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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ Οκτώ μήνες μετά την «Αραβική Άνοιξη» — 
μια στιγμή ανάπαυλας και περισυλλογής Αγαπητοί αναγνώστες,

Η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση έχει πλήξει πολ-
λούς πολίτες της EE. Έννοιες όπως το «δημόσιο χρέος», 
τα «μέτρα λιτότητας» και οι «συμφωνίες ανταλλαγής κιν-
δύνων αθέτησης» εμφανίζονται συχνά πυκνά στα πρωτο-
σέλιδα, υπενθυμίζοντάς μας τη θλιβερή κοινωνική πραγ-
ματικότητα. Η δράση των πολιτικών και των δημόσιων 
θεσμικών φορέων πρέπει να αντικατοπτρίζει και να αντι-
μετωπίζει τα προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες 

κάθε χώρας. Γι’ αυτό τον λόγο, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, μέσω του μελλοντικού προϋπολογισμού 
της ΕΕ, η τελευταία θα πρέπει να καταστεί υπόδειγμα χρηστής οικονομικής διαχείρισης, αξιο-
ποιώντας στο έπακρο τους πόρους της.

Η ΕΟΚΕ συνιστά τον περιορισμό της γραφειοκρατίας στα ταμεία της ΕΕ, έτσι ώστε να μην 
παραμένουν ανεκμετάλλευτοι οι πόροι που προορίζονται για την τόνωση της ανάπτυξης προς 
όφελος όλων των Ευρωπαίων. Στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα την επανεξέταση του προ-
ϋπολογισμού της ΕΕ, καλούνται οι νομοθέτες της ΕΕ να αναδιαρθρώσουν τον προϋπολογισμό, 
έτσι ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ. Προτείνεται δε ένα 
νέο σύστημα συγκέντρωσης εσόδων, βασισμένο αποκλειστικά στους ίδιους πόρους της ΕΕ και 
στην εγκατάλειψη της αρχής της «δίκαιης ανταπόδοσης».

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) συνιστά ένα καλό παράδειγμα πολιτικής, που βρίσκε-
ται εδώ και δεκαετίες στην υπηρεσία των Ευρωπαίων. Μέχρι αρκετά πρόσφατα, η ΚΓΠ απορ-
ροφούσε τη μερίδα του λέοντος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Δεδομένου ότι η τρέχουσα χρη-
ματοδότηση της ΚΓΠ θα λήξει το 2013, οι συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της διεξάγονται 
παράλληλα με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το διάστημα μετά το 2013. 

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να αναμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζε-
ται η κερδοφορία της γεωργίας, παράλληλα με ένα εγγυημένο δίκαιο εισόδημα για τους αγρό-
τες σε όλη την ΕΕ. Η ΚΓΠ, μεταξύ άλλων, προωθεί την αειφόρο χρήση των πόρων και τη δια-
τήρηση της βιοποικιλότητας και συμβάλλει στην ενίσχυση του αγροτικού εργατικού δυναμικού.

Καθότι μόνο το 7 % των αγροτών είναι σήμερα κάτω των 35 ετών και ένας στους τρεις είναι 
άνω των 65 ετών, πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους να στραφούν προς τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία. Τόσο η ΕΟΚΕ, ως όργανο που εκπροσωπεί τους απλούς ανθρώπους, όσο κι εγώ 
προσωπικά, ως αγρότης επί πολλά χρόνια, προσπαθούμε να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι αξίζει 
πραγματικά τον κόπο να ασχοληθεί κανείς με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Σε τι αποσκοπεί ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός της ΕΕ;

Ένας τέτοιος προϋπολογισμός θα δώσει σάρκα και οστά στη στρατηγική για μια έξυπνη, βιώ-
σιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Γι’ αυτό, η ΕΕ πρέπει να εφαρμόσει μια σταθερή, ευέλικτη 
πολιτική συνοχής, προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες. Ωστόσο, αρκετοί φορείς ζητούν τη 
μείωση των πόρων που διατίθενται για την πολιτική αυτή, υποστηρίζοντας ότι το τρέχον ποσο-
στό του 38,4 % (κατά μέσο όρο για την περίοδο 2000–2006) επί του συνολικού προϋπολογισμού 
της ΕΕ είναι πολύ υψηλό. Πρόκειται ασφαλώς για πλάνη! Δεν πρόκειται επ’ ουδενί να υπάρξει 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς υψηλής ποιότητας οικονομική ανάπτυξη. Συνεπώς, η ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας, προκειμένου να τονωθούν η ανάπτυξη, 
οι επενδύσεις, οι εξαγωγές, η απασχόληση, η αειφόρος βιομηχανία και οι καινοτόμες υπηρεσίες.

Ο Ζακ Ντελόρ είχε δηλώσει κάποτε: «Η επιβίωση του ευρωπαϊκού οικονομικού μοντέλου 
εξαρτάται από τρεις αρχές: τον ανταγωνισμό για την τόνωσή του, τη συνεργασία για την ενί-
σχυσή του και την αλληλεγγύη για τη διατήρηση της ενότητάς του.»

Ας μη συγχέουμε την ισοσκέλιση των εθνικών προϋπολογισμών με την ισοσκέλιση του προ-
ϋπολογισμού της ΕΕ! Η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ έχει το κόστος της, ένα κόστος που μετα-
φράζεται σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, βιώσιμες θέσεις εργασίας και ένα όραμα για το μέλλον. 

Staff an Nilsson
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επέτειο του «Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη» του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, 
που συνδιοργάνωσαν η 
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Βραβείο της ΕΟΚΕ στην κοινωνία 
των πολιτών — Επιβραβεύοντας 
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κοινωνίας των πολιτών
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Η Ευρωμεσογειακή Επιτροπή Παρακολού-
θησης της ΕΟΚΕ είχε φέτος ένα βαρύ πρό-
γραμμα δραστηριοτήτων, πράγμα το οποίο 
φαίνεται να συνεχίζεται. Δεδομένου ότι τα 
γεγονότα στην Τυνησία άρχισαν να εκτυλίσ-
σονται τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, 
ακόμη και πριν οι «αραβικές επαναστάσεις» 
—όπως αποκαλούνται στα αραβικά— εξα-
πλωθούν στην Αίγυπτο, κατέστη σύντομα 
προφανές σε όλους όσοι στην ΕΟΚΕ παρα-
κολουθούν στενά τα θέματα που αφορούν 
την περιοχή ότι κάτι βαθύτερο συνέβαινε. 

Μετά από μια πολύ σύντομη παύση 
για περισυλλογή, η Ευρωμεσογειακή Επι-
τροπή Παρακολούθησης (EΕΠ) ξεκίνησε 
τις εργασίες της με στόχο να συνεργαστεί 
με την ελεύθερη και ανεξάρτητη κοινωνία 
των πολιτών που άρχισε να αναδύεται στην 
περιοχή και να εδραιώσει την πρόοδο που 
είχε επιτευχθεί από τον λαό που βγήκε στους 
δρόμους. Κατ΄ αυτό τον τρόπο, η Ευρωμε-
σογειακή Επιτροπή Παρακολούθησης εστί-
ασε τις προσπάθειές της στην αξιοποίηση 
των πλεονεκτημάτων της ΕΟΚΕ: να συγκε-
ντρώσει οργανώσεις κοινωνικών εταίρων 
που ήταν, και σε ορισμένες περιπτώσεις, εξα-
κολουθούν να είναι, στα μαχαίρια, αναζη-
τώντας συνεργασία με άλλους οργανισμούς 
στον τομέα αυτόν, όπως με το ΕΙΕΕ και τη 
ΔΟΕ, κάνοντας έκκληση για συντονισμένη 
δράση με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και γενικότερα χρησιμοποιώντας την ευρεία 
τεχνογνωσία της προς όφελος των εταίρων 

της. Πιο συγκεκριμένα, έχει οργανώσει διε-
ρευνητικές εξορμήσεις προς την Τυνησία 
και το Μαρόκο, προκειμένου να συνεργα-
στεί με ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας των 
πολιτών και να εντοπίσει νέους εταίρους 
—στην τελευταία αυτή περίπτωση να ανα-
ζητήσει επαφές με τη νέα ΟΚΕ του Μαρό-
κου. Αργότερα, κατά το τρέχον έτος, έχουν 
προγραμματιστεί για το φθινόπωρο περαι-
τέρω διερευνητικές αποστολές στον Λίβανο 
και, ενδεχομένως, στην Αίγυπτο, στο πλαί-
σιο της προετοιμασίας της Ευρωμεσογειακής 
Συνόδου Κορυφής των ΟΚΕ και παρεμφε-
ρών οργανισμών. Παρά το γεγονός ότι όλα 
αυτά είναι πολύ εντατικές και συχνά κου-
ραστικές εμπειρίες, δεν υπάρχει καμία αμφι-
βολία ότι είναι επίσης πολύ ικανοποιητικές 

όσον αφορά τη γνωριμία με την πραγματική 
κοινωνία των πολιτών των χωρών της περι-
οχής αλλά και την εξοικείωσή τους με τον 
ρόλο της ΕΟΚΕ.

Θα ήταν αυταπάτη να πιστέψουμε ότι 
όλα έχουν κερδηθεί. Υπάρχουν σημαντι-
κοί κίνδυνοι μπροστά μας, και γι’ αυτό είναι 
απαραίτητη η συνεχής δέσμευση και προ-
σήλωση της ΕΕ στους στόχους των «επα-
ναστάσεων» στην περιοχή. Αυτό που, προς 
το παρόν, όλοι οι εταίροι μας και η ΕΟΚΕ 
μπορούν να κάνουν είναι να σπείρουν τους 
σπόρους της δημοκρατίας με την ελπίδα ότι 
μπορούν να δρέψουν τους καρπούς της στο 
όχι και τόσο απώτερο μέλλον. Όπως λένε, 
τα καλύτερα έπονται... (gh) ●
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Το πρόγραμμα Leader ως μοντέλο για την 
ανάπτυξη τοπικών εταιρικών σχέσεων

Η προσέγγιση του προγράμματος Leader 
της ΕΕ έχει ως στόχο να αποτελέσει πρό-
τυπο για τη συμμετοχή των ενδιαφερο-
μένων μερών στην τοπική ανάπτυξη. 
Ωστόσο, δεν έχει ακόμη εκπληρώσει 
τη δυνατότητά του να ενσωματώσει 
τις τοπικές ανάγκες στις αναπτυξιακές 
στρατηγικές, να κινητοποιήσει τα ενδι-
αφερόμενα μέρη και να προωθήσει την 
τοπική καινοτομία. Αυτά ήταν τα κύρια 
συμπεράσματα της ακρόασης με θέμα 
«Το πρόγραμμα Leader ως μέσο τοπικής 

ανάπτυξης», που διοργανώθηκε από την 
ΕΟΚΕ στις 20 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Οι 
συμμετέχοντες ζήτησαν τη θέσπιση ενι-
αίων, σαφών και απλουστευμένων διοι-
κητικών κανόνων, μεγαλύτερη εμπλοκή 
των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 
στον προγραμματισμό αγροτικής ανά-
πτυξης, μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής 
τοπικών προτεραιοτήτων και εφαρμο-
γής τοπικών λύσεων, αυξημένη διαφά-
νεια στις δραστηριότητες, παρακολού-
θηση και αξιολόγηση των ΟΤΔ, καθώς 

και ανάπτυξη ικανοτήτων όλων των 
τοπικών φορέων. Τα συμπεράσματα της 
ακρόασης θα συμπεριληφθούν στη γνω-
μοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα «Το πρό-
γραμμα Leader ως μέσο τοπικής ανάπτυ-
ξης», η οποία βρίσκεται στο στάδιο της 
προετοιμασίας στο πλαίσιο της συζή-
τησης για το μέλλον της ΚΓΠ και του 
πυλώνα αγροτικής ανάπτυξης. (rh) ●
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Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να διατηρήσει 
την ποιότητα των θέσεων εργασίας

Η οικονομική κρίση είχε εκτεταμένες 
συνέπειες στην ευρωπαϊκή αγορά εργα-
σίας, με τα επίπεδα απασχόλησης να 
πέφτουν στο 69 %. Αντιδρώντας, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια πρωτο-
βουλία που σκοπό είχε την αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης και την αποκα-
τάσταση της εμπιστοσύνης στην ευρω-
παϊκή αγορά εργασίας. Η πρωτοβου-
λία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας» ήταν το επίκεντρο μιας 
γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ που εκπόνη-
σαν η εισηγήτρια κ. Drbalová (Ομάδα 

Εργοδοτών, Τσεχική Δημοκρατία) και ο συνεισηγητής κ. Zufi aur Narvaiza 
(Ομάδα Εργαζομένων, Ισπανία).

Το έργο της Επιτροπής στον τομέα αυτό επικροτήθηκε από την ΕΟΚΕ, η 
οποία ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να στηριχθούν σε αυτό, χρησιμοποιώντας 
τον κοινωνικό και τον πολιτικό διάλογο ως αιχμή του δόρατος των προσπα-
θειών τους. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι η πρωτοβουλία δεν αντικατο-
πτρίζει την προτεραιότητα της δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής ποιό-
τητας και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνεχής προ-
στασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τα οποία να μη θυσιαστούν στην 
επιδίωξη μιας πιο αποτελεσματικής αγοράς εργασίας. (ma) ●

H χρηματοοικονομική προστασία των καταναλωτών 
στην πρώτη γραμμή της ΕΟΚΕ

Η οικονομική κρίση ανέδειξε την κατακόρυφη αύξηση των χρηματοοικονομι-
κών προϊόντων που παρατηρήθηκε τελευταία. Αναπόφευκτα, όλοι οι κατανα-
λωτές θα έρθουν αντιμέτωποι με αυτήν αργά ή γρήγορα, π.χ. κατά την αγορά 
ακινήτων ή την επένδυση των αποταμιεύσεών τους. Για τον λόγο αυτό, η 
ΕΟΚΕ επιθυμεί να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο με στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και των δανειζομένων όσον αφορά τις 
συναλλαγές και τα δικαιώματά τους, και να διασφαλίσει την πλήρη προστα-
σία τους. Δύο νέες γνωμοδοτήσεις που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνοδο ολο-
μέλειας του Ιουλίου θα συμβάλουν στην εναρμόνιση της αγοράς ενυπόθη-
κων δανείων στην ΕΕ και στην ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαι-
ώματά τους σχετικά με νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Πρώτον, η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα Συμβάσεις πίστωσης για 
ακίνητα κατοικίας, που εκπόνησε η κ. Reine-Claude Mader (Ομάδα Διάφο-

ρων Δραστηριοτήτων, Γαλλία), θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπι-
στοσύνης των καταναλωτών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω 
μιας αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς. Δεύτερον, η γνω-
μοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα Χρηματοοικονομική εκπαίδευση και υπεύθυνη 
κατανάλωση χρηματοοικονομικών προϊόντων, που εκπόνησε ο κ. Carlos Trias 
Pinto (Ομάδα Διάφορων Δραστηριοτήτων, Ισπανία), θα συμβάλει στην καλύ-
τερη ενημέρωση όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα μέσω εκπαί-
δευσης. (ail) ●

Διασφάλιση του ενεργειακού μέλλοντος της Ευρώπης

Η πρόκληση της διασφάλισης των πηγών 
ενέργειας της Ευρώπης αποτελεί το αντι-
κείμενο δύο γνωμοδοτήσεων, οι οποίες 
τονίζουν τη σημασία του μακροπρόθε-
σμου σχεδιασμού και της αποτελεσμα-
τικής επίλυσης του ολοένα αυξανόμενου 
διλήμματος της Ευρώπης όσον αφορά την 
ενέργεια. Η γνωμοδότηση που εκπόνη-
σαν ο εισηγητής κ. Zbořil (Ομάδα 
Εργοδοτών, Τσεχική Δημοκρατία) και ο 
συνεισηγητής κ. Gibellieri (εκπρόσωπος, 
Ιταλία) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να υιοθετήσει μια προνοητική προσέγγιση σχετικά με τη διασφάλιση και τη 
βελτίωση της πρόσβασης στις πρώτες ύλες. Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ μιας πιο 
ενεργού εξωτερικής πολιτικής στον τομέα αυτόν, τόσο όσον αφορά την παρα-
κολούθηση της κατάστασης του διεθνούς εμπορίου όσο και την ενίσχυση των 
διεθνών διαπραγματεύσεων μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Το ερώτημα πώς μπορεί να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση τέθηκε στη 
γνωμοδότηση που εκπόνησε η εισηγήτρια κ. Sirkeinen (Ομάδα Εργοδοτών, 
Φινλανδία). Αν και υποστηρίζει πλήρως τον στόχο της ενεργειακής απόδο-
σης, η ΕΟΚΕ θέτει πολλά ζητήματα. Επισημαίνει ότι η ενεργειακή απόδοση 
και η εξοικονόμηση ενέργειας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλλαγή 
των συνηθειών όσον αφορά την ενέργεια. Η ΕΟΚΕ εκφράζει συνεπώς την 
ανησυχία της ότι η προσέγγιση της Επιτροπής βασίζεται υπερβολικά σε κανο-
νιστικές ρυθμίσεις και υποτιμά τα θετικά κίνητρα ως μέθοδο αλλαγής συμπε-
ριφοράς. Επίσης, η ΕΟΚΕ θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε μακροπρόθεσμα 
βιώσιμα έργα και όχι σε βραχυπρόθεσμα επιτεύγματα. (ma) ●

Συνεργασία για την καταπολέμηση των διακρίσεων

Η έλλειψη κοινωνικής ένταξης σε ορισμένα κράτη μέλη είναι εμφανής και τα 
προβλήματα που απορρέουν σκιαγραφούν μια ανησυχητική εικόνα. Έχουμε 
γίνει μάρτυρες μιας γενικής αύξησης των επιπέδων ξενοφοβίας και διακρί-

σεων, με τα κράτη μέλη και την ΕΕ να αναζητούν λύση στα προβλήματα 
αυτά. Για να συμβάλει στη συζήτηση, η ΕΟΚΕ εκπόνησε σχετική γνωμοδό-
τηση με εισηγητή τον κ. Pariza Castaños (Ομάδα Εργαζομένων, Ισπανία). 
Η γνωμοδότηση τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών και περι-
φερειακών αρχών σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στην αντιμε-
τώπιση αυτού του προβλήματος, καθώς αυτά είναι τα κύρια ενδιαφερόμενα 
μέρη που βρίσκονται πιο κοντά στη βάση της κοινωνίας.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η κοινωνική ένταξη δεν είναι μια νομική πράξη 
αλλά μάλλον μια σύνθετη, μακροχρόνια κοινωνική διαδικασία, με πολλές δια-
στάσεις και συμμετοχή πολλών ενδιαφερόμενων μερών. Ως εκ τούτου, η προ-
ώθηση της συνύπαρξης και της κοινωνικής ένταξης προϋποθέτει τη συνερ-
γασία σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτή τη βάση, η ΕΟΚΕ προτείνει να συσταθούν 
συμβούλια, φόρουμ και πλατφόρμες, ώστε η συμβολή της κοινωνίας των 
πολιτών να μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαμόρφωση των πολιτι-
κών κοινωνικής ένταξης. (ma) ●

Ξεπερνώντας τη διασυνοριακή σύγχυση 

Η ΕΟΚΕ έχει υιοθετήσει δύο γνωμοδο-
τήσεις οι οποίες εξετάζουν τρόπους μεί-
ωσης των διασυνοριακών δυσκολιών που 
βιώνουν οι ευρωπαίοι πολίτες και οι επι-
χειρήσεις. Η πρώτη, που εκπόνησε ο κ. 
Farrugia (Ομάδα Εργοδοτών, Μάλτα) 
αφορά το φορολογικό σύστημα. Οι πολί-
τες συχνά λαμβάνουν ελάχιστη βοήθεια 
όταν πρόκειται για φορολογικές διαδι-
κασίες, και η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να 
τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί που θα 
καταστήσουν τις διαδικασίες απλές και 

σαφείς. Ένας τέτοιος μηχανισμός που προτείνεται στη γνωμοδότηση είναι 
η δημιουργία ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, 
όπου οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες 
και τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης και να καταβάλουν τους φόρους τους.

Ο εξορθολογισμός των διασυνοριακών υπηρεσιών ήταν ένα άλλο υπό 
συζήτηση θέμα σε μια γνωμοδότηση που εκπόνησε ο κ. Siecker (Ομάδα 
Εργαζομένων, Κάτω Χώρες). Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για 
το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βελτιώσει την ενιαία 
αγορά υπηρεσιών, ιδίως μέσω της δημιουργίας κέντρων ενιαίας εξυπηρέτη-
σης. Τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης επιτρέπουν την ευκολότερη πρόσβαση 
σε συγκεκριμένες πληροφορίες σε κάθε κράτος μέλος και επιτρέπουν στους 
παρόχους υπηρεσιών να συμπληρώνουν τις διοικητικές διατυπώσεις σε ηλε-
κτρονική μορφή. (ma) ●

Ευρωπαϊκό βραβείο διαχρονικού σχεδίου 2011 — Σχέδιο για όλες τις γενεές 
οργάνων της ΕΕ σε πρακτικές αειφόρου σχε-
διασμού και καινοτομίας.

Ζητήθηκε από σχεδιαστές και φοιτητές 
σχεδίου από τα 27 κράτη μέλη, καθώς και από 
ευρωπαίους σχεδιαστές που ζουν εκτός της 
ΕΕ να προσεγγίσουν το ζήτημα της αλληλεγ-
γύης μεταξύ των γενεών σε μια εποχή όπου 
παρατηρείται το φαινόμενο της γήρανσης 
του πληθυσμού, δημιουργώντας καινοτό-
μες και χρήσιμες λύσεις και εστιάζοντας στο 
«διαχρονικό σχέδιο», μέσω μιας διαδικασίας 
συμμετοχικού σχεδιασμού (οι τελικοί χρήστες 
θα συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού) 
και/ή κοινού σχεδιασμού (σύσφιγξη σχέσεων 
μεταξύ των γενεών και συνεργασίες νέων και 
μεγαλύτερων σε ηλικία σχεδιαστών).

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών 
έληξε στις 31 Μαΐου 2011. Κατατέθηκαν 
περισσότερες από 250 αιτήσεις και περισσό-
τερα από 100 προϊόντα από όλη την Ευρώπη. 
Στις αρχές Ιουνίου, συμπεριλήφθηκαν 26 
προϊόντα στον κατάλογο προεπιλογής και 
η τελική απόφαση ελήφθη στις 18 Ιουλίου 
στις Βρυξέλλες.

Η κριτική επιτροπή απαρτιζόταν από 
την κ. Anna Maria Darmanin (πρόεδρος 
της κριτικής επιτροπής), τα μέλη της ΕΟΚΕ 
κ. Anne-Marie Sigmund, κ. Marie Zvolska 
και κ. Alexander Graf von Schwerin, καθώς 
και από αρκετούς παγκοσμίου φήμης ειδικούς 
προερχόμενους από όλα τα πεδία της θεμα-
τικής του διαγωνισμού.

Νικητές αναδείχθηκαν ο κ. Vincent 
Gerkens με το KeepCool (1ο βραβείο), ο 
κ.  Francesco di Luzio για τη συμμετοχή 

ORTOgether (2ο βραβείο) και η κ. Mari 
Korgesaar με το Darning Pear (3ο βραβείο).

Η τελετή απονομής των βραβείων και 
τα εγκαίνια της έκθεσης με τα 20 καλύ-

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στην ΕΟΚΕ 
κατά την πολωνική Προεδρία της ΕΕ
Στα πλαίσια της πολωνικής Προεδρίας 
της ΕΕ, η ΕΟΚΕ διοργανώνει διάφο-
ρες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως εκθέ-
σεις σύγχρονης πολωνικής τέχνης, αλλά 
και άλλες εκδηλώσεις, όπως η ανάγνωση 
πολωνικής λογοτεχνίας ή η παρουσίαση 
πολωνικής μουσικής κινηματογραφικών 
ταινιών. 

Ορισμένες από τις εκδηλώσεις αυτές 
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το φετινό 
καλοκαίρι: στις 13 Ιουλίου 2011 εγκαι-
νιάστηκε η έκθεση «Paweł Kuczyński. 
Γελοιογραφίες», παρουσία των αντι-
προέδρων της ΕΟΚΕ κας Darmanin, του 
κ. Krawczyk καθώς και του κ. Wojtczak, 
εκπροσώπου της πρεσβείας της Πολω-
νίας. Μετά τα εγκαίνια διοργανώθηκε 
πολωνική εσπερίδα. 

Στις 14 Ιουλίου, ο πολωνός ποιη-
τής, συγγραφέας και μεταφραστής Jacek 
Dehnel έλαβε μέρος στη φετινή σειρά 
λογοτεχνικών γευμάτων της ΕΟΚΕ. Ο 
κ. Adamczyk, πολωνός σύμβουλος της 
ΕΟΚΕ, καλωσόρισε περισσότερους από 
100 παρευρισκόμενους στην εκδήλωση. 

Ο διαγωνισμός σχεδίου, τον οποίο καθιέρωσε 
το 2009 η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινω-
νική Επιτροπή, έχει ως στόχο την ευαισθητο-
ποίηση του κοινού σε κοινωνικά ζητήματα, 
καθώς και σε ζητήματα που άπτονται της κοι-
νωνίας πολιτών. Το αντικείμενο στο οποίο 
απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο θα παρα-
χθεί σε περιορισμένο αριθμό αντιγράφων 
και θα διανεμηθεί στο πλαίσιο της ενημερω-
τικής εκστρατείας της ΕΟΚΕ το 2012, που θα 
είναι το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης 
και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

Η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε 
συνεργασία με την CUMULUS (τη Διεθνή 
Ένωση Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών 
Καλών Τεχνών, Σχεδίου και Πολυμέσων) 
και το δίκτυο EIDD Design for All Europe 
(Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Σχεδίου και Αναπη-
ρίας — Σχέδιο για όλη την Ευρώπη), ένωσαν 
τις δυνάμεις τους με την ΕΟΚΕ για τη μέγι-
στη δυνατή προβολή του διαγωνισμού και 
την ενίσχυση της συμμετοχής των θεσμικών 

Vladimíra Drbalová, 
μέλος της ΕΟΚΕ

Vincent Farrugia, 
μέλος της ΕΟΚΕ

Ulla Sirkeinen, 
μέλος της ΕΟΚΕ

Από τις 3 έως τις 7 Οκτωβρίου, η 
ΕΟΚΕ θα φιλοξενήσει την έκθεση «Marie 
Sklodowska-Curie», κατά τη διάρκεια 
της εβδομάδας με θέμα «Χημεία και πολι-
τισμός», που διοργανώνεται στο πλαίσιο 
του διεθνούς έτους χημείας. 

Σε συνεργασία με διάφορους πολωνούς 
και διεθνείς εταίρους, η ΕΟΚΕ θα ξεκινή-
σει στις 25 Οκτωβρίου 2011 την εκστρα-
τεία «Ποίηση στο μετρό». Η ΕΟΚΕ θα 
εντάξει επίσης στο μακροπρόθεσμο πολι-
τιστικό πρόγραμμά της μία δραστηριότητα 
με τίτλο «Διάλεξε ένα ποίημα» στα πλαίσια 
μιας διαδραστικής προσέγγισης της λογο-
τεχνικής παράδοσης στην Ευρώπη. 

Στις 26 Οκτωβρίου, θα έχετε την 
ευκαιρία να ακούσετε πολωνική μουσική 
κινηματογραφικών ταινιών στο πλαί-
σιο μιας σειράς μουσικών εκδηλώσεων 
«Come’N’Listen» που θα πραγματοποιη-
θεί και πάλι στον χώρο του εστιατορίου La 
Brasserie, στο κτίριο VM2.

Η 100ή επέτειος από τη γέννηση του 
πολωνού ποιητή, συγγραφέα, μεταφραστή 

τερα πρωτότυπα, συμπεριλαμβανομένων 
των βραβευθέντων σχεδίων, θα πραγματο-
ποιηθεί στην έδρα της ΕΟΚΕ στις Βρυξέλ-
λες (99 rue Belliard), στις 21 Σεπτεμβρίου 
2011, στα πλαίσια του διεθνούς φεστιβάλ 

σχεδίου Design September 2011 (επίσημο 
πρόγραμμα: www.designseptember.be). Για 
περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.design-
competition.eesc.europa.eu. (sb) ●

«KeepCool» — Ο νικητής του διαγωνισμού 
της ΕΟΚΕ Design Eleven

και νομπελίστα Czeslaw Milosz θα εορτα-
στεί με μια έκθεση. Η έκθεση φωτογραφίας 
«Καλλιτέχνες για την Ευρώπη», που προ-
βλήθηκε σε οθόνες κατά τη σύνοδο ολομέ-
λειας του Ιουλίου στο κτίριο Charlemagne, 
θα φιλοξενηθεί στην ΕΟΚΕ τον Δεκέμ-
βριο. (sb) ●

Για περισσότερες πληροφορίες: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-
and-activities-culture-polish-presidency

Λογοτεχνικό γεύμα με τον πολωνό συγγραφέα και 
μεταφραστή Jacek Dehnel

EOKE info — Σεπτέμβριος 2011/7 — Ειδική έκδοση

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Οι φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ υπό πίεση

Ένα νέο σύμφωνο μεταξύ γεωργίας 
και περιβάλλοντος για την 
οικοδόμηση του μέλλοντος
Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) δεν είναι ένα στενό 

συμφέρον. Πρώτα στην ΕΟΚ και τώρα στην ΕΕ, η ΚΓΠ 

ήταν και παραμένει ένας από τους πυλώνες πάνω 

στους οποίους έχει οικοδομηθεί η ενωμένη Ευρώπη. 

Και πρέπει να παραμείνει έτσι.

Μια απλά κοινή πολιτική είναι το αποτέλεσμα ενός συμφώνου με τις περιφέρειες 
της Ένωσης, προς όφελος της υγείας των λαών της Ευρώπης, για το μέλλον της ευρω-
παϊκής γεωργίας.

Ενώ οι αγρότες είναι οι βασικοί παράγοντες της ευρωπαϊκής γεωργίας, η γεωργία 
αποτελεί σημαντικό μέρος της κοινωνίας γενικότερα. Οι στόχοι της ΚΓΠ είναι πολλοί, 
αλλά όλοι τείνουν προς μια κατεύθυνση: να παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνι-
στικά και βιώσιμα συστήματα γεωργίας και τροφίμων τα οποία να είναι μελλοντοστραφή.

Η τρέχουσα ΚΓΠ εξακολουθεί να είναι γενικά μια πολιτική προσκολλημένη στο 
παρελθόν. Κατά συνέπεια, είναι ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και 
επικέντρωση των προσπαθειών στη μεταρρύθμιση των μέτρων και μέσων για την προ-
ώθηση της ανταγωνιστικότητας: τη μετάβαση από μια νοοτροπία που βασίζεται σε επι-
δοτήσεις σε μια άλλη που να βασίζεται σε κίνητρα.

Μόνο τότε οι νέοι άνθρωποι θα είναι σε θέση να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
καινοτομία, στην αναζήτηση νέων ευκαιριών και την αντιμετώπιση των δυνάμεων των 
ανοικτών και ρυθμιζόμενων αγορών. Η σημερινή ΚΓΠ δεν έχει θέση για τους νέους επι-
χειρηματίες. Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένες επιδοτήσεις αλλά στο ίδιο το σύστημα: 
πρέπει να αλλάξει, εάν θέλει να εμπνεύσει μια νέα γενιά επιχειρηματιών να ρισκάρουν το 
μέλλον τους σε αυτόν τον υπέροχο τομέα της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρώ-
πης: της υπαίθρου και των τροφίμων.

Η Επιτροπή έχει υποβάλει μια καλή πρόταση για τη μεταρρύθμιση του προϋπολο-
γισμού.

Εναπόκειται τώρα στο Κοινοβούλιο —τη φωνή του ευρωπαϊκού δημόσιου συμφέρο-
ντος— να ισορροπήσει και να ικανοποιήσει το ευρύ φάσμα των οικονομικών και κοινω-
νικών απαιτήσεων του συνόλου της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτό είναι ζήτημα για το 
Κοινοβούλιο γενικότερα: έχει περάσει ο καιρός των τομεακών επιτροπών. Η ευρωπαϊκή 
κοινωνία των πολιτών, της οποίας τα πολύπλοκα και αλληλένδετα συμφέροντα έρχονται 
καθημερινά αντιμέτωπα με τις πραγματικές συνέπειες της κρίσης στα διάφορα κοινωνικά 
στρώματα της Ένωσης, παρακολουθεί τη συνολική συμπεριφορά του Κοινοβουλίου και 
των άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Παρακολουθεί και κρίνει.

Mario Campli 

Πρόεδρος του τμήματος «Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη και περιβάλλον»

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) υπο-
βάλλεται για μία ακόμη φορά σε αναθεώ-
ρηση, η οποία θα ενταχθεί στη νομοθεσία 
της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2014. Οι τελευ-
ταίες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής αποσκοπούν στην αναδιαμόρφωση της 
πολιτικής, έτσι ώστε να μπορεί να προλαμ-
βάνει τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
εδαφικές προκλήσεις.

Καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 
Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας 
των Ηνωμένων Εθνών (FAO), ο πληθυ-
σμός της Γης θα φθάσει τα 9 δισεκατομ-
μύρια το 2050, η ΚΓΠ θα πρέπει να αντα-
ποκριθεί σε σημαντικά παγκόσμια και περι-
φερειακά προβλήματα.

Κάθε μέρα προστίθενται στον παγκό-
σμιο πληθυσμό 140 000 άτομα. Ο αρμόδιος 
για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανά-
πτυξης επίτροπος κ. Dacian Cioloş αναφέ-
ρει ότι η ζήτηση τροφίμων θα αυξηθεί μέχρι 
το 2030 κατά 50 %. Διακυβεύονται παρά-
γοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η αλλαγή 
διατροφικών συνηθειών, η διατήρηση και 
η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, η 
έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων 
του «αναπτυξιακού» Γύρου της Ντόχα και 
η επισιτιστική ασφάλεια. 

Η Επιτροπή προσπαθεί, συνεπώς, να 
διαμορφώσει μια ΚΓΠ η οποία να βλέπει 
αυτούς τους αστρονομικούς αριθμούς και 
τα αβέβαια αποτελέσματα ως ευκαιρίες για 
την ευρωπαϊκή γεωργία. Ταυτόχρονα, επι-
θυμεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που 
υπονομεύουν την ΚΓΠ εντός της Ευρώπης. 
Πρόκειται για στόχους κεφαλαιώδους σημα-
σίας και, για να τους επιτύχει, η Επιτροπή 
απευθύνει έκκληση για μια πιο βιώσιμη, 
αποτελεσματική, ισορροπημένη και στο-
χοθετημένη ΚΓΠ, η οποία θα ανταποκρί-
νεται καλύτερα στις ανάγκες και στις προσ-
δοκίες των πολιτών. Όλα αυτά είναι, πράγ-
ματι, πεδία που χρήζουν διεξοδικής επανεξέ-
τασης. Όμως, τι ακριβώς συνεπάγεται αυτό 
και πού ασκούνται οι πολιτικές πιέσεις;

Η ΚΓΠ διαρθρώνεται γύρω από δύο 
πυλώνες. Ο πρώτος αφορά τις άμεσες πλη-
ρωμές στους αγρότες που πληρούν ορισμέ-

υνυνολο ική ή συσυσυμπμμ ερεριφιφορά τοτου Κοινοβουουλίλ ου και 
. ΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠαραραρακακολλολολοοουο θεί κακαι κρίνειι.

Οι χρηματοδοτήσεις των αγροτών
υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων ετησίως, 
δηλαδή το 30 % του συνολικού ποσού των 
ενισχύσεων. Από την άλλη πλευρά, περίπου 
το 50 % των γερμανών αγροτών λαμβάνουν 
λιγότερα από 5 000 ευρώ ετησίως, ήτοι μόλις 
το 5 % του συνόλου των ενισχύσεων. Πόσο 
δίκαιο είναι άραγε αυτό;»

Τα μέτρα αυτά υποστηρίζονται και από 
την ΕΟΚΕ, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 
της οποίας οι ενεργοί αγρότες θα πρέπει να 
εγγυώνται την παραγωγή «δημόσιων αγα-
θών και υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας». 
Οι υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν να περι-
λαμβάνουν επίσης την προστασία του περι-
βάλλοντος, την επισιτιστική ασφάλεια και 
την προστασία των καταναλωτών. Έτσι, 
οι ενισχύσεις θα πρέπει να εξαρτώνται από 
αυτά τα γενικής και μη εμπορικής φύσης κρι-
τήρια και αυτό ακριβώς προτίθεται να πρά-
ξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Θα πρέπει να διατεθούν κονδύλια για 
αειφόρες αγροτικές δραστηριότητες που 
παράγουν ποιοτικά τρόφιμα και παρέχουν 
δημόσια αγαθά, όπως η διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας», εξηγεί ο κ. Ribbe.

Μέχρι το 1992, οι άμεσες ενισχύσεις 
βασίζονταν αποκλειστικά στη στήριξη των 
τιμών· έκτοτε όμως άρχισαν να μειώνονται 
και η τάση αυτή συνέχισε μέχρι το 2003, 
όταν μεταρρυθμίστηκε η ΚΓΠ και οι άμε-
σες ενισχύσεις «αποσυνδέθηκαν», παύοντας, 
δηλαδή, να συναρτώνται με την παραγωγή 
τροφίμων. Έτσι, πάνω από το 90  % των 
ευρωπαϊκών γεωργικών ενισχύσεων είναι 
πλέον ανεξάρτητες από την παραγωγή. 
Σήμερα, το ζήτημα και η σκοπιμότητα του 
συστήματος άμεσων ενισχύσεων έχουν τεθεί 
εκ νέου επί τάπητος. 

Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόσει 
τις προτάσεις της, ένα πιο αειφόρο ευρωπα-
ϊκό γεωργικό μοντέλο, που επικροτείται και 
από την ΕΟΚΕ, θα μπορούσε τελικά να απο-
κτήσει σάρκα και οστά. 
 ●

Δισεκατομμύρια ευρώ από τους φόρους που 
καταβάλλουν οι πολίτες της ΕΕ καταλήγουν 
ως στήριξη του εισοδήματος των αγροτών. 
Το εν λόγω σύστημα, γνωστό και ως άμε-
σες ενισχύσεις, έχει προκαλέσει ουκ ολίγες 
διαμάχες όλες αυτές τις δεκαετίες. Σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΕ συνεισφέ-
ρει κατά μέσο όρο το 40 % του εισοδήματος 
των αγροτών. 

Σύμφωνα με στοιχεία που έφερε στο φως 
της δημοσιότητας το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο, στους δικαιούχους της ΚΓΠ 
συμπεριλαμβάνονται σιδηροδρομικές εται-
ρείες, λέσχες ιππασίας, ιπποφορβεία, όμιλοι 
γκολφ, λέσχες αναψυχής και δημοτικά συμ-
βούλια. Η διασπάθιση δημόσιου χρήματος, 
το οποίο θεωρείται κάτι παραπάνω από απα-
ραίτητο για την αρωγή των αγροτών που 
αγωνίζονται να επιβιώσουν, έχει υπονομεύ-
σει σοβαρά την αξιοπιστία της ΚΓΠ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τώρα 
τη σύζευξη των άμεσων ενισχύσεων με αει-
φόρες και φιλικές προς το περιβάλλον αγρο-
τικές πρακτικές. «Για να είναι αξιόπιστες, οι 
άμεσες ενισχύσεις πρέπει να κατανέμονται 
με τρόπο δίκαιο μεταξύ των κρατών μελών, 
των περιφερειών, των διαφόρων γεωργικών 
κλάδων και των κατηγοριών αγροτών. Αυτό 
δεν σημαίνει ενισχύσεις κατ’ αποκοπήν σε 
όλη ανεξαιρέτως την ΕΕ», εξηγεί ο κ. Dacian 
Ciolos, ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας και 

Αγροτικής Ανάπτυξης, προσθέτοντας ότι οι 
σχετικές πολιτικές θα πρέπει να επικεντρω-
θούν στους πραγματικά ενεργούς αγρότες.

Εντούτοις, η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι η 
ενεργός απασχόληση με αγροτικές δρα-
στηριότητες, όπως αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν 
έχει ακόμη καθοριστεί δεόντως.

Παρ’ όλα αυτά, οι άμεσες ενισχύσεις θα 
συνεχίσουν να αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο 
της ΚΓΠ. Ωστόσο, τα νέα υποχρεωτικά κρι-
τήρια για τη χορήγηση αυτών των ενισχύ-
σεων σημαίνουν ότι όλοι οι αγρότες της 
ΕΕ θα θεωρούνται δικαιούχοι μόνο αν, για 
παράδειγμα, μέσω των πρακτικών τους ενι-
σχύεται η βιοποικιλότητα και ελαχιστοποι-
ούνται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

«Ποια είναι όμως η σκοπιμότητα συνέ-
χισης των άμεσων πληρωμών στο μέλλον;», 
διερωτάται ο κ. Lutz Ribbe, εισηγητής της 
γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα τη μεταρ-
ρύθμιση της ΚΓΠ το 2013. «Οι άμεσες ενι-
σχύσεις πρέπει να αποκτήσουν πιο οικολο-
γικό χαρακτήρα προκειμένου να ενθαρρύ-
νουν αγροτικές πρακτικές φιλικές προς το 
περιβάλλον», σημειώνει, προσθέτοντας ότι 
οι τρέχουσες στρατηγικές επιδοτήσεων εξα-
κολουθούν να μην είναι δίκαιες. «Στη Γερμα-
νία, μόλις 1,6 % του συνόλου των αγροτών 
εισπράττουν περισσότερα από 100 000 ευρώ 

νες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο δεύτερος συγχρη-
ματοδοτείται από τα κράτη μέλη και αφορά 
τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυ-
ξης, π.χ. την ενίσχυση της βιοποικιλότητας 
και την οικολογική προστασία της γεωργι-
κής γης. Οι ενισχύσεις αυτές δεν καταβάλ-
λονται άμεσα στους αγρότες.

Ορισμένα μεγάλα κράτη μέλη, ωστόσο, 
ασκούν έντονες πιέσεις στις Βρυξέλλες να 
περικόψει τον προϋπολογισμό του δεύτε-
ρου πυλώνα και να τον κατανείμει σε άλλα 
κεφάλαια του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
όπως η έρευνα. Οι δαπάνες της ΚΓΠ ως 
μερίδιο του ενωσιακού προϋπολογισμού 
έχουν ήδη συρρικνωθεί σημαντικά. Ενώ 
το 1985 αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 75 %, 
προβλέπεται να πέσουν στο 39,3 % έως το 
2013. Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Cioloş θα πρέπει 
να αντισταθεί σε αυτές τις πιέσεις· και αυτό 

το κάνει προωθώντας έναν δεύτερο πυλώνα 
ακόμη πιο «πράσινο» και βιώσιμο.

Η ΚΓΠ έχει διαμορφωθεί ως επί το πλεί-
στον βάσει μιας πολιτικής προσανατολισμέ-
νης προς την ελεύθερη αγορά, πράγμα που 
η ΕΟΚΕ έχει κατακρίνει επανειλημμένα. Η 
ΕΟΚΕ ζητά, αντίθετα, ένα ευρωπαϊκό γεωρ-
γικό πρότυπο το οποίο να βασίζεται στις 
αρχές της πολυλειτουργικότητας και της 
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Πρωταρχική αποστολή της ΚΓΠ, σύμ-
φωνα με τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για το 
μέλλον της πολιτικής αυτής, είναι «να ενι-
σχύσει τον ρόλο των γεωργών ως παραγω-
γών ειδών διατροφής καθημερινής χρήσης 
καθώς και, ολοένα και περισσότερο, πράσι-
νης και αειφόρου ενέργειας». Και γι’ αυτό 
είναι απαραίτητη η επαρκής χρηματοδό-
τηση του δεύτερου πυλώνα. ●
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Η γη που πληγώνουμε

Η υπερεντατική αγροτική ή βιομηχανική 
χρήση της γης θεωρούνται υπεύθυνες για 
την απίσχνανση της βιοποικιλότητας σε 
πολλές από τις περιφέρειες της Ευρώπης· 
και τούτο γιατί η βιομηχανική γεωργία επι-
ταχύνει την απώλεια της βιοποικιλότητας 
μέσω της αύξησης του υπερτροφισμού και 
των χημικών απορροών που επιβαρύνουν 
τη φύση.

Η εντατικοποίηση της γεωργίας στην 
Ευρώπη συνεπάγεται σωρεία δυσμε-
νών επιπτώσεων. Οι γεωργοί επιδιώκουν 
φυσικά τη μεγιστοποίηση της παραγω-
γής τους καλλιεργώντας μία και μοναδική 
ποικιλία φυτών σε πολύ μεγάλες εκτάσεις 
γης. Η πρακτική αυτή, γνωστή και ως μονο-
καλλιέργεια, καθιστά τελικά τη γη πιο επιρ-
ρεπή σε παθογόνους μικροοργανισμούς, 
με αποτέλεσμα οι γεωργοί να χρησιμοποι-
ούν τεχνητά λιπάσματα για τον εμπλουτι-
σμό του χώματος. Ωστόσο, η χρήση ενός 
τυποποιημένου συνόλου ζιζανιοκτόνων και 
εντομοκτόνων (αγροχημικές ουσίες) επι-
δρά τελικά αρνητικά στο έδαφος. Επιπλέον, 
τα χημικά απόβλητα ρυπαίνουν τα υπόγεια 
ύδατα, επιβαρύνοντας τη ζωή των φυτών 
και των ζώων.

Ως αποτέλεσμα της εντατικοποίησης 
της γεωργίας στην Ευρώπη κατά τη δεκα-
ετία του 1970, η βιοποικιλότητα στις χρη-
σιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις υπέ-
στη σημαντική μείωση. Τα αποτελέσματα 
αυτά υποστηρίζονται από μελέτες σε πλη-
θυσμούς των πτηνών σε γεωργικές εκτά-
σεις, τα είδη των οποίων έχουν σημειώ-
σει σταδιακή και συνεχή πτώση τα τελευ-
ταία 40 χρόνια. Το στοιχείο αυτό δεν είναι 
διόλου αμελητέο, αν αναλογιστούμε ότι η 
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στην 
Ευρώπη αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ της 
επικράτειας της ΕΕ και φιλοξενεί πληθώρα 
ειδών φυτών και ζώων. 

Ωστόσο, προσφάτως η ΚΓΠ έχει αρχί-
σει να προσλαμβάνει έναν πιο οικολογικό 
χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στη βιοποι-
κιλότητα. «Αν ο αγρότης κερδίζει περισ-
σότερα ή επιπλέον χρήματα για τη διατή-
ρηση της βιοποικιλότητας ή αν η διατήρηση 
της βιοποικιλότητας σε συγκεκριμένα επί-
πεδα αποτελεί προϋπόθεση για τη χρημα-
τοδότηση μέσω της ΚΓΠ, είναι πολύ πιθα-
νόν τούτο να αποβεί εις όφελος της βιο-
ποικιλότητας», επισημαίνει η κ. Stanka 
Becheva, υπεύθυνη της εκστρατείας ενη-
μέρωσης σε ζητήματα τροφίμων και γεωρ-
γίας του ευρωπαϊκού τμήματος του δικτύου 
Friends of the Earth.

Η κ. Becheva υποστηρίζει εξάλλου ότι η 
προστασία της βιοποικιλότητας επιβάλλει 
τη μη εκμετάλλευση του 10 % των γεωργι-
κών εκτάσεων ως περιοχών βιοποικιλότη-
τας. Επίσης, για να αποφευχθούν οι μονο-
καλλιέργειες, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
δεν θα πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο 
από το 50 % της γης τους σε μία μόνο καλ-
λιέργεια. Η αμειψισπορά και οι καλλιέρ-
γειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως ζωοτροφές θα περιορίσουν επίσης την 
εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές. 
Η κ. Becheva σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σιγά-σιγά τείνει να αναγάγει την 
προστασία της βιοποικιλότητας σε προϋ-
πόθεση για όσους γεωργούς επιθυμούν να 
λαμβάνουν άμεσες επιδοτήσεις.

Με το Συμβούλιο Γεωργίας και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίζουν 
επίσης αυτό το μέτρο, όλα τα βλέμματα 
στρέφονται τώρα στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, η οποία θα παρουσιάσει τις προτά-
σεις της για την ΚΓΠ εντός του τρέχοντος 
έτους. Αυτές οι προτάσεις αναμένεται να 
περιλαμβάνουν αναφορές στην προστασία 
της βιοποικιλότητας, καθώς και περαιτέρω 
μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. ●

Ένα επάγγελμα υπό εξαφάνιση

αστικά κέντρα, αφήνοντας πίσω τεράστιες 
ανεκμετάλλευτες γεωργικές εκτάσεις. Χωρίς 
ικανό αριθμό αγροτών, η Ευρώπη είτε θα 
αναγκαστεί να εντατικοποιήσει την ευρείας 
κλίμακα βιομηχανική γεωργία και κτηνοτρο-
φία είτε θα πρέπει να εξαρτάται περισσότερο 
από τις εισαγωγές.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στις 
Βρυξέλλες διατυπώνουν επίσης τις ανη-
συχίες τους, προεξάρχοντος του κ. Dacian 
Cioloş, ευρωπαίου επιτρόπου Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος έχει συμπε-
ριλάβει το ζήτημα των νέων αγροτών στις 
προτεραιότητές του. Επιδίωξη του κ. Cioloş 
είναι η υπαγωγή του ζητήματος στον πρώτο 
πυλώνα της ΚΓΠ, εξασφαλίζοντας έτσι ένα 
κονδύλι για απευθείας χρηματοδότηση, 
ιδέα η οποία τυγχάνει ευρείας αποδοχής. 
Ωστόσο, προηγούμενες πρωτοβουλίες, όπως 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης που εγκρίθηκε το 2008, με σκοπό 
την αύξηση της επιδότησης των επενδύσεων 
για νέους αγρότες, είχαν διαφορετικά απο-
τελέσματα. Κάθε νέος αγρότης υποτίθεται 
ότι θα λάμβανε ποσό της τάξης των 70 000 
ευρώ, πολλοί όμως δεν το εισέπραξαν ποτέ.

«Οι εντυπώσεις μας από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
είναι ανάμεικτες», σημειώνει ο κ. Joris, πρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων 
Αγροτών. «Αν και είναι πάντα ενθαρρυ-

ντικό να χορηγείται μια γενναία ενίσχυση 
στους νέους αγρότες, ο τρόπος χρηματοδό-
τησης προϋποθέτει ότι τα σχετικά κονδύλια 
θα καλύπτονται κατά το ήμισυ από τα κράτη 
μέλη. Δεδομένης όμως της τρέχουσας οικο-
νομικής κρίσης, η δυνατότητα χρηματοδό-
τησης σε πολλά κράτη μέλη είναι απλώς ανύ-
παρκτη», συμπληρώνει.

Ο κ. Baecke είναι συνιδιοκτήτης της 
γεωργικής εκμετάλλευσης της οικογένειάς 
του στα νοτιοδυτικά των Κάτω Χωρών, όπου 
απασχολείται μερικά από το 1994. Είναι 33 
ετών και ελπίζει ότι θα ληφθεί μέριμνα, έτσι 
ώστε τουλάχιστον το 80 % της άμεσης χρη-
ματοδότησης των νέων αγροτών να προέρ-
χεται από τον πρώτο πυλώνα της ΚΓΠ. Επι-
δίωξη τη οργάνωσής του είναι επίσης η εξα-
σφάλιση εγγυημένου εισοδήματος στους 
νέους αγρότες για τα πρώτα πέντε χρόνια 
της ενασχόλησής τους με τη γεωργία.

Πέραν της οικονομικής και θεσμικής 
υποστήριξης, τόσο ο κ. Narro όσο και ο κ. 
Baecke θεωρούν ότι ένα πρόγραμμα υποτρο-
φιών κατά τα πρότυπα του προγράμματος 
Erasmus θα μπορούσε επίσης να προσελκύ-
σει περισσότερα άτομα στο επάγγελμα. Η 
εξοικείωση με τα επαγγέλματα του τομέα σε 
ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα συνδυ-
άζει τη διδασκαλία με την πρακτική ενασχό-
ληση θα μυήσει τους φοιτητές σε νέες τεχνι-
κές και στις σύγχρονες τεχνολογίες. «Ο νέος 
αγρότης μπορεί καλύτερα από οποιονδήποτε 
άλλο να χρησιμοποιήσει την καινοτομία και 
τις νέες τεχνολογίες για να αντιμετωπίσει τις 
νέες προκλήσεις στον τομέα της παραγωγής 
τροφίμων», επισημαίνει ο κ. Narro.

Η αδυναμία πρόσβασης στη χρηματο-
δότηση ή άντλησης κεφαλαίων, καθώς και 
το ευρύτερο ανεπαρκές εκπαιδευτικό και 
θεσμικό υπόβαθρο συνιστούν συνήθη εμπό-
δια που αντιμετωπίζουν οι νέοι αγρότες. Η 
άρση αυτών των εμποδίων είναι απαραί-
τητη, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε το μέλ-
λον ενός επαγγέλματος, όπου ένας στους 
τρεις απασχολούμενους επί του παρόντος 
είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. ●

Aγροτουρισμός: μια νέα πνοή 

Οι ευρωπαίοι αγρότες δυσκολεύονται ολο-
ένα και περισσότερο να προσαρμοστούν στα 
νέα δεδομένα και να επιβιώσουν σε ένα διαρ-
κώς ανταγωνιστικότερο περιβάλλον. Αν σε 
αυτούς τους παράγοντες προστεθούν τα 
φθηνότερα ανταγωνιστικά προϊόντα εκτός 
της ΕΕ και η μείωση των επιδοτήσεων της 
ΕΕ, τότε η εικόνα γίνεται ακόμα πιο ζοφερή. 
Όλοι αυτοί οι λόγοι έχουν εξωθήσει τους 
αγρότες να καταφεύγουν σε άλλες δραστη-
ριότητες, όπως ο αγροτουρισμός, ο οποίος 
κερδίζει έδαφος σε πολλές χώρες της ΕΕ.

Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, περίπου το ένα τρίτο των 

Η προδιαγραφόμενη έλλειψη αγροτών 
στην ΕΕ θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά 
τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα. Μόλις το 
6 % του συνόλου των αγροτών της ΕΕ είναι 
ηλικίας κάτω των 35 ετών, ενώ σχεδόν οι 
μισοί είναι 55 ετών και άνω. Εξάλλου, περί-
που 5 εκατομμύρια αγρότες θα συνταξιοδο-
τηθούν μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Θα 
πρέπει να παρασχεθούν περισσότερα οικο-
νομικά κίνητρα και μεγαλύτερη θεσμική στή-
ριξη στους νέους προκειμένου να πειστούν 
να γίνουν αγρότες.

«Κανείς δεν πρόκειται να αντικαταστή-
σει τους αγρότες μας. Αν νομίζει κανείς ότι 
θα φροντίσουν γι’ αυτό άλλες χώρες όπως 
η Βραζιλία, η Αργεντινή ή η Κίνα πλανάται 
οικτρά. Οι επιπτώσεις της μαζικής μείωσης 
του αριθμού των αγροτών είναι κάτι που 
θα πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά», 
προειδοποιεί ο κ. Pedro Narro, μέλος της 
ΕΟΚΕ και εισηγητής της γνωμοδότησης 
πρωτοβουλίας με θέμα «Το μέλλον των 
νέων γεωργών».

Εδώ και πολλές γενεές, η οικογένεια του 
κ. Narro καλλιεργεί τους αμπελώνες της 
στην Castilla-La Mancha, μια ισπανική επαρ-
χία με μεγάλη παράδοση στην παραγωγή 
κρασιού. Το μέλος της ΕΟΚΕ εκφράζει τον 
φόβο ότι αυτή η έλλειψη ανθρώπινου δυνα-
μικού θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική 
έξοδο του αγροτικού πληθυσμού προς τα 

Η οικογένεια του Pedro Narro στον αμπελώνα της στη Castilla-La Mancha

Χαρακτηριστικός αγροτικός ξενώνας στο Ηνωμένο Βασίλειο

αγροτών της ΕΕ (36,4 %) χρειάζονται ένα 
πάρεργο προκειμένου να συμπληρώσουν 
το εισόδημά τους. Σε πολλές περιπτώσεις, ο 
τουρισμός έρχεται να δώσει τη λύση, ειδικά 
σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 
όπως τα βοσκοτόπια στις ορεινές περιο-
χές. Πράγματι, οι αγρότες έχουν αρχίσει 
να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανά-
γκες των τουριστών· πλέον δεν περιορίζο-
νται στην απλή παροχή τροφής και καταλύ-
ματος, αλλά έχουν αρχίσει να επεκτείνουν 
τις υπηρεσίες τους, προσφέροντας ψυχαγω-
γικές δραστηριότητες. Αυτός ο συνδυασμός 
ταιριάζει απόλυτα με τις οικογενειακές δια-
κοπές, όπου γονείς και παιδιά μπορούν να 

απολαύσουν τη συνύπαρξη με τα ζώα, μέσα 
στη φύση και στον καθαρό αέρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει στην 
ανακοίνωσή της με τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό 
ορίζοντα το 2020» ότι η γεωργία διαδραμα-
τίζει σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση και 
τη δημιουργία οικονομικών δραστηριοτήτων 
και ότι ο τουρισμός αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της αγροτικής οικονομίας σε ορισμέ-
νες περιοχές της Ευρώπης.

Ο αγροτουρισμός εξασφαλίζει επίσης 
στους αγρότες μια εξειδικευμένη αγορά. Τα 
τοπικά ή μοναδικά στο είδος τους προϊόντα 
από το αγρόκτημα της εκάστοτε περιοχής 
δεν βρίσκονται εύκολα στα ράφια των τοπι-
κών σουπερμάρκετ. Αυτό προσδίδει προ-
στιθέμενη αξία στις διακοπές σε ένα αγρό-
κτημα, προσελκύοντας πολύ περισσότερους 
Ευρωπαίους.

Στην Αγγλία, το 50 % των αγροκτημά-
των έχουν πλέον «διαφοροποιημένες δρα-
στηριότητες» εκτός της γεωργίας ή της κτη-
νοτροφίας, σύμφωνα με τα τελευταία στα-
τιστικά στοιχεία. Οι δραστηριότητες αυτές, 
συμπεριλαμβανομένου του αγροτουρισμού, 
αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 15 % του 
συνολικού εισοδήματος των αγροκτημάτων.

Οι αγρότες προτιμούν τη διαφοροποί-
ηση των δραστηριοτήτων τους για ποικί-
λους λόγους, μεταξύ των οποίων οι δύσκο-
λες συνθήκες που επικρατούσαν στον τομέα 

τα τελευταία χρόνια. «Χωρίς τη διαφορο-
ποίηση των αγροτικών μας δραστηριοτή-
των πριν από έξι χρόνια, όταν τα πράγματα 
στην εντόπια γεωργία ήταν πολύ άσχημα, 
δεν θα ήμασταν τώρα εδώ», παραδέχεται η 
κ. Rona Cooper, αγρότισσα και ιδιοκτήτρια 
του αγροκτήματος Common Barn Farm 
στην επαρχία Πικ Ντίστρικτ της αγγλικής 
κομητείας του Τσέσαϊρ.

«Τα επιπλέον έσοδα διεύρυναν και ενί-
σχυσαν την αγροτική μας επιχείρηση», προ-
σθέτει η κ. Cooper. Ωστόσο, ο αγροτουρι-
σμός έφθασε μόλις πρόσφατα στις ακτές του 
Ηνωμένου Βασιλείου και τα τελευταία χρό-
νια έχει παραμείνει σχετικά σταθερός. Στην 
πραγματικότητα, το συνολικό ποσοστό των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων με ποικίλες δρα-
στηριότητες, πέραν της ενοικίασης εγκατα-
στάσεων, δεν έχει αλλάξει τόσο πολύ κατά 
τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ένα από τα ζητήματα με τα οποία έρχεται 
αντιμέτωπη η κ. Cooper είναι η νομοθεσία: η 
γραφειοκρατία επιτρέπει στους αγρότες να 
διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους 
μόνο μέχρι ενός βαθμού και τούτο αποτε-
λεί κοινό πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. «Το 
μόνο πράγμα που μας προβληματίζει ουσι-
αστικά είναι η υπερβολική νομοθεσία. Βρι-
σκόμαστε στον εθνικό δρυμό του Πικ Ντί-
στρικτ και υπάρχουν πολλές γραφειοκρατι-
κές διατυπώσεις οι οποίες περιττεύουν», εξη-
γεί η κ. Cooper.

Πάντως, μολονότι ο τουρισμός μπορεί 
να αποτελέσει πολύτιμη συμβολή στο εισό-
δημ;a της, η ίδια παραμένει προσηλωμένη 
στις καθαυτό αγροτικές της δραστηριότη-
τες. «Οι αγρότες πρέπει να συνεχίσουν να 
ασχολούνται με το αντικείμενό τους», κατα-
λήγει η αγρότισσα από το Πικ Ντίστρικτ. 
 ●
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Οι κλυδωνισμοί από τη χρηματοοικονομική κρίση Οι εισαγωγές πλήττουν τους 
αγρότες στην ΕΕ

Οι αγρότες της ΕΕ αγωνίζονται να διατηρή-
σουν την ανταγωνιστική τους θέση σε μια 
παγκόσμια αγορά όπου συχνά οι τιμές είναι 
αυτές που καθορίζουν τις αποφάσεις για την 
αγορά του εκάστοτε προϊόντος, ενώ οι χώρες 
εκτός της ΕΕ δεν υποχρεούνται να συμμορ-
φώνονται με τα ίδια υψηλά πρότυπα. Οι εισα-
γωγές γεωργικών προϊόντων από άκρως 
ανταγωνιστικούς εξαγωγείς του τομέα όπως 
η Αργεντινή, η Βραζιλία, οι ΗΠΑ ή η Κίνα 
έχουν προκαλέσει μακροχρόνιες πολιτικές 
εντάσεις, καθώς και τις έντονες διαμαρτυ-
ρίες των αγροτών ανά την Ευρώπη. 

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ 
με θέμα τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2013, 
τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ πρέ-
πει να υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις με 
τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Πρέπει δηλαδή να 
τηρούνται η σωστή υγιεινή, η καλή μεταχεί-
ριση των ζώων και ο σεβασμός προς το περι-
βάλλον. Δυστυχώς όμως, τα πρότυπα αυτά 
δεν επιβάλλονται πάντοτε στους αγρότες 
των τρίτων χωρών. Απόρροια αυτού είναι οι 
χαμηλότερες τιμές των εισαγόμενων προϊό-
ντων έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. 
Για παράδειγμα, το κόστος παραγωγής δημη-
τριακών σε χώρες της Λατινικής Αμερικής 
δεν ξεπερνά τα 80 ευρώ ανά τόνο σε σύγκριση 
με τα 120 ευρώ ανά τόνο στην ΕΕ.

Τόσο η Βραζιλία όσο και η Αργεντινή απο-
τελούν σημαντικούς εξαγωγείς αγροτικών 
προϊόντων προς την ΕΕ, καταλαμβάνοντας, 
μαζί με τις ΗΠΑ, τις τρεις πρώτες θέσεις στον 
σχετικό κατάλογο από το 2007 και εντεύθεν. 
Το 2010 η ΕΕ εισήγαγε αγροτικά προϊόντα 
συνολικής αξίας 78 δισ. ευρώ. Μόνο η αξία 
των εισαγωγών οπωροκηπευτικών υπερέβη 
κατά τι τα 20 δισ. ευρώ το περασμένο έτος.

Βάσει των διατάξεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή έχει δεσμευτεί να προβεί στη διμερή 
ελευθέρωση των συναλλαγών. Ωστόσο, οι 
αγρότες της ΕΕ αμφισβητούν διμερείς συμ-
φωνίες όπως αυτή που συνήψε η ΕΕ με τα 
κράτη μέλη Mercosur από τη Λατινική Αμε-
ρική. Η ΕΕ συνιστά τη μεγαλύτερη αγορά 
εισαγωγών αγροτικών προϊόντων της 
Mercosur, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 
20 % των συνολικών εισαγωγών αγροτι-
κών προϊόντων της ΕΕ για το 2009. Περί-
που το 86 % των εισαγωγών βοείου κρέα-
τος και το 70 % των εισαγωγών πουλερι-
κών προέρχονται από τη Λατινική Αμερική, 
σύμφωνα με στοιχεία του συλλογικού φορέα 
Copa-Cogeca (Επιτροπή των Επαγγελματι-
κών Γεωργικών Οργανώσεων και Γενική Επι-

Κουρά προβάτων στην Τσεχική Δημοκρατία

Ο αγροτικός τομέας στην Ευρώπη υφίστα-
ται τις πιέσεις μιας οικονομικής κρίσης, ο 
αντίκτυπος της οποίας συνεχίζει να γίνεται 
αισθητός κάθε μέρα που περνά. Ολόκληρη η 
αλυσίδα τροφίμων, από την παραγωγή έως 
τη μεταποίηση, τη διανομή και τις μετα-
φορές, έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό. 
Ωστόσο, παρά τις απώλειες, ο αγροτικός 
τομέας αποδεικνύεται αναπάντεχα ανθε-
κτικός στους κλυδωνισμούς.

«Από τις συζητήσεις μας στους κόλπους 
της ΕΟΚΕ προκύπτει ότι η χρηματοοικονο-
μική κρίση στην Ευρώπη ναι μεν έχει πλή-
ξει σημαντικά τον αγροτικό τομέα, αλλά 
όχι όπως άλλους τομείς της οικονομίας. Οι 
αγρότες μας αναγκάστηκαν να αποδεχθούν 
τη δραστική μείωση των τιμών παραγωγού 
για πολλά βασικά αγροτικά προϊόντα. Εντω-
μεταξύ, η κατάσταση έχει αρχίσει να βελτι-
ώνεται», εξηγεί ο κ. Adalbert Kienle, μέλος 
της ΕΟΚΕ και αναπληρωτής γενικός γραμ-

Ισπανία σερβίρει ποτά σε 157 κατοίκους, 
όσους, δηλαδή, και στην Ιταλία και περισσό-
τερους από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος.

Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι συχνά-
ζουν σε εστιατόρια, αν και η τάση αυτή ανα-
κόπηκε απότομα, καθότι οι δαπάνες των νοι-
κοκυριών για υπηρεσίες τροφοδοσίας μειώ-
θηκαν κατά 5,4 % μεταξύ του 2008 και του 
2009 σε σύγκριση με μια μείωση της τάξης 
του 2,4 % για το σύνολο των δαπανών σε 
τρόφιμα και ποτά. Όταν η αγοραστική τους 
δύναμη ελαττώνεται, οι καταναλωτές επιλέ-
γουν να μείνουν στο σπίτι παρά να πάνε στο 
εστιατόριο. Αυτή η άμεση επίδραση της χρη-
ματοοικονομικής κρίσης επηρέασε καταλυ-
τικά και τον τομέα της απασχόλησης. Κατά 
συνέπεια, οι ισορροπίες ως προς την ασφά-
λεια της απασχόλησης στην αλυσίδα τρο-
φίμων παραμένουν πιο λεπτές σε ορισμένα 
κράτη μέλη από ό,τι σε άλλα.

Φυσικά, αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. 
Τα άτομα που εργάζονται σε αγροκτήματα 
επηρεάζονται επίσης άμεσα από τις μακρο-
οικονομικές εξελίξεις, που συνήθως δεν μπο-
ρούν να ελέγξουν. Οι τιμές των καυσίμων 
και των τροφίμων, λόγου χάρη, εκτινάσσουν 
στα ύψη το κόστος παραγωγής. Τα εισοδή-
ματα από τις αγροτικές δραστηριότητες 
μειώθηκαν κατά 40 % το 2009. Σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εργαζόμενοι σε 
αγροτικές περιοχές είδαν το εισόδημά τους 
να ψαλιδίζεται κατά το ήμισυ.

«Η ανάπτυξη της ΚΓΠ για την περίοδο 
2014–2020 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό 
από τα κονδύλια που προτίθεται να διαθέσει 
στο μέλλον η ΕΕ», τονίζει ο κ. Kienle. Προ-
σθέτει δε ότι, εξαιτίας του περιορισμού των 
ενισχύσεων, αρκετοί αγρότες θα μπορούσαν 
να χάσουν τη δουλειά τους και τα προς το 
ζην και συμπληρώνει: «Αν μειωθούν αυτές 
οι ενισχύσεις και αρχίσουν να χορηγούνται 
υπό περαιτέρω προϋποθέσεις, διογκώνοντας 
έτσι τη γραφειοκρατία, τότε είναι σαφές ότι 
η απασχόληση στον αγροτικό τομέα θα πλη-
γεί ακόμα περισσότερο.» 
 ●

ματέας της Συνομοσπονδίας Γερμανών 
Αγροτών.

Λίγο παραπάνω από 48 εκατομμύρια 
άτομα απασχολούνταν το 2008 σε ολό-
κληρη την αλυσίδα τροφίμων, σύμφωνα με 
στοιχεία της Eurostat. Σήμερα, μία στις έξι 
θέσεις εργασίας στην ΕΕ εξαρτάται από την 
αγροτική παραγωγή. Αυτές οι θέσεις εργα-
σίας είναι συγκεντρωμένες και διασκορπι-
σμένες σε διάφορους τομείς ανά την Ευρώπη. 
Για παράδειγμα, το 2008, το Ηνωμένο Βασί-
λειο διέθετε το πολυπληθέστερο εργατικό 
δυναμικό στον κλάδο της λιανικής πώλησης 
ποτών και τροφίμων, καθώς και το μεγαλύ-
τερο εργατικό δυναμικό στον κλάδο των 
υπηρεσιών εστίασης στην ΕΕ. Αντιστοίχως, 
η Ισπανία είχε τον μεγαλύτερο αριθμό απα-
σχολούμενων στον κλάδο μαζικής διάθεσης 
ποτών και τροφίμων (ξενοδοχεία, εστιατό-
ρια, μπαρ κ.λπ.). Κατά μέσο όρο, τουλάχι-
στον ένα εστιατόριο, μπαρ ή καφενείο στην 

τροπή Γεωργικής Συνεργασίας της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης). 

Οι αγρότες της ΕΕ αμφισβητούν την εν 
λόγω συμφωνία ισχυριζόμενοι ότι χώρες όπως 
η Βραζιλία υπερβαίνουν κατά πολύ τις ισχύ-
ουσες δασμολογικές ποσοστώσεις. Από την 
πλευρά της, η Mercosur ασκεί πιέσεις για την 
περαιτέρω ελευθέρωση της αγοράς, ζητώντας 
πρόσθετες μηδενικές δασμολογικές ποσοστώ-
σεις. Το πρόβλημα καθίσταται ακόμα πιο 
ακανθώδες επειδή οι χώρες της Mercosur 
δεν ακολουθούν τα ίδια πρότυπα ιχνηλασι-
μότητας με την ΕΕ.

«Αν οι ευρωπαίοι αγρότες εφάρμοζαν 
στην ΕΕ τα ίδια πρότυπα με τους βραζιλιά-
νους παραγωγούς βοοειδών θα υφίσταντο 
πειθαρχικές κυρώσεις», επισημαίνει ο γενι-
κός γραμματέας της Copa-Cogeca κ. Pekka 
Pesonen, σε δηλώσεις του στο EESC info, προ-
σθέτοντας ότι οι αγρότες της ΕΕ αρνούνται 
να δεχθούν αυτά τα διπλά μέτρα και σταθμά.

Οι συμφωνίες αυτές έχουν προκαλέσει 
μαζικές διαμαρτυρίες. Οι σκηνές των ισπα-
νών αγροτών που ανέτρεψαν το 2009 φορ-
τηγά γεμάτα με τομάτες μαροκινής προέλευ-
σης έγιναν πρωτοσέλιδα. Οι ισπανοί αγρότες 
κατηγορούσαν το Μαρόκο ότι είχε πλημμυ-
ρήσει την αγορά της ΕΕ με τομάτες σε πολύ 
χαμηλές τιμές. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι 
οι τομάτες αντιπροσωπεύουν περίπου το 23 % 
της συνολικής παραγωγής οπωροκηπευτικών 
στην Ισπανία.

Στη συνέχεια, το περασμένο έτος, βάσει 
της συμφωνίας ελευθέρωσης του εμπο-
ρίου μεταξύ ΕΕ και Μαρόκου, επιβλήθηκαν 
σαφώς υψηλότερες ποσοστώσεις εισαγωγών 
για τις τομάτες, τα κολοκυθάκια, τα αγγού-
ρια, τα σκόρδα, τις κλημεντίνες και τις φρά-
ουλες. Για έναν τομέα, ο οποίος ήδη αγωνί-
ζεται να επιβιώσει, η ελευθέρωση των εμπο-
ρικών συμφωνιών θα μπορούσε να κλονίσει 
ακόμα περισσότερο τους αγρότες της ΕΕ. Ας 
μην ξεχνάμε δε ότι ο κύκλος εργασιών της 
ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα είχε ήδη μειω-
θεί κατά 7,7 % το 2009.

Η διατήρηση υψηλών προτύπων στα είδη 
διατροφής έρχεται συχνά σε αντίθεση με τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην 
παγκόσμια αγορά. Οι εμπορικές συμφωνίες 
ελευθέρωσης επηρεάζουν άμεσα τον αγρότη 
στην ΕΕ, και, ίσως εξίσου, τον καταναλωτή, 
ο οποίος προτιμά να αγοράζει και να κατανα-
λώνει φθηνότερα αλλά ενδεχομένως κατώτε-
ρης ποιότητας προϊόντα. ●

Τα νέα κράτη μέλη απαιτούν ισότητα

Τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και το 2007 
εισέπραξαν σημαντικά χαμηλότερες 
άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο γεωργι-
κής γης από ό,τι τα 15 παλαιότερα κράτη 
μέλη. Οι επικρίσεις που γρήγορα ακολού-
θησαν ώθησαν την Επιτροπή να επανε-
ξετάσει τον τρόπο χορήγησης των άμε-
σων ενισχύσεων της ΚΓΠ μετά το 2013.

Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2003 
«αποσύνδεσε» τις άμεσες ενισχύσεις 
των γεωργών —πράγμα που σημαί-
νει ότι οι ενισχύσεις έπαυσαν να αντι-

στοιχούν στην παραγωγή. Αντ’ αυτού, 
είτε βασίζονταν στο ποσό που λάμβανε 
κάθε γεωργική εκμετάλλευση από την 
ΚΓΠ στο παρελθόν (ιστορικό μοντέλο) 
είτε μπορούσαν να κατανεμηθούν από 
τα κράτη μέλη εξίσου σε όλους τους 
αγρότες της περιφέρειας (περιφερειακό 
μοντέλο).

Τα νέα κράτη μέλη βρέθηκαν ενώπιον 
μιας δύσκολης απόφασης: να επιλέξουν 
ανάμεσα στα δύο μοντέλα. Τα μοντέλα 
αυτά έπρεπε όμως να προσαρμοστούν, 
αφού δεν υπήρχαν ιστορικά δεδομένα 

για τα επίπεδα στήριξης, μιας και στο 
παρελθόν δεν υπήρχε στήριξη σε αυτά 
τα κράτη. Η ιστορική επιλογή δημιουρ-
γούσε και άλλα προβλήματα, επειδή κάθε 
κράτος μέλος χρησιμοποιούσε και δια-
φορετική περίοδο έναρξης, με αποτέλε-
σμα διαφορές στο ύψος των άμεσων ενι-
σχύσεων. «Οι επιδοτήσεις της γεωργίας 
στα δώδεκα νέα κράτη μέλη της ΕΕ βασί-
στηκαν σε περιόδους αναφοράς που είναι 
δυσμενείς γι’ αυτά τα κράτη», λέει ο κ. 
Ludvík Jírovec, μέλος της ΕΟΚΕ και πρό-
εδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του 
Επαρχιακού Γεωργικού Επιμελητηρίου 
της Τσεχικής Δημοκρατίας. Δεν πρόκει-
ται να λάβουν το 100 % των άμεσων ενι-
σχύσεων παρά μόνο το 2013, όταν ευθυ-
γραμμιστούν με τα 15 παλαιά κράτη μέλη 
της ΕΕ.

Η κλίμακα της ανισότητας είναι εξάλ-
λου ευδιάκριτη, συνεχίζει ο κ. Jírovec: ενώ 
τα νέα κράτη μέλη διαθέτουν το 29 % της 
γεωργικής γης της ΕΕ, λαμβάνουν μόνο 
το 10 % των άμεσων ενισχύσεων. Επι-
προσθέτως, τα δώδεκα νέα κράτη μέλη 
εισπράττουν γενικά χαμηλότερα ποσά 
ανά εκτάριο από ό,τι η ΕΕ-15. Οι γεωρ-
γοί των νέων κρατών μελών καθίστανται 
έτσι γεωργοί «βήτα κατηγορίας».

Συζητήθηκε ως πιθανή λύση η επιλογή 
της κατ’ αποκοπή ενίσχυσης: το ίδιο κατ’ 
αποκοπή ποσό για όλα τα κράτη μέλη. 
Και αυτό όμως επικρίθηκε από πολλές 
πλευρές, λόγω των διαφορετικών οικο-

νομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντι-
κών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 
αγρότες στην ΕΕ.

Η πολωνική Προεδρία ενέκυψε 
ενεργά στο ζήτημα. Μία από τις προτε-
ραιότητές της είναι «να θέσει τα θεμέλια 
μιας συμφωνίας για ένα νέο σύστημα 
άμεσων ενισχύσεων, το οποίο θα βασί-
ζεται σε αντικειμενικά και όχι σε ιστορικά 
κριτήρια». Το πρόγραμμα της Πολωνίας 
είναι, λοιπόν, σαφέστατο: τέρμα στο 
ισχύον καθεστώς. 

Κατά τον κ. Jírovec, το μέλλον της 
ΚΓΠ, τουλάχιστον στην Τσεχική Δημο-
κρατία, είναι να μην τεθούν ανώτατα όρια 
για τις επιδοτήσεις στις μεγάλες αγροτι-
κές εκμεταλλεύσεις και να μην πάρει «πρά-
σινη» στροφή η ΚΓΠ, διότι αυτό αντιβαίνει 
στον στόχο της, που είναι «η εξασφάλιση 
τροφίμων για τον πληθυσμό».

Μένει τώρα να δούμε ποιον δρόμο θα 
ακολουθήσει η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, 
μετά την έναρξη των συζητήσεων κατά 
το τρέχον έτος. ●

EOKE info — Σεπτέμβριος 2011/7 — Ειδική έκδοση



6

Τροφοδοτώντας την κλιματική αλλαγή Σε λάθος τσέπες

ρωμές βασίζονται στη μέση αξία των ενισχύ-
σεων που έλαβαν οι αγρότες κατά την περί-
οδο 2000–2002, γνωστής και ως «ιστορικής 
περιόδου αναφοράς». «Αγρότες που δραστη-
ριοποιούνται στην ίδια περιοχή λαμβάνουν 
ενισχύσεις πολύ διαφορετικού ύψους μόνο 
και μόνο επειδή έκαναν διαφορετικές επιλο-
γές μεταξύ 2000 και 2002. Τούτο δεν εγείρει 
μόνο ζήτημα δικαιοσύνης, αλλά μειώνει και 
την αποτελεσματικότητα της ΚΓΠ», επιση-
μαίνει ο κ. Chiriaco.

Την άποψη του κ. Chiriaco υποστηρίζει 
και ο κ. Dacian Cioloş, ευρωπαίος επίτροπος 
αρμόδιος σε θέματα γεωργίας και αγροτικής 
ανάπτυξης, ο οποίος προτίθεται να εγκατα-
λείψει τις ιστορικές αναφορές ως κριτήριο 
κατανομής των πληρωμών. Αντ’ αυτών, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την καθιέ-
ρωση ενός συστήματος χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων, το οποίο θα παρέχει κίνητρα 
στους ενεργούς αγρότες για την εφαρμογή 
μεθόδων παραγωγής συνυφασμένων με τη 
διατήρηση των φυσικών πόρων. Ένα τέτοιο 
σύστημα θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί 
στην εξαιρετική ποικιλομορφία των οικονο-
μικών και φυσικών συνθηκών που αντιμετω-
πίζουν οι αγρότες ανά την Ευρώπη.

Εξάλλου, ο κ. Cioloş επιδιώκει να τεθεί 
ανώτατο όριο στις πληρωμές της ΚΓΠ. 
Περισσότερες από 1 000 ανεξάρτητες αγρο-
τικές εκμεταλλεύσεις λαμβάνουν πάνω από 
1 εκατ. ευρώ ετησίως. «Το γεγονός ότι μεγά-
λες εταιρείες επωφελούνται από τις επιδο-
τήσεις της ΚΓΠ δημιουργεί σαφή ανταγω-
νιστικά πλεονεκτήματα λόγω των οικονο-
μιών κλίμακας», εξηγεί ο κ. Chiriaco. Αυτή 
η ανισότητα στις χρηματοδοτήσεις συνεπά-
γεται πρόσθετες επιβαρύνσεις για τις μικρό-
τερες εκμεταλλεύσεις, οι οποίες ήδη αγωνί-
ζονται να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην 
παγκόσμια αγορά.

Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η 
ΕΟΚΕ ευελπιστούν ότι η δημιουργία ενός 
συστήματος άμεσων ενισχύσεων, βάσει του 
οποίου θα διοχετεύονται πιο σωστά τα κον-
δύλια, θα καταστήσει την ΚΓΠ πιο βιώσιμη 
και πολύ πιο δίκαιη. ●

Το ποικιλόμορφο αγροτικό τοπίο της Ευρώ-
πης συμβάλλει σε ποσοστό έως και 10 % στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τα δύο 
τρίτα αυτών εκπέμπονται από τους τομείς 
παραγωγής βοείου κρέατος και γαλακτοκο-
μικών προϊόντων. Ωστόσο, για να μετρια-
στούν οι επιπτώσεις του γεωργικού τομέα 
στην κλιματική αλλαγή απαιτείται κάτι 
περισσότερο από το «πρασίνισμα» της ΚΓΠ 
—απαιτείται επίσης μια ριζική αλλαγή στα 
πρότυπα κατανάλωσης τροφίμων.

«Αν δεν αντιμετωπίσουμε την 
κατανάλωση, ποτέ δεν θα αντιμετωπίσουμε 
αποτελεσματικά τις ρίζες της κλιματικής 
αλλαγής», τονίζει ο Marco Contiero, 
σύμβουλος ευρωπαϊκής πολιτικής της 
Greenpeace όσον αφορά τη γενετική 
μηχανική και τη βιώσιμη γεωργία. «Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση καταναλώνει διπλάσια 
ποσότητα ζωικών πρωτεϊνών από τον 
υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 
των Ηνωμένων Πολιτειών», δηλώνει, προ-
σθέτοντας ότι κράτη μέλη της ΕΕ, όπως οι 
Κάτω Χώρες, εξακολουθούν να πιέζουν για 
εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας. Η κύρια 
πηγή ζωικών πρωτεϊνών είναι το κρέας. 

σιακά επικεντρώνονται σε ένα μόνο είδος 
καλλιέργειας.

Το οξείδιο του αζώτου (N2O) είναι 
ένα αέριο του θερμοκηπίου 310 φορές πιο 
ισχυρό από το CO2. Σε έκθεση της μόνι-
μης επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τη γεωργική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι 
γεωργικές εκπομπές N2O θα μπορούσαν να 
αυξηθούν παγκοσμίως από 35 σε 60 % μέχρι 
το 2030. Οι τεχνικές αμειψισποράς μειώ-
νουν τις εκπομπές N2O. Παρ’ όλα αυτά, η 
γεωργία είναι ο πιο ευαίσθητος οικονομικός 
τομέας στο κλίμα, αναφέρεται στην έκθεση, 
και για τον λόγο αυτό η αλλαγή του κλίμα-
τος επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο με τον 
οποίο παράγουμε τα τρόφιμα. Επειδή υπάρ-
χουν διακυμάνσεις στις θερμοκρασίες, πρέ-
πει να προσαρμοστούν ανάλογα και αυτά 
που μπορούμε να καλλιεργήσουμε σε ορι-
σμένες περιοχές.

Ο μέσος όρος καλλιεργήσιμων εδαφών 
της ΕΕ κυμαίνεται από δέκα έως δώδεκα 
εκτάρια, δηλαδή είναι περίπου εκατό φορές 
μικρότερος από ό,τι εκείνος των ΗΠΑ. Η 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ εξε-
τάζει μέτρα για το «πρασίνισμα», όπως η 
αμειψισπορά, οι οικολογικές αποσύρσεις 
εδαφών και οι προστατευτικές καλλιέργειες 
όπως τα ψυχανθή, ως μια προσπάθεια να 
δημιουργηθεί μια πολιτική πιο φιλική προς 
το περιβάλλον .

Οι προστατευτικές καλλιέργειες τον 
χειμώνα αποτρέπουν τη διάβρωση του 
εδάφους και τις επιπλέον εκπομπές CO2. 
Τα μέτρα αυτά υποστηρίζονται από την 
Greenpeace, η οποία θεωρεί τη μεταρρύθ-
μιση της ΚΓΠ από την Επιτροπή ως πιθανό 
καταλύτη μιας θετικής αγρονομικής επανά-
στασης. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί τώρα 
στις λεπτομέρειες της πρότασης της Επι-
τροπής για το «πρασίνισμα».

«Ήρθε η ώρα να εξετάσουμε σοβαρά 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στη γεωργία καθώς και τον αντίκτυπο των 
γεωργικών πρακτικών σε αυτήν», καταλή-
γει ο κ. Contiero, ο οποίος δηλώνει ότι χρει-
άζεται να γίνει κάτι παραπάνω για να αντι-
μετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. ●

Κατά μέσο όρο, ένας Ευρωπαίος κατανα-
λώνει περίπου 52 κιλά κρέατος ετησίως, 
σύμφωνα με έκθεση της PBL Υπηρεσίας 
Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης των Κάτω 
Χωρών, το 2011.

Η Greenpeace υποστηρίζει ότι η εντα-
τικοποίηση της κτηνοτροφίας απελευθε-
ρώνει επικίνδυνες ποσότητες αμμωνίας και 
καταστρέφει τον θρεπτικό κύκλο απαιτώ-
ντας μαζικές εισαγωγές ζωοτροφών που 
παράγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Πάνω από τα δύο τρίτα των γεωρ-
γικών γαιών που χρησιμοποιούνται στην 
Ευρώπη σχετίζονται με τη ζωική παρα-
γωγή. Αντ’ αυτού θα πρέπει τα μέτρα 
πολιτικής της ΕΕ να ενθαρρύνουν τη μει-
κτή γεωργία όπου οι αγελάδες βόσκουν 
και εμπλουτίζουν έναν αγρό ο οποίος χρη-
σιμοποιείται στη συνέχεια για την καλλι-
έργεια αραβοσίτου ή καλαμποκιού. «Η 
αμειψισπορά ευνοεί την ποικιλομορφία, 
διατηρεί ένα υγιές έδαφος και αυξάνει 
τις αποδόσεις των καλλιεργειών», λέει ο 
κ. Contiero. Ωστόσο, αυτές οι πρακτικές 
δεν εφαρμόζονται εύκολα από βιομηχανι-
κής κλίμακας αγρότες οι οποίοι παραδο-

Οι εκατομμυριούχοι αγρότες 
αρνούνται να ΚΑΠελωθούν 

Τον περασμένο Μάρτιο, το Συμβούλιο των 
Υπουργών Γεωργίας υπέστη μια βασική 
ρήξη. Πρόκειται για διχογνωμίες που αφο-
ρούσαν την άρνηση της μειοψηφίας των κρα-
τών μελών να συμφωνήσουν στην επιβολή 
ανώτατου ορίου στις ενισχύσεις προς τους 
πλούσιους αγρότες. Η αιτία αυτής της διά-
στασης απόψεων θα πρέπει να αναζητηθεί 
σε μια πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
το 2007 για τον περιορισμό των ενιαίων ενι-
σχύσεων ανά γεωργική εκμετάλλευση στα 
300 000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Η εν λόγω 
πρόταση απορρίφθηκε από τα κράτη μέλη 
στην επικράτεια των οποίων δραστηριοποι-
ούνται μεγάλης εμβέλειας γεωργικές εκμε-
ταλλεύσεις και τελικά δεν δόθηκε συνέχεια 
στην πρόταση.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
κατέθεσε τα όπλα και υπέβαλε εκ νέου την 
ιδέα του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις 
στην ανακοίνωση που εξέδωσε τον Νοέμβριο 
του 2010 σχετικά με την ΚΓΠ. Είχαν προη-
γηθεί δημοσιεύματα στον Τύπο περί «εκα-
τομμυριούχων αγροτών», οι οποίοι λαμβά-
νουν παχυλές επιδοτήσεις από την ΕΕ χάρη 
στις μεγάλες εκτάσεις γης που κατέχουν, επι-
δοτήσεις που ενίοτε ξεπερνούν το 1 εκατομ-
μύριο ευρώ και προέρχονται από τον προϋ-
πολογισμό της ΚΓΠ της ΕΕ. Ιστορίες εντυ-
πωσιασμού όπως αυτές σχετικά με τους συλ-
λόγους ακορντεονιστών στη Σουηδία ή την 
κόρη πρώην υπουργού της Βουλγαρίας, η 
οποία φερόταν ως δικαιούχος γενναίων επι-
δοτήσεων υπό την ΚΓΠ, έγιναν πρωτοσέλιδο.

Ο κ. Jack Thurston, συνιδρυτής της 
farmsubsidy.org, πιστεύει ότι η ασάφεια που 
χαρακτηρίζει τα μέσα πολιτικής της ΚΓΠ 
οδηγεί σε συγχύσεις όσον αφορά τους στό-
χους της ΚΓΠ. «Εάν ο σκοπός των γεωργι-
κών επιδοτήσεων είναι να συμπληρώνουν 
τα κέρδη των αγροτών με χαμηλό εισόδημα, 
τότε θα πρέπει να επικεντρώνονται στους 
φτωχούς και όχι στους πλουσίους. Τούτο 
μπορεί να γίνεται με γνώμονα το εισόδημα 
και με το σκεπτικό ότι το εισόδημα των πλού-
σιων δεν χρήζει ενίσχυσης.»

Όταν στο Συμβούλιο του περασμένου 
Μαρτίου οι υπουργοί Γεωργίας των κρατών 
μελών συζήτησαν το συγκεκριμένο ζήτημα, 
προέκυψαν σημαντικές διχογνωμίες. Το 
Ηνωμένο Βασίλειο αντιτάχθηκε στο μέτρο, 
υποστηρίζοντας ότι πολλές από τις μεγάλες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν είναι παρά 
συνεταιρισμοί αποτελούμενοι από μικρές 
εκμεταλλεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν οι 
τελευταίες να επωφελούνται από τις οικο-
νομίες κλίμακας.

Ένα άλλο κράτος μέλος που διαφώνησε με 
το μέτρο είναι η Τσεχική Δημοκρατία. Τούτο 
μπορεί να φαίνεται παράδοξο για ορισμένους, 
καθότι παραδοσιακά αυτοί που αντιτίθεντο 
στην επιβολή ανώτατου ορίου ήταν ορισμένα 
«παλαιά» κράτη μέλη όπως η Γερμανία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία. Εντούτοις, 

οι μεγάλες γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμε-
ταλλεύσεις αποτελούν μέρος της κομμουνι-
στικής κληρονομιάς της Τσεχικής Δημο-
κρατίας και απότοκο της κολεκτιβοποίησης 
στην οποία είχαν υποχρεωθεί αρκετά αγρο-
κτήματα. Εφόσον καθιερωθεί τελικά το ανώ-
τατο όριο που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, αναλόγως και με το ύψος της ΚΓΠ, η 
Τσεχική Δημοκρατία θα μπορούσε να απολέ-
σει από το 26 έως και το 59 % των συνολικών 
άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνει.

«Η εφαρμογή ανώτατου ορίου θα οδηγή-
σει σε μια ανεπιθύμητη υποβάθμιση της αντα-
γωνιστικότητας και ενδεχομένως ακόμη και 
σε τεχνητή διάσπαση των γεωργικών επιχει-
ρήσεων, διογκώνοντας τον διοικητικό φόρτο. 
Ως εκ τούτου, αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της Τσεχικής Δημο-
κρατίας, εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους 
με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και αδυνατούν να αντιληφθούν σε τι θα εξυ-
πηρετούσε η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου», 
δηλώνει ο τσέχος αναπληρωτής υπουργός 
Γεωργίας κ. Juraj Chmiel.

«Επί του παρόντος», προσθέτει ο κ. Jack 
Th urston, «οι προθέσεις της ΚΓΠ δεν είναι 
σαφείς. Τα μέσα πολιτικής είναι ανεπαρ-
κώς σχεδιασμένα και οι πόροι κατανέμονται 
όπως και πριν· με άλλα λόγια, όσο μεγαλύ-
τερη είναι η γεωργική εκμετάλλευση τόσο 
καλύτερη θεωρείται η γη, τόσο πιο εντατική 
είναι η καλλιέργεια και, άρα, υψηλότερες οι 
επιδοτήσεις» . ●

Το 2009 οι αγρότες της ΕΕ έλαβαν υπό μορφή 
επιδοτήσεων περίπου 30 δισ. ευρώ. Ωστόσο, 
οι ανισότητες στη χρηματοδότηση μικρών 
και μεγάλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
και το δημόσιο χρήμα που κατέληξε σε άτομα 
χωρίς καμία σχέση με τη γεωργία υπονομεύ-
ουν την αξιοπιστία της ΚΓΠ. Αυτή η χωρίς 
τελειωμό υπόθεση κλονίζει την εμπιστοσύνη 
της κοινής γνώμης στην ΚΓΠ και αποδυνα-
μώνει την αγροτική παραγωγή της Ευρώπης.

Οι αγρότες λαμβάνουν κεφάλαια υπό 
το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ), που 
θεσπίστηκε το 2003. Βάσει του «αποσυνδε-
δεμένου» χαρακτήρα του ΚΕΕ, η ενίσχυση 
δεν συναρτάται πλέον με την παραγωγή ενός 
αγρότη. Αντ’ αυτού, προαπαιτούμενο για τη 
χορήγηση της χρηματοδότησης είναι οι εκτά-
σεις που εκμεταλλεύεται ο εκάστοτε αγρό-
της να πληρούν ορισμένα αυστηρά περιβαλ-
λοντικά και γεωργικά κριτήρια και να ακο-
λουθούνται ανάλογες πρακτικές. Έτσι, περί-
που το 75 % των γεωργικών χρηματοδοτή-
σεων της ΕΕ χορηγείται υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων.

Εντούτοις, σύμφωνα με μελέτη που δημο-
σιεύτηκε φέτος τον Ιούνιο από το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο, το ΚΕΕ παρείχε κίνη-
τρα σε άτομα με ελάχιστη απασχόληση στις 
αγροτικές δραστηριότητες να εκμεταλλεύο-
νται ένα σύστημα με εγγυημένες αποδόσεις. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να αγορά-
ζουν τεράστιες εκτάσεις αρόσιμης γης χωρίς 
όμως να τις καλλιεργούν. Για παράδειγμα, 
ένα άτομο στη Γερμανία φέρεται να εισέ-
πραττε πάνω από 300 000 ευρώ ετησίως για 
900 εκτάρια αρόσιμης γης· γη η οποία δεν 
χρησιμοποιείτο για καλλιέργειες ή για την 
εκτροφή ζώων. Επίσης, το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο διαπίστωσε ότι το ΚΕΕ ωφελεί κατά 
κύριο λόγο ελάχιστους πλην όμως μεγά-
λης εμβέλειας δικαιούχους. Με άλλα λόγια, 
το 20 % του συνόλου των δικαιούχων είναι 
αποδέκτης του 80 % των άμεσων ενισχύσεων 
επί του εισοδήματος. 

Ο κ. Franco Chiriaco, μέλος της ΕΟΚΕ και 
εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα «Το 
μέλλον της ΚΓΠ», εξηγεί ότι οι άμεσες πλη-
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ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑΗ ΕΟΚΕ συναντά τους εταίρους των χωρών 
ΑΚΕ: προώθηση της αειφόρου και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης 

Η 26η συνάντηση των οικονομικών και κοι-
νωνικών ομάδων συμφερόντων ΑΚΕ–ΕΕ, 
στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 
220 σύνεδροι, πραγματοποιήθηκε από 5 έως 
7 Ιουλίου 2011 στις Βρυξέλλες, με σκοπό την 
εξέταση της αειφόρου και χωρίς αποκλει-
σμούς ανάπτυξης. Στη συνάντηση συμμε-
τείχαν, εκτός από τις οργανώσεις της κοι-
νωνίας των πολιτών, ΜΚΟ, εκπρόσωποι 
των διπλωματικών αντιπροσωπειών των 
κρατών ΑΚΕ, των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς. 

Ο ρόλος και οι δραστηριότητες της 
ΕΟΚΕ στο πλαίσιο των σχέσεων ΑΚΕ–ΕΕ 
έχουν πολύπλευρο χαρακτήρα. Η ΕΟΚΕ 
διοργανώνει γενικές διασκέψεις με τις χώρες 
της ΑΚΕ, τοπικά σεμινάρια και ειδικές ακρο-
άσεις. Συμμετέχει επίσης ενεργά στις εργα-
σίες της κοινής κοινοβουλευτικής συνέλευ-
σης ΑΚΕ–ΕΕ και συνεργάζεται με τις Οικο-
νομικές και Κοινωνικές Επιτροπές αφρικα-
νικών χωρών. 

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση, ο κ. 
Staff an Nilsson, πρόεδρος της ΕΟΚΕ, υπο-
γράμμισε ότι «εκείνο που προέχει σήμερα δεν 
είναι η επίτευξη μιας οποιασδήποτε ανάπτυ-
ξης αλλά μιας ανάπτυξης που δεν υποβαθμί-
ζει το περιβάλλον». Η ανάπτυξη αυτή δεν θα 
πρέπει να συνεπάγεται αποκλεισμούς, αλλά 
να συμπεριλαμβάνει κάθε χώρα, κάθε κοι-
νωνική ομάδα και κάθε άτομο σε μία κοινω-
νία. Αυτό μας οδηγεί αμέσως στο ερώτημα 
τι είδους αναθεωρημένη πολιτική αναπτυξι-
ακής βοήθειας της ΕΕ θα πρέπει να επιδιώ-
ξουμε. Οι συμμετέχοντες απάντησαν τονίζο-
ντας ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να επι-
κεντρώνεται στην εξάλειψη της φτώχειας, 
στις επενδύσεις στη γεωργία, στον κοινω-
νικό διάλογο και στη συμμετοχή της κοινω-
νίας των πολιτών. 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ένα από τα πιο 
καίρια και επίκαιρα ζητήματα που συζητού-
νται σήμερα είναι η επισιτιστική ασφάλεια 
και η δράση που απαιτείται σε κάθε επίπεδο, 

ιδιαίτερα με στόχο την ανάπτυξη της γεωρ-
γίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Συνεπώς, 
η θέσπιση νομοθεσίας και μηχανισμών για 
τη ρύθμιση του δικαιώματος στην κατοχή 
γης και της πρόσβασης σε προσιτά δάνεια 
έχει θεμελιώδη σημασία για τους γεωργούς 
μικρών εκμεταλλεύσεων, τις γυναίκες και 
τους νέους γεωργούς. 

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν επίσης την 
υποστήριξή τους στη συνέχιση των διαπραγ-
ματεύσεων για τη σύναψη συμφωνιών οικο-
νομικής εταιρικής σχέσης (EPAs) με ρυθμό 
που να ανταποκρίνεται στις ικανότητες 
των χωρών ΑΚΕ, προκειμένου να συνεχι-
στεί η πρόοδος προς την περιφερειακή ολο-
κλήρωση. Επίσης, υπήρξε ευρεία συναίνεση 
μεταξύ των συμμετεχόντων ως προς το ότι 
οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
θα πρέπει να διαθέτουν ευρύτερες δυνατό-
τητες συμμετοχής στη διαμόρφωση και την 
υλοποίηση της συμφωνίας του Κοτονού, 
καθώς και ως προς το ότι η κοινωνία των 
πολιτών πρέπει να πρωτοστατήσει στη βελ-
τίωση της δημοκρατικής διακυβέρνησης των 
χωρών ΑΚΕ. 

Η κ King, πρόεδρος της επιτροπής παρα-
κολούθησης των σχέσεων ΑΚΕ–ΕΕ, τελεί-
ωσε την ομιλία της τονίζοντας ότι «πρέπει να 
εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την ενδυ-
νάμωση των γυναικών και των νέων στην 
Αφρική, ενθαρρύνοντας τα άτομα αυτά να 
αναλάβουν ηγετικό ρόλο, και να δημιουργή-
σουμε τις προϋποθέσεις που θα τους επιτρέ-
ψουν να αποκτήσουν οικονομική αυτονομία 
και σταθερές συνθήκες εργασίας». (lk) ●

Καλύτερες συνδέσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης
Τα ευρωπαϊκά ταμεία που χρηματοδο-
τούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών 
(ΔΔ-Μ) δεν στηρίζουν επαρκώς την ανά-
πτυξη των υποδομών μεταφορών στα «νέα» 
κράτη μέλη της ΕΕ, ανέφερε ο αντιπρόε-
δρος της ΕΟΚΕ κ. Jacek Krawczyk σε διά-
σκεψη για το μέλλον της πολιτικής μετα-
φορών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε τον 
Ιούλιο στη Βαρσοβία. 

Η επίκαιρη αυτή διάσκεψη πραγματο-
ποιήθηκε λίγο πριν από τη δημοσίευση της 
πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
μελλοντική ανάπτυξη των δικτύων μεταφο-
ρών στην ΕΕ. Ο κ. Maciej Jankowski, υφυ-
πουργός Υποδομών της Πολωνίας, τόνισε 
στην ομιλία του ότι η πρόταση «θα πρέ-
πει να λάβει δεόντως υπόψη τις διαφορές 
της οικονομικής κατάστασης των κρατών 
μελών της ΕΕ». Συνέχισε τονίζοντας ότι «η 
πολωνική εμπειρία στον τομέα της κατα-
σκευής υποδομών στον τομέα των μετα-
φορών καταδεικνύει ότι η πολιτική συνο-
χής συνιστά το καταλληλότερο μέσο για τη 
μείωση των ανισοτήτων μεταξύ χωρών και 
περιοχών». 

Ο αντιπρόεδρος κ. Krawczyk πρό-
σθεσε ότι το κυριότερο μέρος των πόρων 
των Ταμείων της ΕΕ που προορίζονται για 
την ανάπτυξη των ΔΔ-Μ χρησιμοποιείται 
από τα «παλαιά» κράτη μέλη και απηύθυνε 
έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προτείνει, στο πλαίσιο των νέων της νομο-
θετικών προτάσεων, τρόπους για τον περιο-
ρισμό αυτής της ανισορροπίας. Αναφερόμε-
νος σε πρόσφατη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ 
με θέμα τα ΔΔ-Μ, ο κ. Krawczyk τόνισε ότι 
κατά την ανάπτυξη των υποδομών μεταφο-
ράς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πολι-
τική γειτονίας. «Η διαλειτουργικότητα με 

τις όμορες χώρες της ΕΕ έχει καίρια σημα-
σία», τόνισε ο κ. Krawczyk.

Ο κ. Jean-Eric Paquet, διευθυντής στη 
Διεύθυνση ΔΔ-Μ της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της 
Επιτροπής στον τομέα αυτό. Στις προτεραιό-
τητες αυτές συγκαταλέγονται οι διατροπικές 
μεταφορές και τα συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας. Ο κ. Paquet τόνισε ότι πρέπει 
να αναπτυχθούν περαιτέρω οι διασυνοριακές 
υποδομές μεταφορών, καθώς και ότι η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει τον απαραί-
τητο συγχρονισμό των εθνικών επενδύσεων 
στις υποδομές. Τόνισε ότι οι νέες προτάσεις 
στον τομέα της πολιτικής μεταφορών θα 
επικεντρώνονται στη διασφάλιση καλύτε-
ρης ολοκλήρωσης των ανατολικών και των 
δυτικών περιφερειών της ΕΕ. 

Σχετικά με το θέμα της χρηματοδότη-
σης των ΔΔ-Μ, ο κ. Krawczyk υπογράμμισε 
τα κυριότερα επιχειρήματα που διατυπώνο-

νται στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: συμμε-
τοχή παραγόντων του ιδιωτικού τομέα, προ-
σεκτική και επιλεκτική αξιοποίηση συμπρά-
ξεων δημόσιου/ιδιωτικού τομέα και των 
Ταμείων της ΕΕ, με τη συμμετοχή όχι μόνον 
των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου 
Συνοχής αλλά και με την ενεργό χρηματο-
δότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων. Ο κ. Krawczyk πρόσθεσε ότι «στην 
τρέχουσα συγκυρία δεν μπορούμε να προσ-
δοκούμε σημαντική αύξηση των εθνικών 
προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού 
της ΕΕ. Πρέπει επομένως να αναζητήσουμε 
νέες πηγές χρηματοδότησης και να αξιοποι-
ούμε τους διαθέσιμους πόρους καλύτερα και 
με αποτελεσματικότερο τρόπο». 

Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο 
Μέγαρο Πολιτισμού και Επιστημών της 
Βαρσοβίας και διοργανώθηκε από την ΕΟΚΕ 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών 
της Πολωνίας. (mb) ●

Η Κροατία ολοκληρώνει τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις … 
αλλά το έργο της ΜΣΕ ΕΕ–Κροατίας συνεχίζεται

Η 9η συνεδρίαση της ΜΣΕ ΕΕ–Κροατίας που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου ήταν μια 
στιγμή αγαλλίασης. Η Κροατία ολοκλήρωνε τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και εόρταζε την επέτειο των 20 χρόνων ανεξαρτησίας της. Ωστόσο, όλοι όσοι είναι 
εξοικειωμένοι με τις ενταξιακές διαδικασίες γνωρίζουν ότι από εδώ και πέρα αρχίζει ουσια-
στικά το έργο του εν δυνάμει κράτους μέλους. Μέσα στο πνεύμα αυτό, η ΜΣΕ ΕΕ–Κροατίας 
εξέτασε δύο επείγοντα ζητήματα της Κροατίας: εκείνο που αφορά τον κοινωνικό διάλογο, ο 
οποίος αντιμετωπίζει ορισμένες δυσκολίες στην Κροατία, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις στον 
συνταξιοδοτικό τομέα, αν και το τελευταίο αποτελεί ακόμα πονοκέφαλο για τα περισσότερα 
κράτη μέλη της ΕΕ. Ο σκοπός αυτών καθώς και των μελλοντικών συζητήσεων της ΜΣΕ είναι 
να στηριχθεί η Κροατία στην ένταξή της, εξετάζοντας ζητήματα τα οποία ακόμα και σκληρές 
διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να καλύψουν απόλυτα, αλλά όπου η οργανωμένη κοινωνία 
των πολιτών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά. (gh) ●

Το δίκτυο CESlink προωθεί τη διάδοση ορθών πρακτικών

Το δίκτυο  CESlink δημιουργήθηκε το 2000, εν μέσω των εργασιών για τη σύνταξη της νέας 
Συνθήκης που αποσκοπούσε στην ενίσχυση του διαρθρωμένου διαλόγου με όλες τις οργα-
νώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στην εφαρμογή όλων των δημοκρατικών διαδικασιών 
προκειμένου να διασφαλιστεί ο δημοκρατικός βίος στην ΕΕ. 

Έντεκα χρόνια αργότερα, κατά την ετήσια συνάντησή τους στις 21 Ιουνίου στην ΕΟΚΕ, 
οι ανταποκριτές του δικτύου CESlink συζήτησαν για τη μελλοντική εξέλιξη του δικτύου προ-
κειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε προκλήσεις. Σκοπός της συνάντησης ήταν να επι-
τευχθεί μία ρεαλιστική προσέγγιση, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των περιορισμένων δια-
θέσιμων πόρων και η αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου για την ενίσχυση της συνεργα-
σίας. Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν κατά την πρωινή συνεδρίαση, κατά την οποία η αντιπρό-
εδρος της ΕΟΚΕ κ. Anna Maria Darmanin περιέγραψε τις εμπειρίες της ΕΟΚΕ και την προ-
σωπική της εμπειρία σχετικά με την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιήσουν οι ανταποκριτές του δικτύου CESlink προς όφελος του δικτύου και των 
εθνικών συμβουλίων. Αναφέρθηκε στους τρόπους αξιοποίησης που συνοψίζονται με το σύν-
θημα «Say It, Do It, Tweet It!» προκειμένου να αναπτυχθεί ο διάλογος με την κοινωνία των 
πολιτών και να ασκηθεί επιρροή στα θεσμικά όργανα της ΕΕ , καθώς και στις εμπειρίες της 
ως δραστήριας χρήστριας blogg, του Τwitter, του Facebook και του LinkedIn με σκοπό την 
προβολή της δραστηριότητάς της αλλά και του έργου της ΕΟΚΕ. 

Η κ. Darmanin συμπλήρωσε την παρέμβασή της παρουσιάζοντας τα διαδικτυακά εργαλεία 
που έχει δημιουργήσει πρόσφατα η ΕΟΚΕ, όπως το ηλεκτρονικό ημερολόγιο videoblogging, και 
κατέληξε διατυπώνοντας συστάσεις τόσο σχετικά με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, με την 
προσθήκη θεμάτων και φωτογραφιών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και με την προετοιμασία και 
παρακολούθηση εκστρατειών μέσω των κοινωνικών δικτύων, όσο και σχετικά με τον τρόπο 
έκφρασης προσωπικών απόψεων εντός του πλαισίου της θέσης του οργάνου. (djdl)  ●
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/

Η Ομάδα Συνδέσμου της ΕΟΚΕ, ένα γόνιμο φόρουμ 
της κοινωνίας των πολιτών

Η ΕΟΚΕ έχει δώσει μεγάλη προσοχή στις πρόσφατες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές στις 
γειτονικές μας χώρες της Μεσογείου. Η κοινωνία των πολιτών του Μαγκρέμπ έχει ήδη αναλά-
βει τον ηγετικό ρόλο και επομένως θα είναι καθοριστικός παράγοντας τους προσεχείς μήνες.

Στη συνεδρίαση της Ομάδας Συνδέσμου, στις 27 Ιουνίου 2011, η ΕΟΚΕ αντάλλαξε απόψεις 
με τον κ. Ahmed Galai, αντιπρόεδρο της Ένωσης για την Υπεράσπιση των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Τυνησίας, και τον κ. Abdelaziz Idamine, μέλος του Κινήματος Νεολαίας 
της 20ής Φεβρουαρίου από το Μαρόκο, οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους ως αυτό-
πτες μάρτυρες των εξελίξεων κατά τη διάρκεια της «Αραβικής Άνοιξης». ●

Ο αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ Krawczyk κατά την ομιλία του στη Βαρσοβία
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Το ΕΟΚΕ info δημοσιεύεται εννέα φορές τον χρόνο κατά τις συνόδους ολομέλειας της ΕΟΚΕ.

Οι έντυπες εκδόσεις του ΕΟΚΕ info στα γερμανικά, στα αγγλικά και τα γαλλικά διατίθενται δωρεάν από την 
Υπηρεσία Τύπου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. 

Το ΕΟΚΕ info διατίθεται επίσης σε 22 γλώσσες, σε μορφή PDF, στον δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ στη διεύθυνση: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info.

Το ΕΟΚΕ info δεν αποτελεί τα επίσημα πρακτικά των εργασιών της ΕΟΚΕ, τα οποία δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες εκδόσεις της ΕΟΚΕ. 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής και αποστολή αντιγράφου στην αρχισυντάκτρια.

Κυκλοφορία: 15 500 αντίτυπα. 

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2011. 

ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ 100 % ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Η ΕΟΚΕ συζητά για το θέμα της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

Τον Νοέμβριο 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα υιοθετήσει ανακοίνωση με θέμα «Πρω-
τοβουλία για την κοινωνική επιχειρημα-
τικότητα». Αν και οι δραστηριότητες στον 
τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
είναι σημαντικές, δεν έχουν ακόμη αναπτυ-
χθεί επαρκώς. Χρειάζεται ένα φιλόδοξο και 
ολοκληρωμένο πολιτικό πλαίσιο προκειμέ-
νου να προωθηθεί η ανάπτυξή τους. 

Η ΕΟΚΕ κλήθηκε συνεπώς πρόσφατα 
να διατυπώσει συστάσεις και να προτείνει 
μέτρα για την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 
της κοινωνικής επιχείρησης. Στις 28 Ιου-
λίου 2011, διοργάνωσε δημόσια ακρόαση 
η οποία επικεντρώθηκε σε θέματα όπως η 
ανάγκη σαφέστερου προσδιορισμού της 
κοινωνικής επιχείρησης, η βελτίωση της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και η μεγα-
λύτερη προβολή του τομέα. Οι παρεμβάσεις 
χρησιμοποιήθηκαν ως βάση συζήτησης από 
τα μέλη της ομάδας μελέτης και θα αντικα-
τοπτρίζονται στη διερευνητική γνωμοδό-
τηση της ΕΟΚΕ που αναμένεται να υιοθε-
τηθεί τον Οκτώβριο. 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολυάριθμες 
προκλήσεις οι οποίες απαιτούν λύσεις που 
να συνδυάζουν την οικονομική και κοινω-

νική ευημερία τόσο των ατόμων όσο και της 
κοινωνίας συνολικά. Οι προκλήσεις αυτές 
απαιτούν επίσης τη δημιουργία μιας σειράς 
διαφορετικών επιχειρηματικών προτύπων. 
Με την προώθηση της κοινωνικής επιχείρη-
σης αξιοποιείται όχι μόνον το αναπτυξιακό 
της δυναμικό αλλά και η κοινωνική προστι-
θέμενη αξία της. 

Χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο 
αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστη-
ριότητα, συνδυάζοντας τις οικονομικές επι-
δόσεις με τη δημοκρατική λειτουργία και 
την αλληλεγγύη απέναντι στα μέλη της, η 
κοινωνική επιχείρηση συμβάλλει στην επί-
τευξη σημαντικών στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, π.χ. στον τομέα της απασχόλησης, 
της κοινωνικής ένταξης, της περιφερειακής 
ανάπτυξης και της ανάπτυξης της υπαίθρου, 
της προστασίας του περιβάλλοντος και των 
καταναλωτών. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, λειτουργούν περίπου 2 εκατομ-
μύρια κοινωνικές επιχειρήσεις (δηλαδή το 
10 % των επιχειρήσεων στην ΕΕ) που απα-
σχολούν περισσότερο από 11 εκατομμύρια 
αμειβόμενους εργαζόμενους (περίπου το 
6 % των εργαζομένων στην ΕΕ). (pk) ●

Η ΕΟΚΕ επισκεπτεται εγκαταστασεις 
καινοτομιας και ερευνας στο μοναχο

Αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ απαρτιζόμενη 
από μέλη του τμήματος «Ενιαία αγορά, 
παραγωγή και κατανάλωση» (INT) και 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχα-
νικών Μεταλλαγών (CCMI) επισκέφθηκε 
το Μόναχο στις 9 και 10 Ιουνίου, προκει-
μένου να πραγματοποιήσει ορισμένες συνα-
ντήσεις με στελέχη του Ευρωπαϊκού Γρα-
φείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ).

Το τμήμα INT παρουσίασε τις απόψεις 
του στη γνωμοδότηση για την Ένωση Και-
νοτομίας (INT/545) και τις επερχόμενες 
αλλαγές στις δραστηριότητες του Ευρω-
παϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτε-
χνίας, μετά την απόφαση που έλαβαν πρό-
σφατα τα 25 κράτη μέλη να εργαστούν προς 
την κατεύθυνση ενός ευρωπαϊκού διπλώμα-
τος ευρεσιτεχνίας.

Το ΕΓΔΕ πιστεύει ότι το νέο ευρωπαϊκό 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα γίνει γνωστό ως 
το «ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας», ενώ το 
σημερινό ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
θα εξακολουθήσει να εκδίδεται από το ΕΓΔΕ.

Μια από τις σημαντικές στιγμές της 
επίσκεψης ήταν η περιήγηση στο Γερμανικό 
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Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, όπου 
τα μέλη εντρύφησαν στην ιστορία της γερ-
μανικής βιομηχανικής και τεχνολογικής και-
νοτομίας.

Ακολούθως, η κύρια εκδήλωση του προ-
γράμματος ήταν η επίσκεψη στο Ινστιτούτο 
Max-Planck της Κβαντικής Οπτικής. Το 
Ινστιτούτο λειτουργεί σε στενή συνεργα-
σία με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονά-
χου και έχει να επιδείξει έξι νικητές του Βρα-
βείου Νόμπελ, καθώς επίσης και σχέσεις με 
γερμανούς εφευρέτες όπως ο Rudolf Diesel, 
ο Heinz Maier Leibnitz, ο Claude Dornier 
και ο Willy Messerschmitt. Τέλος, παρουσι-
άστηκε στο Ινστιτούτο η γνωμοδότηση του 
τμήματος σχετικά με τη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας, που εκπόνησαν 
ο Gerd Wolf και ο Erik Svensson.

Οι επισκέψεις αυτές είναι εξαιρετικά χρή-
σιμες για την ΕΟΚΕ και ιδιαίτερα για το 
τμήμα INT. Ο αιφνίδιος θάνατος του συνα-
δέλφου μας και μέλους της αντιπροσωπείας 
Zenonas Rudzikas Rokus, στου οποίου τη 
μνήμη τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, είναι το 
μόνο μελανό σημείο στις εργασίες. (bc) 
 ●

Nέες εκδόσεις 
της ΕΟΚΕ

H Aicesis στη Ρώμη για να 
συζητήσει τον ρόλο των ΟΚΕ 
στην παγκόσμια διακυβέρνηση

Η ΧΙΙ Διεθνής Διάσκεψη της Ένωσης Οικο-
νομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και 
Συναφών Οργανισμών (Aicesis) πραγ-
ματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 23 Ιου-

1.  Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοι-
νωνική Επιτροπή κατά τη διάρκεια 
της πολωνικής Προεδρίας

2.  Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την 
Ευρώπη

3.  Ο οδηγός σας για την ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία πολιτών

4.  Τροφή για όλους — Τα συμπερά-
σματα του προέδρου της ΕΟΚΕ από 
τη διάσκεψη ●

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
στη διεύθυνση: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications.

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
λίου 2011 στη Ρώμη, στην έδρα του CNEL 
(Εθνικό Συμβούλιο Οικονομίας και Εργα-
σίας). Την ΕΟΚΕ εκπροσώπησε ο πρόεδρός 
της κ. Staff an Nilsson και ο πρόεδρος του 
τμήματος REX κ. Sandy Boyle.

Την έναρξη της διάσκεψης αυτής, την 
οποία τίμησαν με την παρουσία τους ο πρό-
εδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας κ. Giorgio 

Napolitano, πολλές άλλες προσωπικότητες 
της Ιταλίας (ο κ. Gianni Letta, υφυπουργός 
Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, 
και ο κ. Enzo Scotti, υφυπουργός Εξωτερι-
κών) και άλλων χωρών (Ecosoc των Ηνω-
μένων Εθνών, Ecosocc της Αφρικανικής 
Ένωσης), κήρυξε ο κ. Antonio Marzano, 
πρόεδρος του CNEL και πρώην πρόεδρος 
της Aicesis. Της τριήμερης διάσκεψης είχε 
προηγηθεί τελετή για την 150ή επέτειο της 
ιταλικής ενοποίησης, κατά τη διάρκεια της 
οποίας απονεμήθηκαν τα Βραβεία Χιλιε-
τίας Aicesis 2010 σε εκπροσώπους ΜΚΟ 
από το Μπενίν, την Γκαμπόν, τη Βραζιλία 
και την Ινδία.

Μετά το πέρας της προεδρίας της ένω-
σης από την ιταλική CNEL, τη νέα προεδρία 
της Aicesis για την περίοδο 2011–2013 ανέ-
λαβε η ΟΚΕ Αλγερίας, η οποία θα οργανώ-
σει τις μελλοντικές εργασίες της εν λόγω 
ένωσης και θα ανακοινώσει σύντομα το 
κύριο θέμα των εργασιών της για τα επό-
μενα δύο χρόνια. (vo) ●

Βραβείο της ΕΟΚΕ 2011 
στην κοινωνία των πολιτών: 
Επιβραβεύοντας την αριστεία 
των πρωτοβουλιών της κοινωνίας 
των πολιτών

Το φετινό βραβείο της κοινωνίας των 
πολιτών θα αφορά το θέμα «Διάλογος και 
συμμετοχή στην ανάδειξη των αξιών της ΕΕ: 
ολοκλήρωση, ποικιλομορφία, αλληλεγγύη 
και ανεκτικότητα». Θα επιβραβευθούν 
έργα και πρωτοβουλίες της κοινωνίας των 
πολιτών που στηρίζουν τη διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και συμβάλλουν 
με τρόπο καινοτόμο και πολύτιμο στην 

ευημερία των κοινοτήτων τους. Ο διάλογος 
και η συμμετοχή πρέπει να είναι οι βασικοί 
γνώμονες μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν 
αυτές οι πρωτοβουλίες και τα έργα.

Το βραβείο, συνολικής αξίας 30  000 
ευρώ, θα απονεμηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 
2011. Απευθύνεται σε ευρωπαϊκές, εθνι-
κές και τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών που εδρεύουν στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Η προθεσμία υποβολής 
των αιτήσεων είναι η 7η Οκτωβρίου 2011. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσι-
μες στη διεύθυνση: www.eesc.europa.eu/
civilsocietyprize. ●
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Το ΕΟΚΕ info σε 22 γλώσσες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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