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Θέσεις της Ολλανδίας σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της ΚΑΠ. 

 

Παραθέτουμε κατωτέρω τις θέσεις της Ολλανδίας σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την 

απλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) που απέστειλε στο Γραφείο μας το εδώ 

Υπουργείο Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας Τροφίμων: 

Περίληψη 

Η γεωργία είναι ένας σημαντικός τομέας στην Ολλανδία. Καθώς είναι ο δεύτερος εξαγωγέας 

γεωργικών προϊόντων παγκοσμίως και ένας σημαντικός παραγωγός τροφίμων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η Ολλανδία υπογραμμίζει τη σημασία της ΚΑΠ για τη διασφάλιση ίσων όρων 

ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, παρέχοντας ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση της 

αστάθειας καθώς και συμβάλλοντας στην ισορροπία μεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος και στη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης. Ο ευρωπαϊκός τομέας της γεωργίας παρέχει όχι μόνο 

επισιτιστική ασφάλεια σε περισσότερους από 500 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, αλλά είναι 

και καθαρός εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων. Η αυτάρκεια στα τρόφιμα έχει στρατηγική 

σημασία για την ΕΕ σε έναν κόσμο με συνεχή πληθυσμιακή αύξηση, απειλές από την κλιματική 

αλλαγή, μείωση της βιοποικιλότητας και μείωση της πολιτικής σταθερότητας.  

Στην παρούσα μορφή της, η ΚΑΠ παρουσιάζει ωστόσο σοβαρές ελλείψεις. Σήμερα η ΚΑΠ 

εστιάζεται κατά κύριο λόγο στην άμεση καταβολή πληρωμών στους γεωργούς με βάση το 

εκτάριο, η οποία είναι εν μέρει μόνο αποτελεσματική (οι επιδοτήσεις οδηγούν σε υψηλότερες 

τιμές της γεωργικής γης και αφαιρούν την ανάγκη καινοτομίας). Οι πληρωμές είναι επίσης, 

ανεπαρκώς αποδοτικές (οι επιδοτήσεις χορηγούνται σε όλους τους αγρότες ακόμα και αν δεν είναι 

αναγκαίο). Μία εκσυγχρονισμένη ΚΑΠ θα πρέπει να δίνει λιγότερη έμφαση στην στήριξη του 

εισοδήματος και περισσότερο να στοχεύει στις πληρωμές που σχετίζονται με την καινοτομία και 

την βιωσιμότητα. Η καινοτομία αποτελεί προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα και το 

μετασχηματισμό της ΚΑΠ σε μια πολιτική που συμβιβάζει με τις ανάγκες των γεωργών, του 

περιβάλλοντος και της οικονομίας της αγοράς. 

Λαμβανομένου υπόψη του Brexit και των προτεραιοτήτων της ΕΕ, είναι αναπόφευκτη η μείωση 

του συνολικού μεγέθους της ΚΑΠ στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (Multi-Annual Financial 

Framework). Συνεπώς, η ΚΑΠ θα πρέπει να κάνει περισσότερα έχοντας στη διάθεση της λιγότερα 

και οι διαθέσιμοι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Η 

ΚΑΠ θα πρέπει να επιτρέπει στους αγρότες να λαμβάνουν δίκαιη τιμή στην αγορά για τα 

προϊόντα τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των πρακτικών που είναι φιλικές προς την 

καλή διαβίωση των ζώων και την βιωσιμότητα. Μια τέτοια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς είναι 

απαραίτητη για μία ΚΑΠ που λειτουργεί καλά και προσανατολίζεται προς την αγορά. Επιπλέον, 

θα πρέπει να παρέχει στοχευόμενη στήριξη υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που δεν υπάρχουν στην 

αγορά (κλίμα, περιβάλλον, βιοποικιλότητα, τοπίο) και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 

της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα και των στόχων αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών. Η ΚΑΠ πρέπει να βοηθάει τους αγρότες να αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τους κινδύνους από τις κλιματικές αλλαγές, τα φυτουγειονομικά προβλήματα και την 

αστάθεια των τιμών και των εισοδημάτων από την παγκοσμιοποίηση. Θα πρέπει να διευκολύνει 

την ανανέωση, μεταξύ άλλων, απομακρύνοντας από τη σημερινή μορφή εισοδηματικής στήριξης 

που κεφαλαιοποιεί τις επιδοτήσεις στις αυξήσεις των τιμών της γης και επομένως να  εμποδίζει 

τους νέους αγρότες να ακολουθήσουν τις τακτικές της προηγούμενης γενιάς. Η συνέχιση της 

οικογενειακής γεωργίας χρειάζεται για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. 

Η ΚΑΠ θα πρέπει να διευκολύνει και να ενισχύσει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 

επικεντρώνονται στην παγκόσμια αγορά καθώς και τις εκμεταλλεύσεις που προσανατολίζονται 
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στις περιφερειακές και τοπικές αγορές, την κυκλική οικονομία και τις μικρές αλυσίδες 

παραγωγής. 

Ο εκσυγχρονισμός της ΚΑΠ θα επιτρέψει την πραγματοποίηση των περισσότερων με λιγότερα 

μέσα, εάν συνδυαστεί με απλούστευση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

στοχεύουν στην υποστήριξη των ειδικών αναγκών τους σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η 

ΚΑΠ θα πρέπει να καθορίζει στόχους και όχι μέσα και θα πρέπει να αφήνει την εφαρμογή και 

τους ελέγχους στα κράτη μέλη (ενισχυμένη επικουρικότητα). Ο εκσυγχρονισμός και η 

απλούστευση της ΚΑΠ είναι απαραίτητα ενόψει της μελλοντικής μείωσης του προϋπολογισμού 

της στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, λόγω του Brexit και των νέων προτεραιοτήτων 

της πολιτικής της ΕΕ. 

 

Ιστορικό 

Το άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TFEU) ορίζει τους 

ακόλουθους στόχους της ΚΑΠ:  

α) την αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας μέσω της προώθησης της τεχνικής προόδου και 

της διασφάλισης της ορθολογικής ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής και της βέλτιστης 

χρησιμοποίησης των συντελεστών παραγωγής,  

β) να διασφαλίσει έτσι ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τη γεωργική κοινότητα, ιδίως αυξάνοντας 

τα ατομικά εισοδήματα των ατόμων που ασχολούνται με τη γεωργία, 

γ) να σταθεροποιήσει τις αγορές, 

δ) να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα εφοδιασμού, 

ε) για να διασφαλιστεί ότι οι προμήθειες φθάνουν στους καταναλωτές σε λογικές τιμές. 

Το μέσο εισόδημα των γεωργών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Ολλανδίας, είναι χαμηλό σε 

σύγκριση με το ακαθάριστο εισόδημα των κρατών μελών. Η στήριξη του εισοδήματος από την 

ΚΑΠ εξακολουθεί να παρέχει ένα σημαντικό μέρος στο εισόδημα των αγροτών, για την Ολλανδία 

εκτιμάται από το Wageningen Economic Research σε ποσοστό 30 έως 50% για τις 

καλλιεργήσιμες γαίες, τα γαλακτοκομικά και τις φάρμες βοοειδών. 

Η ΚΑΠ επιδιώκει επί του παρόντος τους προαναφερθέντες στόχους μέσω ετήσιων δικαιωμάτων 

για άμεση εισοδηματική στήριξη και της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς διαμορφώνοντας από κοινού 

τον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ. Επιπλέον, η ΚΑΠ προωθεί την αγροτική ανάπτυξη και την 

καινοτομία μέσω πολυετών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (δεύτερος πυλώνας). 

 

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή γεωργία είναι τα εξής:  

- Πίεση στην οικογενειακή γεωργία λόγω των χαμηλών εσόδων και, σε ορισμένες περιοχές της 

ΕΕ, της μείωσης του πληθυσμού και της απώλειας γεωργικών εκτάσεων. Αυτό συνδέεται με την 

αδύναμη θέση των μεμονωμένων παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ως συνέπεια 

της αναβάθμισης των προμηθευτών των τροφίμων και την υποβάθμιση των παραγωγών 

τροφίμων. 

 - Αρνητικές παρενέργειες εντατικοποίησης που επηρεάζουν όλο και περισσότερο τα δημόσια 

αγαθά και τις αξίες (το περιβάλλον, την φύση, την βιοποικιλότητα, την πολιτιστική κληρονομιά 

και την καλή διαβίωση των ζώων). Η αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων δεν μπορεί να γίνει 
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μόνο με τη νομοθεσία, δεδομένου ότι οι απαιτούμενες υπηρεσίες κοινής ωφελείας είναι 

δαπανηρές, προκαλούν πρόσθετο κόστος και απώλεια εισοδήματος και η αγορά δεν τις απαιτεί. 

- Προκλήσεις όσον αφορά τον μετριασμό του κλίματος και την προσαρμογή και τη μετάβαση 

στην ενέργεια. 

- Αύξηση της μεταβλητότητας των τιμών για τα γεωργικά προϊόντα και των κλιματικών και 

φυτοϋγειονομικών κινδύνων λόγω της παγκοσμιοποίησης και της αλλαγής του κλίματος 

- Καθυστέρηση στην καινοτομία και επομένως στην ανταγωνιστικότητα σε τμήματα της γεωργίας 

της ΕΕ. 

Οι παρεμβάσεις μέσω της μελλοντικής ΚΑΠ για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 

προβλημάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην διαταραχθούν οι 

ισότιμοι όροι ανταγωνισμού της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.  

 

Προς μία σύγχρονη και απλή ΚΑΠ 

Εισοδηματική υποστήριξη 

Η ΚΑΠ στην παρούσα μορφή της υλοποιεί τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 39 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μέσω της άμεσης εισοδηματικής 

στήριξης με σταθερό ποσό ανά εκτάριο, ανάλογα με το κράτος μέλος. Η στήριξη των 

εισοδημάτων έχει περιορισμούς από οικονομικής απόψεως, διότι είναι γνωστό ότι απομακρύνεται 

μερικώς σε άλλους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού και, μέσω της κεφαλαιοποίησης στις 

τιμές της γης, στους ιδιοκτήτες γης, τις τράπεζες που χρηματοδοτούν τους αγρότες και άλλους 

παράγοντες της αλυσίδας. Η άμεση στήριξη του εισοδήματος μπορεί, επίσης, να εξαλείψει εν 

μέρει τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες διαχείρισης κινδύνου, όπως οι ασφαλίσεις, να ενισχύσει την 

εξάρτηση της γεωργίας από την κυβέρνηση σε περίπτωση αποτυχίας του εισοδήματος και να 

οδηγήσει στο να μην ληφθούν μέτρα για ενίσχυση του ανταγωνισμού. Οι άμεσες πληρωμές θα 

μπορούσαν να στοχεύουν αποτελεσματικότερα στην παροχή υπηρεσιών για δημόσια αγαθά. Η 

τρέχουσα οικολογική βοήθεια σε ποσοστό 30% της άμεσης εισοδηματικής υποστήριξης έχει 

αποδειχθεί αναποτελεσματική διότι επιτρέπει στους αγρότες και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις 

γεωργικές πρακτικές σε μεγάλο βαθμό ως συνήθως, όπως αποδεικνύει μεταξύ άλλων το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο που θεωρεί τις οικολογικές πληρωμές απλώς μια άλλη μορφή 

άμεσου εισοδήματος. Οι άμεσες πληρωμές με τη σημερινή τους μορφή προκαλούν εντάσεις 

μεταξύ των κρατών μελών, διότι το επίπεδό τους διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο 

κράτος μέλος, το οποίο θεωρείται ως στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

Στις 29 Νοεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της «Η υγεία των 

τροφίμων και της γεωργίας» στην οποία περιγράφει την άποψή της για την κατεύθυνση για το 

μέλλον της ΚΑΠ. Η ανακοίνωση προτείνει τη διατήρηση του συστήματος των άμεσων 

πληρωμών, ανακατανέμοντάς τις από τις μεγάλες και μικρές εκμεταλλεύσεις από τα «παλαιά» 

κράτη-μέλη στα «νέα», κεντροανατολικά ευρωπαϊκά κράτη-μέλη (εξωτερική σύγκλιση). Η Ε. 

Επιτροπή σηματοδοτεί ότι η συγχρηματοδότηση των άμεσων πληρωμών θα μπορούσε να 

συζητηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Multi-Annual Financial Framework. Η Ε. 
Επιτροπή στοχεύει στη μετατροπή μέρους των άμεσων πληρωμών σε στοχοθετημένες πληρωμές 

χάριν του δημοσίου συμφέροντος. 

 

 Θέση της Ολλανδίας: 
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-Η Ολλανδία διάκειται ευνοϊκά στην προτεινόμενη μετάβαση της άμεσης στήριξης του 

εισοδήματος σε πιο στοχοθετημένες πληρωμές για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, λόγω των 

ελλείψεων της υποστήριξης άμεσου εισοδήματος και της ανάγκης καλύτερης αντιμετώπισης των 

προκλήσεων για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Αυτές οι στοχευόμενες 

πληρωμές θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις αβεβαιότητες και το διαφυγόν εισόδημα των 

αγροτών. 

- Όσον αφορά την ανακατανομή άμεσων ενισχύσεων από τις μεγάλες σε μικρότερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, η Ε. Επιτροπή θεωρεί ότι οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις δεν χρειάζονται τέτοια 

στήριξη. Η Ολλανδία θεωρεί χρήσιμη την κάλυψη της στήριξης του εισοδήματος, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις στοχευόμενης υποστήριξης για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, όπου το κόστος και 

το διαφυγόν εισόδημα είναι σημαντικά. 

- Όσον αφορά τη σύγκλιση, η θέση της Ολλανδίας είναι ότι οποιαδήποτε ανακατανομή του 

προϋπολογισμού της ΚΑΠ μεταξύ των κρατών μελών θα λαμβάνει υπόψη, όπως απαιτείται από 

το άρθρο 39 (2) TFEU, τις διαφορές μεταξύ του κόστους εργασίας και παραγωγής και των τιμών 

της γης. Η σύγκλιση έρχεται σε σύγκρουση με την προτεινόμενη μετάβαση από την άνευ όρων 

στήριξη του εισοδήματος σε στοχοθετημένες πληρωμές για καλές δημόσιες υπηρεσίες (κλίμα, 

περιβάλλον, καλή διαβίωση των ζώων) οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος και το 

διαφυγόν εισόδημα και, εξ ορισμού δεν πρέπει να στρεβλώνουν τους ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού. 

- Όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση της στήριξης του εισοδήματος, η Ολλανδία σημειώνει ότι 

αυτό θα συμβαδίζει με την αυξημένη επικουρικότητα, που προτείνει η Ε. Επιτροπή για την 

εφαρμογή της ΚΑΠ, τον στρατηγικό προγραμματισμό από τα κράτη μέλη για τους πυλώνες 1 

(σήμερα 100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση) και 2 (50% συγχρηματοδότηση) από κοινού και με 

μεγαλύτερη ευελιξία για τις μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των δύο πυλώνων. 

- Η Ολλανδία θεωρεί ότι όλες οι δημοσιονομικές πτυχές της μελλοντικής ΚΑΠ, 

συμπεριλαμβανομένου του συνολικού μεριδίου του προϋπολογισμού της ΚΑΠ για κάθε κράτος 

μέλος, της σύγκλισης ή / και της συγχρηματοδότησης θα πρέπει να συζητηθούν και να 

αποφασιστούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο ολοκληρωμένο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 

για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως συνέβη με την πολιτική συμφωνία για το πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο το 2013. 

 

Οργάνωση της αγοράς 

Η Ολλανδία εμμένει στη σημασία μιας δίκαιης τιμής για τους αγρότες για τα προϊόντα τους και 

για την ανάγκη ενίσχυσης της θέσης τους στην τροφική αλυσίδα. Όπου είναι δυνατόν, η τιμή αυτή 

πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος για δημόσιες καλές υπηρεσίες (κλίμα, περιβάλλον, καλή 

διαβίωση των ζώων). Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, οι δαπάνες θα πρέπει να καλύπτονται μέσω 

στοχευόμενων πληρωμών για τις υπηρεσίες αυτές.  

Η μελλοντική ΚΑΠ θα πρέπει να διευκολύνει περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ των γεωργών 

για οικονομικούς λόγους (π.χ. μέσω οργανώσεων παραγωγών) καθώς και τη συνεργασία μεταξύ 

αγροτών για καλές δημόσιες υπηρεσίες όπως το κλίμα, περιβάλλον, προστασία της 

βιοποικιλότητας και συντήρηση του τοπίου της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Η Ολλανδία υποστηρίζει την θέση της Ε. Επιτροπής για περαιτέρω ανάπτυξη εργαλείων 

διαχείρισης κινδύνου καθώς και για προσεκτική επίβλεψη της θέσης των νέων γεωργών. Όσον 

αφορά τα τρόφιμα και τους καταναλωτές, η Ολλανδία υποστηρίζει την έμφαση που δίδεται στην 

ανακοίνωση της Ε.Επιτροπής για μεγαλύτερη προσοχή στην αντιμικροβιακή αντοχή και τις 
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επιπτώσεις στην υγεία των τροφίμων. Επιπλέον, η Ολλανδία διάκειται ευνοϊκά υπέρ μιας  

μελλοντικής ΚΑΠ για την τόνωση της βιώσιμης κατανάλωσης, ώστε να προωθηθεί η ζήτηση για 

βιώσιμα παραγόμενα τρόφιμα και να βοηθηθούν οι γεωργοί να λάβουν μια δίκαιη τιμή για τα 

προϊόντα αυτά. 

 

Αρχιτεκτονική της ΚΑΠ 

Η Ολλανδία υποστηρίζει την Ε. Επιτροπή σε ό, τι αφορά την απλούστευση της ΚΑΠ, 

καθορίζοντας στόχους και όχι μέσα, σε επίπεδο ΕΕ, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να στοχεύουν 

στη στήριξη των ειδικών αναγκών τους σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και αφήνοντας την 

εφαρμογή και τους ελέγχους σε μεγάλο βαθμό στα κράτη μέλη (ενισχυμένη επικουρικότητα). 

Αυτό πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους συναλλαγών της ΚΑΠ για τους 

αγρότες και τις αρχές των κρατών μελών και την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση 

των πόρων της ΚΑΠ. Η γραμμή της Ε. Επιτροπής που προτείνεται στην ανακοίνωσή της είναι 

ευπρόσδεκτη συνολικά όσον αφορά στην συμπερίληψη όλων των μέτρων στήριξης σε ένα ενιαίο 

στρατηγικό πρόγραμμα ανά κράτος-μέλος. Η αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των προγραμμάτων 

κοινής οργάνωσης της αγοράς (Common Market Organisation) και των προγραμμάτων αγροτικής 

ανάπτυξης μπορεί έτσι να επιλυθεί και πρέπει να επιδιωχθεί περαιτέρω απλούστευση με τη 

δημιουργία μιας κοινής ομάδας εργαλειοθήκης με ταυτόσημους κανόνες και για τους δύο τομείς. 

Το κόστος εφαρμογής για μέτρα που δεν συνδέονται με τις γεωργικές εκτάσεις (π.χ. στήριξη της 

καινοτομίας) θα πρέπει να μειωθεί με τη συμπλήρωση των κανόνων του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με τον στρατηγικό προγραμματισμό που καλύπτει και τους δύο 

πυλώνες της ΚΑΠ, οι υπάρχοντες νομικοί δεσμοί του πυλώνα 2 με τα ταμεία συνοχής πρέπει να 

εγκαταλειφθούν για λόγους απλούστευσης και ασφάλειας δικαίου για τους γεωργούς και τις αρχές 

των κρατών μελών. 

Η Ολλανδία υποστηρίζει μια αρχιτεκτονική της ΚΑΠ στην οποία τα κράτη-μέλη λαμβάνουν 

ενιαία κατανομή από τον συνολικό προϋπολογισμό της ΚΑΠ για όλα τα μέτρα στήριξης που 

καλύπτονται από το στρατηγικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση ελλιπούς εκτέλεσης σε σχέση με 

τους στόχους που έχουν τεθεί από το κράτος μέλος, ο διορθωτικός μηχανισμός δεν θα πρέπει να 

συνίσταται σε οικονομικές κυρώσεις, αλλά σε προσαρμογή πολιτικής για την επίτευξη του 

στόχου, επιτρέποντας στο κράτος-μέλος να χρησιμοποιήσει πλήρως την αρχική δημοσιονομική 

του κατανομή για το στρατηγικό πρόγραμμα. 

 


