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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΠ 

Μαδρίτη, 04.06.2018  

 Την συνάντηση, μονόωρης διάρκειας, οργάνωσε η Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισπανία, με στόχο την ενημέρωση και τον διάλογο 

εκπροσώπων του αγροτικού τομέα, δημοσίων αρχών και άλλων ενδιαφερομένων 

μερών για το μέλλον της ΚΑΠ. 

 Την παρουσίαση ξεκίνησε ο ασκών καθήκοντα διευθυντού της αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισπανία κ. Juergen Foecking, ο οποίος καλωσόρισε 

τους ομιλητές. Στη συνέχεια έδωσε τη σκυτάλη στην κα María Ángeles Benítez, 

αναπληρώτρια γενική διευθύντρια γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κα 

Cristina Rueda, εισηγήτρια στο γραφείο του αρμόδιου Ιρλανδού Επιτρόπου 

Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Phil Hogan και τον κ. Ricard Ramón, 

αναπληρωτή επικεφαλής της μονάδας ανάλυσης και προοπτικών της Επιτροπής, 

οι οποίοι ήταν οι κύριοι ομιλητές της ενημέρωσης.  

 Οι ομιλητές τόνισαν ότι η αποχώρηση του Η.Β. δημιουργεί κενό, το οποίο θα 

πρέπει να συμπληρωθεί ενώ επιφέρει σημαντικές απώλειες, οι οποίες, μαζί με 

άλλους παράγοντες, έχει ως αποτέλεσμα εν μέρει τις περικοπές στον 

προϋπολογισμό της ΚΑΠ. 

 Προκλήσεις που αφορούν το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την προστασία 

της βιοποικιλότητας και της υγείας οφείλουν να ληφθούν σοβαρά υπόψη. 

 Όλοι οι ομιλητές τόνισαν επανειλημμένα τον κοινωνικό χαρακτήρα της ΚΑΠ, ο 

οποίος είναι διάχυτος σε όλους τους σχετικούς κανονισμούς. 

 Επίσης, συχνότατα επεσήμαναν την προσοχή που έχει δοθεί στο νέο Κανονισμό 

για τους νέους αγρότες ενώ προβλέπεται ένα 2% χρηματοδότησης από τον πρώτο 

πυλώνα της ΚΑΠ για τη στήριξή τους.   

 Ο εκσυγχρονισμός του αγροτικού τομέα, η απλοποίησή του όπου χρειάζεται, η 

εδραίωση στόχων για τα αγροδιατροφικά προϊόντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η 

εμβάθυνση της γνώσης, η καινοτομία και η ψηφιοποίηση, ιδίως για τους νέους 

αγρότες, αποτελούν βασικούς στόχους για την ΚΑΠ μετά το 2020.  

 Στόχο ακόμη αποτελεί η δίκαιη και αποτελεσματική διανομή των βοηθημάτων 

στους αγρότες μεταξύ των κ-μ και η απόδοση άμεσων πληρωμών σε αυτούς. 
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 Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται μείωση της τάξεως του 5% των δαπανών για την 

ΚΑΠ στον επόμενο προϋπολογισμό, η οποία σχεδιάζεται να αντισταθμιστεί με μία 

προσέγγιση που θα έχει ως κύριο γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. 

 O επόμενος προϋπολογισμός για την ΚΑΠ είναι 365.000 εκ. ευρώ και για τους δύο 

πυλώνες της. Σε αυτό προστίθενται 10.000 εκ. στο Horizon Europe για την 

χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στη γεωργία καθώς και της 

αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας. 

 Η εστίαση των οικονομικών βοηθημάτων και η δικαιότερη ανακατανομή τους, με 

χαρακτήρα συμπληρωματικό ανάλογα με την επιτευχθείσα απόδοση, θα 

βελτιώσουν τις συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ των οικονομιών 

των κ-μ. 

 Μια πρόταση της Επιτροπής ακόμη είναι η αύξηση των φόρων εθνικής 

συγχρηματοδότησης και η μείωση των άμεσων πληρωμών άνω των 60.000 ευρώ 

και έως 100.000. 

 Όσον αφορά τα κ-μ σε επίπεδο άμεσων πληρωμών κατώτερου του 90% του μέσου 

όρου των 27 κ-μ, η διαφορά μεταξύ του υφιστάμενου επιπέδου και του 90% του 

μέσου όρου, θα καλυφθεί κατά 50% σε έξι χρόνια. 

 Στόχο αποτελεί η πλήρης σύγκλιση των άμεσων πληρωμών (2021-2017) καθώς 

και η σύγκλιση βοηθημάτων/αποδοτικότητας εντός των κ-μ.. 

 Η ΚΑΠ, μετά το 2020, θα επικεντρώνεται περαιτέρω σε εφαρμογή, η οποία θα είναι 

καλύτερα προσαρμοσμένη στις τοπικές πραγματικότητες και στην στήριξη των 

περιφερειών, ενώ η Ε.Ε. θα έχει μεγαλύτερη εμπλοκή σε κάθε στάδιο. 

 Η νέα «πράσινη» διάρθρωση της ΚΑΠ θα λαμβάνει υπόψη τη βιοποικιλότητα, το 

επίπεδο των απαιτήσεων, τη νέα αρχιτεκτονική και την ενίσχυση της προστασίας 

του περιβάλλοντος.  

 Από κάθε άποψη, βάσει των υπαρχουσών αναλύσεων και των δημοσίων 

διαβουλεύσεων, η ΚΑΠ αποτιμάται πολύ θετικά, με εξαιρετικά επιτεύγματα έως 

τώρα. Η Ε.Ε. αποτελεί τον ισχυρότερο εξαγωγέα αγροδιατροφικών προϊόντων, έχει 

επιτύχει μείωση της φτώχειας και σταθεροποίηση εσόδων στον αγροτικό τομέα. 

  Στα μειονεκτήματα που αναδεικνύει και πάλι η ανάλυση και η κοινή γνώμη, 

συγκαταλέγεται η επίδραση στο περιβάλλον από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, η 

οποία θα πρέπει να καλυτερεύσει. 

 Ακόμη, η γνώση γύρω από την παραγωγικότητα οφείλεται κυρίως στην 

εγκατάλειψη του αγροτικού τομέα από εργατικά χέρια και λιγότερο στις επενδύσεις. 
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 Συνεπώς, θα πρέπει να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να υπάρξει ακόμη 

μεγαλύτερος προσανατολισμός στις αγορές. Ακόμη, θα πρέπει να ενισχυθεί η θέση 

των αγροτών στη διατροφική αλυσίδα και να υπάρξει μετριασμός και προσαρμογή 

στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής με βιώσιμη ανάπτυξη. 

 Εν κατακλείδι, προβλέπονται οχτώ μεγάλες παρεμβάσεις της Ε.Ε., στις οποίες 

έχουν ήδη συμφωνήσει τα κ-μ, αναφορικά με το μέλλον των αγροτικών ζωνών: 

ύπαρξη συνεργασίας, επενδύσεων, εργαλείων διαχείρισης κινδύνου, 

υποχρεώσεων διαχείρισης σε περιβαλλοντικό και κλιματικό επίπεδο, ζωνών με 

φυσικούς ή άλλους ιδιαίτερους περιορισμούς, ζωνών με μειονεκτήματα που 

οφείλονται σε υποχρεωτικές απαιτήσεις, ανταλλαγής γνώσης και πληροφόρησης, 

και εγκατάστασης νέων αγροτών και οικονομικής δραστηριότητας σε αγροτικό 

περιβάλλον. 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 


