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Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Κεντρώων, μέλη 

του Κοινοβουλίου, αγαπητέ Πρόεδρε της ΣΑΣΟΕΕ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και 
φίλοι, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και θέλω να 
ευχαριστήσω το Σύνδεσμο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και 
Επιχειρήσεων Ελλάδος για την πρόσκληση να χαιρετίσω το 1ο αυτό αγροτικό 
συνέδριο.  

Ο γεωργικός τομέας και η ύπαιθρός μας, αποτελούν 
σημαντικούς παράγοντες για την ευημερία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συνολικά.  

Η ευρωπαϊκή γεωργία είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς τροφίμων στον κόσμο και εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια 
500 και πλέον εκατομμυρίων πολιτών. Παράλληλα οι γεωργοί της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι κύριοι προστάτες του φυσικού περιβάλλοντος, 
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αφού φροντίζουν για τους φυσικούς πόρους του εδάφους, των υδάτων, του 
αέρα και της βιοποικιλότητας στο περίπου μισή επιφάνεια της γης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 48% για να είμαι ακριβής.  

Πολλές θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τη γεωργία. Είτε εντός 
του ίδιου του τομέα, ο οποίος παρέχει τακτική εργασία σε 22 εκατομμύρια 
άτομα στην Ευρώπη, ή εντός του ευρύτερου τομέα των τροφίμων, όπου 
μιλάμε για περίπου 44 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. 

Όμως τίποτα δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. 
Αντίθετα με πολλούς από τους άλλους οικονομικούς κλάδους, η γεωργία 
επηρεάζεται έντονα από τις καιρικές συνθήκες. Πλήττεται επίσης συχνά από 
ασταθείς τιμές, φυσικές καταστροφές,  επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες, 
με αποτέλεσμα κάθε χρόνο, τουλάχιστον το 20% των γεωργών να χάνει το 
30% και πλέον των εσόδων τους σε σύγκριση με το μέσο όρο των τελευταίων 
τριών ετών.  

Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον 
περασμένο Νοέμβριο ένα έγγραφο με τίτλο: «Το μέλλον των τροφίμων και της 
γεωργίας», το οποίο περιγράφει τους τρόπους θωράκισης της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής ή Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως συνηθίζεται να 
αποκαλείται στην αργκό των Βρυξελλών, έναντι των μελλοντικών εξελίξεων. 

Η ΚΑΠ είναι μία από τις παλαιότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία έχει εκπληρώσει με επιτυχία τους αρχικούς της στόχους, 
εξασφαλίζοντας στους Ευρωπαίους ποιοτικά ασφαλή και οικονομικά προσιτά 
τρόφιμα και παράλληλα στηρίζοντας τους Ευρωπαίους αγρότες.  

Όμως ο κόσμος εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, όπως άλλωστε 
και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι αγρότες, αλλά οι κοινωνίες 
μας συνολικά.  

Ανέφερα πριν μερικές από αυτές. Για να τις αντιμετωπίσουν οι 
γεωργοί πρέπει να μαθαίνουν καθημερινά πώς να ανταπεξέρχονται σε ένα 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Εναπόκειται στους νομοθέτες να τους 
συνδράμουν καθ’ όλη τη διάρκεια των αλλαγών αυτών και να εξασφαλίσουν 
νομική σαφήνεια και απλότητα μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.  
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Φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταλήξει στο έγγραφο 
το οποίο ανέφερα προηγουμένως ζήτησε τη γνώμη των άμεσα 
ενδιαφερομένων μέσω μιας τρίμηνης διαβούλευσης για το μέλλον της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής.  

Λάβαμε 320.000 και πλέον απαντήσεις, η πλειονότητα των 
οποίων ζητούσε τη διατήρηση μιας ισχυρής κοινής γεωργικής πολιτικής σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η διαβούλευση υπογράμμισε την ανάγκη 
για μια ΚΑΠ απλούστερη, πιο ευέλικτη, η οποία επικεντρώνεται περισσότερο 
στις βασικές προκλήσεις της διασφάλισης ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για 
τους γεωργούς στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής.  

Τώρα τι αναφέρεται στο έγγραφο που εξέδωσε η Κομισιόν, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Νοέμβριο; Η σημερινή δομή των δυο 
πυλώνων, δηλαδή των άμεσα ενισχύσεων και των μέτρων στήριξης της 
αγοράς και της αγροτικής ανάπτυξης, θα πρέπει να διατηρηθεί. Ωστόσο να 
υπάρξει απλούστερη, πιο ευέλικτη προσέγγιση που θα καθορίζει λεπτομερώς 
τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταρτίσει στη 
συνέχεια το δικό της στρατηγικό σχέδιο που θα εγκρίνει η Επιτροπή, το οποίο 
θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να επιτύχει τους στόχους.  

Η αλλαγή του κλίματος και οι πιέσεις που ασκούνται στους 
φυσικούς πόρους θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη γεωργία και την 
παραγωγή τροφίμων.  

Η μελλοντική ΚΑΠ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις υψηλότερες 
φιλοδοξίες όσον αφορά την αποδοτική χρήση των πόρων, τη μέριμνα για το 
περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.  

Άλλες προτάσεις που διατυπώνονται. Ενθάρρυνση της χρήσης 
σύγχρονων τεχνολογιών για τη στήριξη των γεωργών επιτόπου και παροχή 
μεγαλύτερης διαφάνειας και ασφάλειας της αγοράς.  
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Ενθάρρυνση των νέων να ασχοληθούν με τη γεωργία, αλλά και 
καλύτερο συντονισμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε τομείς, όπως 
η φορολόγηση της γης, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Ανταπόκριση στις ανησυχίες των πολιτών όσον αφορά την 
αειφόρο γεωργική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της 
διατροφής, της σπατάλης τροφίμων και της καλής μεταχείρισης των ζώων. 
Επιδίωξη συνοχής μεταξύ των πολιτικών της σε αντιστοιχία με την παγκόσμια 
διάσταση της ΚΑΠ, κυρίως στους τομείς του εμπορίου, της μετανάστευσης και 
της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Όπως τόνισα πριν, προτείνουμε τη συνέχιση της στήριξης των 
γεωργών μέσω του συστήματος άμεσων ενισχύσεων. Φυσικά, όπως 
ειπώθηκε και από τους προλαλήσαντες, αυτό θα πρέπει να ειδωθεί μέσα από 
το πρίσμα των συζητήσεων για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα 2020 – 2027.  

Τι εννοώ; Για το διάστημα 2014 – 2020 η ΚΑΠ θα απορροφήσει 
περίπου 400 δισεκατομμύρια ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Εάν τα 
κράτη μέλη κι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι αυτοί είναι που αποφασίζουν 
για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, προσανατολιστούν σε μείωση του 
ποσού αυτού, πιθανόν να υπάρξει και η αντίστοιχη μείωση στο εισόδημα των 
αγροτών.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ κατά 30% ενδεχομένως να οδηγήσει 
σε μείωση του μέσου γεωργικού εισοδήματος κατά περισσότερο από 10% σε 
ορισμένα κράτη μέλη και πιθανόν σε μεγαλύτερες μειώσεις εισοδημάτων σε 
συγκεκριμένους τομείς.  

Οπότε θα πρέπει να θέσουμε σαφείς προτεραιότητες. Να δούμε 
τις διαφορετικές επιλογές που υπάρχουν για τον προϋπολογισμό και το πόσο 
κοστίζουν. Για το θέμα του μελλοντικού προϋπολογισμού η Ευρωπαϊκής 
Επιτροπή, η Κομισιόν, θα παρουσιάσει τις προτάσεις της στις αρχές Μαϊου. 
Ενώ αμέσως μετά θα καταθέσει και νομοθετικές προτάσεις για την εφαρμογή 
των στόχων που περιέχονται στο έγγραφο για το μέλλον της ΚΑΠ και για το 
οποίο σας μίλησα.  
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Κυρίες και κύριοι θα βάλω μια τελεία στο σύντομο χαιρετισμό 
μου, καθώς αργότερα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε περισσότερα για την 
ΚΑΠ από το συνάδελφο τον Γιώργο Μαθιουδάκη. Θα ήθελα να σας ευχηθώ 
ένα εποικοδομητικό συνέδριο και να σας διαβεβαιώσω πως η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή είναι και θα είναι στο πλευρό του Έλληνα γεωργού. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  


