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Οπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 
στις 27 Μαΐου ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο για την ευρω-
παϊκή ανάκαµψη προκειµένου να καλυφθεί το µεγάλο 

επενδυτικό κενό από την έντονη συρρίκνωση της οικονοµίας 
της ΕΕ που προκαλεί η πανδηµία, να αποκατασταθούν οι 
άµεσες οικονοµικές και κοινωνικές ζηµίες και να τεθεί η 
Ένωση σε τροχιά βιώσιµης και ανθεκτικής ανάκαµψης προς 
την κατεύθυνση του πράσινου και ψηφιακού µετασχηµατι-
σµού. Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται σε δύο άξονες: 
α) Σε ένα Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαµψης έκτακτης ανάγκης 
(«Next Generation EU») ανερχόµενο, σε σταθερές τιµές 2018, 
σε 750 δισ. Ευρώ που θα ενισχύσει προσωρινά τον προϋπο-
λογισµό της ΕΕ µε νέα χρηµατοδότηση, η οποία θα αντληθεί 
από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές. 
β) Σε έναν ενισχυµένο προϋπολογισµό της ΕΕ, το ύψος του 
οποίου, σε σταθερές τιµές 2018, θα ανέλθει συνολικά, σε 1.850 
δισ. Ευρώ, περιλαµβάνοντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού 
Μέσου Ανάκαµψης (750 δισ. Ευρώ) και του προτεινόµενου 
Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου (Π∆Π) για την περίοδο 
2021-2027 (1.100 δισ. Ευρώ), οι οποίοι, ωστόσο, είναι µειω-
µένοι (-3%) σε σχέση µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής 
τον Μάιο του 2018 (1.134,6 δισ. Ευρώ). 

ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ. Σε 
σχέση µε τη χρηµατοδότηση του ευρωπαϊκού γεωργικού 
τοµέα ειδικότερα, ο οποίος αφενός δέχθηκε ισχυρό πλήγµα 
λόγω της πανδηµίας και αφετέρου θεωρείται εκ των µεγάλων 
πρωταγωνιστών της πράσινης µετάβασης σε µία κλιµατικά 
ουδέτερη και περιβαλλοντικά πιο βιώσιµη οικονοµία, δεδο-
µένου ότι οι γεωργοί διαχειρίζονται 77% της γης στην ΕΕ, 
προτείνεται:
n Η ενίσχυση του προϋπολογισµού της ΕΕ-27 για το Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), δηλ. 
του 2ου Πυλώνα της ΚΑΠ, µε 15 δισ. Ευρώ, για τη στήριξη 
των αγροτικών περιοχών ώστε να γίνουν οι αναγκαίες διαρ-
θρωτικές αλλαγές σύµφωνα µε τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συµφωνίας.
n Η αύξηση της χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του Π∆Π 2021-
2027 κατά 4 δισ. Ευρώ για τον 1ο πυλώνα της ΚΑΠ και κατά 5 
δισ. Ευρώ για τον 2ο, µε συνέπεια οι συνολικές δαπάνες της 
ΚΑΠ να ανέλθουν σε 333,3 δισ. Ευρώ, σηµειώνοντας βελτίωση 
ως προς την αρχική πρότασή της Επιτροπής τον Μάιο του 
2018 (+2,8%). Ωστόσο, παρά τη βελτίωση, η νέα πρόταση 
εξακολουθεί να υπολείπεται σηµαντικά από το επίπεδο 
χρηµατοδότησης της περιόδου 2014-2020, παραµένοντας 
µειωµένη κατά 24,8 δισ. Ευρώ στον 1ο πυλώνα (-8,8%) και 
κατά 13 δισ. Ευρώ στον 2ο πυλώνα της ΚΑΠ (-14,9%). 

Μεγάλη, επίσης, παραµένει η απόκλιση από την πρόταση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Π∆Π της περιόδου 
2021-2027. Αυτό αποτελεί ένα κρίσιµο ζήτηµα στις επικείµενες 
διαπραγµατεύσεις, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
διατυπώσει ρητά την απαίτηση διατήρησης της χρηµατο-
δότησης της ΚΑΠ για την ΕΕ-27, σε πραγµατικές τιµές, στο 
επίπεδο της περιόδου 2014-2020.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. Αν και υπάρχει ανάγκη 
περαιτέρω διευκρινίσεων εκ µέρους της Επιτροπής ως προς 
την εφαρµογή του σχεδίου ανάκαµψης, ενώ τίποτα δεν θεω-
ρείται δεδοµένο αν δεν επισφραγιστεί µε πολιτική συµφωνία 
των συννοµοθετών, µπορούµε να προχωρήσουµε µε σχετική 
βεβαιότητα στις ακόλουθες επισηµάνσεις σε σχέση µε τα νέα 
στοιχεία που προκύπτουν για τη χρηµατοδότηση της ΚΑΠ :
n Τα επιπλέον 4 δισ. Ευρώ που αναλογούν στον 1ο πυλώνα 
προβλέπεται να αξιοποιηθούν στοχευµένα για τη διαχείριση 
κρίσεων αγοράς σε επίπεδο ΕΕ, ανοίγοντας το πεδίο για την 
αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση ενός φλέγοντος ζητή-
µατος για τον ευρωπαϊκό και εθνικό γεωργικό τοµέα. Στην 

τών - µελών για τα έτη 2022 έως 2024 αναλογικά, σύµφωνα 
µε την κλείδα κατανοµής της πρότασης της Επιτροπής του 
2018 για το Π∆Π 2021-2017, οπότε και το ποσό που αναλογεί 
στην Ελλάδα εκτιµάται σε 680 εκατ. Ευρώ περίπου. Ζήτηµα, 
ωστόσο, τίθεται σε σχέση µε την επάρκεια των επιπλέον αυτών 
πόρων και µε την περιορισµένη περίοδο διάθεσής τους ώστε 
να υπηρετηθούν αποτελεσµατικά οι φιλόδοξοι στόχοι της 
µακροπρόθεσµης στρατηγικής «Από το αγρόκτηµα στο πιάτο», 
η οποία βρίσκεται στην καρδιά της Πράσινης Συµφωνίας και 
αποβλέπει, µεταξύ άλλων, στη µείωση έως το 2030 κατά 50% 
της χρήσης χηµικών φυτοφαρµάκων, κατά 20% της χρήσης 
λιπασµάτων και κατά 50% των πωλήσεων αντιµικροβιακών 
φαρµάκων για τα εκτρεφόµενα ζώα.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι η χώρα µας θα πρέπει 
να εντάξει τόσο στο εθνικό σχέδιο της ΚΑΠ όσο και στον 
ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασµό της επενδύσεις σε ανα-
γκαίες αγροπεριβαλλοντικές και ψηφιακές υποδοµές αλλά 
και σε ευφυείς γεωργικές συµβουλές για την υποστήριξη 
των παραγωγών, ώστε να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις 
και απαιτήσεις της εποχής, διασφαλίζοντας την οικονοµική, 
περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιµότητα της ελληνικής 
γεωργίας και υπαίθρου.

κατεύθυνση αυτή, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η υποστήριξη της 
πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δηµιουργία 
ήδη από το 2021 ενός αποθεµατικού κρίσης µε εισροή νέων 
πόρων και όχι µέσω της ετήσιας παρακράτησης των άµεσων 
ενισχύσεων των παραγωγών, όπως ισχύει µέχρι σήµερα.
n Η έκτακτη ενίσχυση των 15 δισ. Ευρώ για τον 2ο πυλώνα 
της ΚΑΠ προβλέπεται να προστεθεί στα κονδύλια των κρα-
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Μεταβολές χρηµατοδότησης ΚΑΠ στην ΕΕ-27 (εκατ. Ευρώ, σε σταθερές τιµές 2018)

Ανώτατα όρια
χρηµατοδότησης

ΚΑΠ 

Π∆Π
2014-2020

Αρχική πρόταση
Επιτροπής 

Π∆Π
2021-2027

Νέα πρόταση
Επιτροπής Π∆Π 

2021-2027

Ευρωπαϊκό Μέσο  
Ανάκαµψης

Μεταβολή
(%)

2021/27 2014/20

-1ος Πυλώνας (ΕΓΤΕ) 283.055 254.247 258.251 - -8,8

-2ος Πυλώνας (ΕΓΤΑΑ) 88.139 70.037 75.013 15.000 -14,9

Σύνολο 371.194 324.284 333.264 15.000 -10,2

Πηγές : Copa-Cogeca, 5.6.2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ∆ελτίο Τύπου 1.6.2018, Ενηµερωτικό ∆ελτίο 27.5.2020   


