας στο σύνολό τους.»

Η ΚΓΠ θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 270 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027. Τα επτά σχέδια που
εγκρίθηκαν σήμερα αντιπροσωπεύουν προϋπολογισμό ύψους άνω των 120 δισ. ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ποσού ύψους άνω των 34 δισ. ευρώ που προορίζεται αποκλειστικά για
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους και οικολογικά προγράμματα. Για παράδειγμα, το
ποσό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση επωφελών πρακτικών για το έδαφος, καθώς
και για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και της ποιότητας των χορτολιβαδικών εκτάσεων. Η
ΚΓΠ μπορεί επίσης να προωθήσει τη δάσωση, την πρόληψη πυρκαγιών, την αποκατάσταση και την
προσαρμογή των δασών. Οι γεωργοί που συμμετέχουν σε οικολογικά προγράμματα μπορούν να
ανταμείβονται, μεταξύ άλλων, για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων και
για τον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους. Μεταξύ 86 % και 97 % της εθνικής
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης θα καλλιεργείται υπό καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές
συνθήκες. Σημαντική χρηματοδότηση θα διατεθεί επίσης για τη στήριξη της ανάπτυξης της βιολογικής
παραγωγής, καθώς οι περισσότερες χώρες θα επιδιώκουν να διπλασιάσουν ή ακόμη και να
τριπλασιάσουν τη γεωργική τους έκταση. Οι περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, για παράδειγμα στα
βουνά ή στις ακτές, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ειδική χρηματοδότηση για τη διατήρηση μιας
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γεωργικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και της συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών
βασικών προϊόντων, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν όλες τις ευκαιρίες που
παρέχουν τα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ όσον αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας
του γεωργικού τους τομέα προκειμένου να προωθηθεί η επισιτιστική ασφάλεια. Αυτό
περιλαμβάνει τη μείωση της εξάρτησης από τα συνθετικά λιπάσματα, την αύξηση της παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπονομεύεται η παραγωγή τροφίμων και την προώθηση
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής.

Η ανανέωση των γενεών είναι μία από τις βασικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ευρωπαϊκή
γεωργία κατά τα προσεχή έτη. Είναι σημαντικό ο γεωργικός τομέας να παραμείνει ανταγωνιστικός και
να αυξηθεί η ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών. Η ειδική στήριξη προς τους νέους γεωργούς
κατέχει εξέχουσα θέση σε κάθε εγκεκριμένο σχέδιο, καθώς θα διατεθούν πάνω από 3 δισ. ευρώ
απευθείας στους νέους γεωργούς στις επτά χώρες. Τα κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης θα στηρίξουν
χιλιάδες θέσεις εργασίας και τοπικές επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές και, παράλληλα, θα
βελτιώσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της ευρυζωνικότητας.
Σύμφωνα με το μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, οι ανάγκες των πολιτών των
αγροτικών περιοχών θα αντιμετωπιστούν επίσης με άλλα μέσα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του
μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) ή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών
Ταμείων (ΕΔΕΤ).

Μετά την έγκριση των 7 πρώτων στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει
πλήρως προσηλωμένη στην ταχεία έγκριση των υπόλοιπων 21 σχεδίων, λαμβάνοντας υπόψη την
ποιότητα των απαντήσεων και την έγκαιρη υποβολή τους σε συνέχεια των παρατηρήσεων της
Επιτροπής.

Ιστορικό

Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για τη μεταρρύθμιση της κοινής
γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), με τη θέσπιση ενός νέου τρόπου εργασίας για τον εκσυγχρονισμό και την
απλούστευση της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ. Μετά από εκτεταμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτεύχθηκε
συμφωνία και η νέα ΚΓΠ εγκρίθηκε επίσημα στις 2 Δεκεμβρίου 2021.

Η προθεσμία που ορίστηκε από τους συννομοθέτες για την υποβολή των στρατηγικών σχεδίων για την
ΚΓΠ από τα κράτη μέλη ήταν η 1η Ιανουαρίου 2022. Μετά την παραλαβή των σχεδίων, η Επιτροπή
απέστειλε επιστολές παρατηρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη έως τις 25 Μαΐου 2022. Δημοσιεύτηκαν στον
ιστότοπο Europa μαζί με τις απαντήσεις όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με την αρχή της
διαφάνειας. Έπειτα, συνεχίστηκε ο διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και
των εθνικών αρχών για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων και την οριστικοποίηση των αναθεωρημένων
σχεδίων για την ΚΓΠ. Για να εγκριθεί, κάθε σχέδιο πρέπει να είναι πλήρες και συμβατό με τη
νομοθεσία, και αρκετά φιλόδοξο για την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και των περιβαλλοντικών και
κλιματικών δεσμεύσεων της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

«Με μια ματιά»: περιλήψεις των στρατηγικών σχεδίων της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της
Ιρλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας για την ΚΓΠ
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