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Τηλεδιάσκεψη «Γεωργία χαμηλή σε άνθρακα»,  

Πρεσβεία της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ισπανία 

17.02.2022, 10:30π.μ.-12:30 μ.μ. 

 

Πραγματοποιήθηκε, αυθημερόν, τηλεδιάσκεψη με κύρια θεματική την χαμηλή, σε διοξείδιο του 

άνθρακα, γεωργία, την οποία διοργάνωσε η Πρεσβεία της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ισπανία. 

Στη διάσκεψη συμμετείχαν ως εξειδικευμένοι ομιλητές, μεταξύ άλλων, ο Γάλλος Υπουργός 

Γεωργίας και Τροφίμων, κ. Julien Denormandie, ο Διευθυντής Βιωσιμότητας και Εισοδηματικής 

Αρωγής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

κ. Pierre Bascou, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Γεωργίας και Τροφίμων του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας, κ. Fernando Miranda. 

Εφαλτήριο για την εκδήλωση αποτέλεσε η προτεραιότητα που έχει θέσει η γαλλική Προεδρία, το 

τρέχον εξάμηνο, για τη γεωργία, που είναι η αύξηση της βιωσιμότητας και η εξασφάλιση της 

προστασίας του περιβάλλοντος. Κύρια θεματική ήταν η πράσινη γεωργία, η οποία 

μειώνει σταδιακά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μέτρο θεμελιώδες για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Η διάσκεψη επικεντρώθηκε στις πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και, πιο συγκεκριμένα, στην Ισπανία και τη Γαλλία.  

Τη διάσκεψη, καταρχήν, χαιρέτησε ο Πρέσβυς της Γαλλικής Δημοκρατίας στο Βασίλειο της 

Ισπανίας, κ. Jean-Michel Casa, τονίζοντας την υπόσχεση, που τηρεί η Ε.Ε. για τη μείωση των 

εκπομπών και την αύξηση της περιβαλλοντικής προστασίας. Την υπόλοιπη διάσκεψη 

συντόνισαν ο κ. Jérôme Frouté, Σύμβουλος για θέματα Γεωργίας και ο κ. Emmanuel Crosμ, 

Σύμβουλος για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, του Γραφείου Περιφερειακών Οικονομικών 

Υποθέσεων της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ισπανία. Τα κυριότερα σημεία, που συγκρατήθηκαν 

από τη δίωρη διάσκεψη, συνοψίζονται ως ακολούθως:  

Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Γεωργίας και Τροφίμων, κ. Julien Denormandie:  

− Για τη Γαλλία και την Ισπανία, η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση των 

εκπομπών αερίου αποτελούν μέγιστη προτεραιότητα της αγροτικής πολιτικής. Μάλιστα, 

τονίστηκε και από τις δύο πλευρές, η κοινή πολιτική, που ακολουθείται από τις ανωτέρω 

χώρες αλλά και άλλες της Ε.Ε.  

− Οι πολιτικές για μια πιο βιώσιμη γεωργία και αλιεία είναι πολύπλευρες, ενώ οφείλουν να 

προστατεύουν το σύνολο του περιβάλλοντος, όπως τα ύδατα κοκε.  

− Αν και έχουν επιτευχθεί σημαντικά βήματα, υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη για την 

κατάλληλη εφαρμογή μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την διασφάλιση 

της υγείας των πολιτών.   
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Ο κ. Pierre Bascou ανέφερε τη δέσμευση της Ε.Ε. για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναφέροντας το 

σχέδιο μηδενικών ρύπων έως και το 2050, δεδομένο, το οποίο δημιουργεί ένα νέο οικονομικό 

και περιβαλλοντολογικό μοντέλο. Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η εφαρμογή των κατάλληλων 

πολιτικών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η προστασία όλων των γεωργών, 

όντας ο σημαντικότερος κλοιός για την πραγματοποίηση των στόχων, που έχουν τεθεί. Για τον 

λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει αντίστοιχες οικονομικές βοήθειες και άλλες 

πολιτικές προστασίας των γεωργών, προκειμένου η βιωσιμότητα να αποτελέσει μία ευκαιρία για 

περαιτέρω ανάπτυξη, δεδομένου ότι οι αγρότες εξαρτώνται άμεσα από τις κλιματικές συνθήκες.  

Την ολοκλήρωση της διάσκεψης πραγματοποίησε ο κ. Fernando Miranda, η ομιλία του οποίου 

επικεντρώθηκε στα κάτωθι σημεία:  

− Ισπανία και Γαλλία ακολουθούν κοινή γραμμή στην αγροτική βιωσιμότητα, έχοντας 

ταυτοποίηση στόχων και στρατηγικών. Παράλληλα, τόνισε τη συνεργασία μεταξύ όλων 

των κ-μ της Ένωσης, καθώς όλα τα κράτη έχουν επιδείξει το ίδιο σθένος για τη βιώσιμη 

αγροτική ανάπτυξη.  

− Από την πλευρά των αγροτών, οι οποίοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των 

σχεδίων, διαπιστώνεται, συνεχώς, μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την υιοθέτηση βιώσιμων 

πρακτικών.  

− Η εφαρμογή αφορά όλο το φάσμα του τομέα (όπως και τα λιπάσματα).  

− Από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προορίζονται περί τα 69 εκ. ευρώ για τη 

γεωργία ακριβείας (precision agriculture), αναγκαία όπως και όλη η ψηφιοποίηση του 

κλάδου, τόσο για την οικονομική όσο και για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. 

Τέλος, όσον αφορά τους υπόλοιπους ομιλητές, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ήδη 

εφαρμοσμένες πρακτικές στην Ισπανία και τη Γαλλία, παρουσιάζοντας τα δεδομένα μείωσης των 

εκπομπών καθώς και προγράμματα και πρακτικές, όπως η πρωτοβουλία Life Beef Carbon, που 

δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές ρύπων του κλάδου μοσχαρίσιου κρέατος, κατά 15%, τα 

επόμενα δέκα έτη. Επιπροσθέτως, παρουσιάστηκαν τα κύρια σημεία του ισπανικού Εθνικού 

Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030.  

Εν κατακλείδι, η διάσκεψη κατέστησε ξεκάθαρη τη βασική γραμμή της γεωργικής πολιτικής της 

Γαλλίας και των προτεραιοτήτων που έχει θέσει για το πρώτο εξάμηνο του έτους, λόγω της 

Προεδρίας της στην Ε.Ε. Παράλληλα, επισημάνθηκε το ισχυρό κλίμα συνεργασίας και κοινών 

πρακτικών μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών. 
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