
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Μαρτίου, 2017 

  

Δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής  

Χρειαζόμαστε τις απόψεις σας! 

Χάρη στον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), μιας από 
τις παλαιότερες ευρωπαϊκές πολιτικές, η Ευρωπαϊκής Ένωση θα μπορέσει να ανταποκριθεί 
καλύτερα στις σημερινές κοινωνικές πολιτικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε στις 2 Φεβρουαρίου 2017 την πρώτη φάση εκσυγχρονισμού και 

απλούστευσης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), δρομολογώντας μια δημόσια διαβούλευση 

διάρκειας τριών μηνών. Οι απαντήσεις που θα ληφθούν θα στηρίξουν το έργο της Επιτροπής για 

τον καθορισμό των μελλοντικών προτεραιοτήτων της γεωργικής πολιτικής. Μια εκσυγχρονισμένη 

και απλουστευμένη Κοινή Γεωργική Πολιτική θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις κυριότερες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές, ενώ ταυτόχρονα θα 

συμβάλει στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής της Επιτροπής (ιδίως όσον αφορά την 

απασχόληση και τη ανάπτυξη), στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κατάρτιση ενός προϋπολογισμού 

εστιασμένου στα αποτελέσματα, στην απλούστευση και στην επικουρικότητα. 

Η συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκεντρώσει 

απόψεις για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και να τις χρησιμοποιήσει για να 

συντάξει ανακοίνωση, έως το τέλος του 2017, στην οποία θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα για 

τις σημερινές επιδόσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και πιθανές επιλογές πολιτικής για το 

μέλλον με βάση αξιόπιστα στοιχεία. 

Γι’ αυτό παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί και σταλεί στο φαξ. 
22661044 ή στο email stalo@ccci.org.cy ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38, 
Enterprise Europe Network, KEBE, το αργότερο μέχρι τις 2 Μαΐου 2017.  

 

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
mailto:stalo@ccci.org.cy


Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο και θα 

παρουσιαστούν από τον Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν σε διάσκεψη 

που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 2017. 

Ιστορικό  

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η οποία ξεκίνησε το 1962, είναι μια από τις παλαιότερες πολιτικές της 

ΕΕ και, με την πάροδο των ετών, έχει εξελιχθεί περαιτέρω ώστε να ανταποκριθεί στις 

μεταβαλλόμενες προκλήσεις των γεωργικών αγορών. Οι πλέον πρόσφατες μεταρρυθμίσεις 

χρονολογούνται από το 2013. Έκτοτε, έχουν όμως μεσολαβήσει πολλές σημαντικές εξελίξεις στις 

οποίες η Κοινή Γεωργική Πολιτική πρέπει να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά, όπως η αυξημένη 

αβεβαιότητα στις αγορές, η πτώση των τιμών και οι νέες διεθνείς δεσμεύσεις για την κλιματική 

αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ενόψει αυτών και άλλων προκλήσεων, η Κοινή Γεωργική Πολιτική πρέπει να εκσυγχρονιστεί, να 

απλουστευθεί για να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο διοικητικός φόρτος και να καταστεί ακόμη πιο 

συνεκτική με άλλες πολιτικές της ΕΕ, ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της στις 10 πολιτικές 

προτεραιότητες της Επιτροπής, στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και στη συμφωνία του 

Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. 

Περισσότερες πληροφορίες για την Κοινή Γεωργική Πολιτική 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 
Με εκτίμηση, 

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 

Ανώτερη Λειτουργός, KEBE 

Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Enterprise Europe Network 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview_en
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Εκσυγχρονισμός και απλούστευση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Α. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ
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*Χώρα διαμονής

Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Κροατία
Κύπρος
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Εσθονία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Ελλάδα
Ουγγαρία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Κάτω Χώρες
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Ισπανία
Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο
Άλλη

*Αν η απάντηση είναι «Άλλη», παρακαλώ προσδιορίστε:

*Συμμετέχετε στη διαβούλευση:

ως ιδιώτης με την προσωπική σας ιδιότητα
με την επαγγελματική σας ιδιότητα ή για λογαριασμό οργανισμού

*

*

*
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*Όνομα

*Επώνυμο

*Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

*Ασκείτε γεωργική δραστηριότητα;

Ναι
Όχι

*Εάν ναι, παρακαλώ προσδιορίστε:

Σε οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση
Σε γεωργική εκμετάλλευση που έχει άλλη νομική υπόσταση
Άλλο/Δεν γνωρίζω

*Οι απαντήσεις σας,
Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από την επιλογή σας, οι απαντήσεις σας ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο αιτήματος για 
πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001

μπορούν να δημοσιευτούν με τα προσωπικά σας στοιχεία (Συγκατατίθεμαι στη δημοσίευση 

όλων των πληροφοριών που περιέχονται στις απαντήσεις μου, εν όλω ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός 

μου ή του ονόματος του οργανισμού μου, και δηλώνω ότι δεν υπάρχει στις απαντήσεις μου κανένα στοιχείο το οποίο 

είναι παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου κατά τρόπο που εμποδίζει τη δημοσίευση)

μπορούν να δημοσιευτούν υπό την προϋπόθεση της διατήρησης της ανωνυμίας σας  
(Συγκατατίθεμαι στη δημοσίευση οποιωνδήποτε πληροφοριών περιέχονται στις απαντήσεις μου, εν όλω ή εν μέρει 

(περιλαμβανομένων, ενδεχομένως, παραθεμάτων ή απόψεων που εκφράζω) υπό την προϋπόθεση ότι η δημοσίευση θα 

γίνει ανώνυμα. Δηλώνω ότι δεν υπάρχει στις απαντήσεις μου κανένα στοιχείο το οποίο είναι παράνομο ή παραβιάζει τα 

δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου κατά τρόπο που εμποδίζει τη δημοσίευση).

*Όνομα του συμμετέχοντος

*Επώνυμο του συμμετέχοντος

*Διεύθυνση επαγγελματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συμμετέχοντος

*

*

*

*

*

*

*

*

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=PL
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*Διεύθυνση επαγγελματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συμμετέχοντος

*Επωνυμία του οργανισμού

*Ταχυδρομική διεύθυνση του οργανισμού

*Είδος οργανισμού
Επιλέξτε την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα

Ιδιωτική επιχείρηση
Γραφείο συμβούλων, δικηγορικό γραφείο, αυτοαπασχολούμενος σύμβουλος
Εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική ένωση
Μη κυβερνητική οργάνωση, πλατφόρμα ή δίκτυο
Ερευνητικό ή πανεπιστημιακό ίδρυμα
Εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες
Περιφερειακή ή τοπική αρχή (δημόσια ή μεικτού χαρακτήρα)
Εθνική δημόσια αρχή
Διεθνής οργανισμός
Άλλο

*Αν η απάντηση είναι «Άλλο», παρακαλώ προσδιορίστε:

*Πόσους εργαζομένους απασχολεί η εταιρεία σας;

Περισσότερους από 250 (μεγάλη επιχείρηση)
Από 50 έως 250 (μεσαία επιχείρηση)
Από 10 έως 49 (μικρή επιχείρηση)
Λιγότερους από 10 (πολύ μικρή επιχείρηση)
Αυτοαπασχολούμενος (πολύ μικρή επιχείρηση)

*

*

*

*

*

*
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*Παρακαλώ διευκρινίστε τον τομέα.

Γεωργία
Δασοκομία
Αγροτική ανάπτυξη
Γεωργικά προϊόντα διατροφής
Περιβαλλοντική προστασία
Συνδικαλιστική οργάνωση
Δημόσια υγεία
Έρευνα / Ομάδα εμπειρογνωμόνων
Κοινωνία των πολιτών
Άλλο

*Αν η απάντηση είναι «Άλλο», παρακαλώ προσδιορίστε:

*Περιλαμβάνεται ο οργανισμός σας στο Μητρώο Διαφάνειας;
Εάν ο οργανισμός σας δεν είναι καταχωρημένος, σας καλούμε να τον καταχωρήσετε , παρόλο που η καταχώρηση δεν εδώ
είναι υποχρεωτική για να συμμετάσχετε στην παρούσα 
διαβούλευση. ;Γιατί χρειάζεται το Μητρώο Διαφάνειας

Ναι
Όχι
Άνευ αντικειμένου

*Εάν ναι, παρακαλούμε αναφέρετε τον αριθμό μητρώου σας.

*Οι απαντήσεις σας,
Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από την επιλογή σας, οι απαντήσεις σας ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο αιτήματος για 
πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001

μπορούν να δημοσιευτούν με τα στοιχεία του οργανισμού σας (Συγκατατίθεμαι στη 

δημοσίευση όλων των πληροφοριών που περιέχονται στις απαντήσεις μου, εν όλω ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένου 

του ονόματος του οργανισμού μου, και δηλώνω ότι δεν υπάρχει στις απαντήσεις μου κανένα στοιχείο το οποίο είναι 

παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου κατά τρόπο που εμποδίζει τη δημοσίευση)

μπορούν να δημοσιευτούν υπό την προϋπόθεση της διατήρησης της ανωνυμίας του 
οργανισμού σας (Συγκατατίθεμαι στη δημοσίευση οποιωνδήποτε πληροφοριών περιέχονται στις απαντήσεις 

μου, εν όλω ή εν μέρει (περιλαμβανομένων, ενδεχομένως, παραθεμάτων ή απόψεων που εκφράζω) υπό την προϋπόθεση 

ότι η δημοσίευση θα γίνει ανώνυμα. Δηλώνω ότι δεν υπάρχει στις απαντήσεις μου κανένα στοιχείο το οποίο είναι 

παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου κατά τρόπο που εμποδίζει τη δημοσίευση).

Β. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΓΠ ΣΗΜΕΡΑ

*

*

*

*

*

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=el#el
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=WHY_TRANSPARENCY_REGISTER&locale=el#el
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=PL
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Όπου σας ζητείται να επιλέξετε, επιλέξτε μέχρι 3 ή 5 
απαντήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες.

1. Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές της 
ΕΕ;
το πολύ 3 επιλογές

Αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους γεωργούς
Προσαρμογή στις απαιτήσεις των καταναλωτών/της κοινωνίας
Πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους
Κλιματική αλλαγή (μετριασμός και προσαρμογή)
Έλλειψη θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές
Άνιση εδαφική ανάπτυξη στην ΕΕ

2. Ποια από τα υφιστάμενα μέτρα της ΚΓΠ είναι τα πλέον ενδεδειγμένα για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που αναφέρονται ανωτέρω;
το πολύ 5 επιλογές

Αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις σε γεωργούς
Συνδεδεμένη στήριξη
Στήριξη περιβαλλοντικών και κλιματικών δράσεων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης 
της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών
Στήριξη επενδύσεων σε φυσικό κεφάλαιο και ανθρώπινο δυναμικό στο πλαίσιο της 
αγροτικής ανάπτυξης της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών
Μέτρα σχετικά με το εμπόριο
Δίκτυ ασφάλειας της αγοράς (π.χ. παρεμβάσεις στην αγορά)
Συστήματα διαχείρισης κινδύνου
Στήριξη της ένταξης σε οργανώσεις παραγωγών
Κανονιστικές προσεγγίσεις (όπως προδιαγραφές και κανόνες)

3. Σε ποιο βαθμό η ισχύουσα ΚΓΠ αντιμετωπίζει επιτυχώς τις προκλήσεις αυτές;

Σε μεγάλο βαθμό
Σε αρκετά καλό βαθμό
Μόνο μερικώς
Καθόλου
Δεν γνωρίζω
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4. Ποια από τα ακόλουθα θεωρείτε ότι αποτελούν τις σημαντικότερες συνεισφορές των 
γεωργών στην κοινωνία μας;
το πολύ 3 επιλογές

Διασφάλιση επαρκούς διάθεσης τροφίμων
Παροχή υγιεινών, ασφαλών και διαφοροποιημένων προϊόντων (ποιότητα τροφίμων)
Προστασία του περιβάλλοντος (εδάφη, ύδατα, αέρας, βιοποικιλότητα) και των τοπίων
Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (μετριασμός και προσαρμογή)
Συμβολή στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές
Διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές
Συμβολή στη βελτίωση της αποδοτικότητας του εμπορίου της ΕΕ
Διασφάλιση της υγείας και της καλής μεταχείρισης των εκτρεφόμενων ζώων

5. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την ακόλουθη πρόταση;

Συμφωνώ 
σε μεγάλο 
βαθμό

Συμφωνώ 
μερικώς

Διαφωνώ 
μερικώς

Διαφωνώ 
σε μεγάλο 
βαθμό

Το γεωργικό εισόδημα 
εξακολουθεί να είναι 
σημαντικά χαμηλότερο του 
μέσου εισοδήματος στην ΕΕ

Οι γεωργοί της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν 
αυστηρότερες απαιτήσεις σε 
σχέση με τους γεωργούς 
τρίτων χωρών

Οι γεωργοί λαμβάνουν μικρό 
ποσοστό της τιμής που 
πληρώνουν οι καταναλωτές

Οι γεωργοί πρέπει να κάνουν 
μεγάλες επενδύσεις για να 
εξασφαλίσουν τη 
βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεών τους
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6. Ποιες είναι οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία;
το πολύ 3 επιλογές

Περιορισμός της υποβάθμισης του εδάφους
Προστασία της βιοποικιλότητας
Διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας, όπως παραδοσιακές/παλιές ποικιλίες και φυλές
Περιορισμός της ρύπανσης των υδάτων
Ορθολογικότερη χρήση των υδάτων
Πιο βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων
Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λπ.

7. Σε ποιο βαθμό η ισχύουσα ΚΓΠ αντιμετωπίζει επιτυχώς αυτές τις περιβαλλοντικές 
προκλήσεις;

Σε μεγάλο βαθμό
Σε αρκετά καλό βαθμό
Μόνο μερικώς
Καθόλου
Δεν γνωρίζω

8. Ποια είναι τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζει κάποιος που θέλει να γίνει γεωργός;
το πολύ 5 επιλογές

Χαμηλή κερδοφορία
Έλλειψη διαθέσιμης γης
Υψηλές τιμές γης
Κανονισμοί σχετικά με τις εκτάσεις γης
Δυσκολίες πρόσβασης στην πίστωση
Πολυπλοκότητα των καθεστώτων ασφάλισης
Κληρονομικό δίκαιο
Φορολογία
Διοικητικές απαιτήσεις
Πρόσβαση σε επικαιροποιημένη γνώση/τεχνολογίες
Εικόνα του κλάδου
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9. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι κυριότεροι παράγοντες προώθησης της καινοτομίας στη 
γεωργία, τη δασοκομία και την αγροτική οικονομία;
το πολύ 5 επιλογές

Πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση και σχετικές πληροφορίες
Πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Διάδοση της γνώσης
Χρηματοδοτικά / επενδυτικά κίνητρα / στήριξη για καινοτόμα έργα
Νέες τεχνολογίες και νέες γεωργικές εισροές
Παροχή στήριξης για την προσαρμογή σε νέες κοινωνικές απαιτήσεις (π.χ. 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διατροφή)
Στήριξη για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας
Βελτιωμένη συμμετοχή των παραγωγών καθόλη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας (έως 
και τον καταναλωτή)
Νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων μερών (π.χ. μεταξύ των 
γεωργών, της κοινωνίας των πολιτών, των ερευνητών...)
Έρευνα και παροχή γνώσης για την κάλυψη ειδικά των αναγκών των γεωργών

10. Από το 2003, το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣ) έχει ως 
στόχο να συνδράμει τους γεωργούς ώστε να κατανοούν καλύτερα και να συμμορφώνονται 
με τους κανόνες και τις προδιαγραφές της ΕΕ για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση. Πώς θα χαρακτηρίζατε την τρέχουσα κατάσταση του ΣΠΣ στην περιοχή σας 
όσον αφορά...

Ικανοποιητική Ουδέτερη
Μη 
ικανοποιητική

Δεν 
γνωρίζω

Διαθεσιμότητα 
συμβουλών

Πρόσβαση σε 
συμβουλές

Ποιότητα της 
παρεχόμενης υπηρεσίας

Ανεξαρτησία των 
συμβούλων

Μετάδοση των γνώσεων

Διάδοση νέων γνώσεων
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11. Σε ποιο βαθμό οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους τη 
συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών;

Σε 
μεγάλο 
βαθμό

Σε 
αρκετά 
καλό 
βαθμό

Μόνο 
μερικώς

Καθόλου
Δεν 
γνωρίζω

Συνολική συνοχή με την 
αναπτυξιακή πολιτική και 
την ανθρωπιστική δράση 
της ΕΕ

Εξαγωγές της ΕΕ σε 
αναπτυσσόμενες χώρες

Εισαγωγές της ΕΕ από 
αναπτυσσόμενες χώρες

Επιπτώσεις στην τοπική 
γεωργική παραγωγή 
αναπτυσσόμενων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής στη χρήση γης

Διαθεσιμότητα και 
οικονομική δυνατότητα 
πρόσβασης στα γεωργικά 
προϊόντα στις 
αναπτυσσόμενες χώρες

12. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα/εμπόδια που δεν επιτρέπουν στην ισχύουσα πολιτική να 
εκπληρώσει με επιτυχία τους στόχους της; Ποιες είναι οι αιτίες αυτών των προβλημάτων;
το πολύ 1500 χαρακτήρες

13. Ποια στοιχεία της ισχύουσας ΚΓΠ είναι τα περισσότερο γραφειοκρατικά ή πολύπλοκα και 
γιατί;
το πολύ 1500 χαρακτήρες

Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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14. Το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εστιάζει σε 10 προτεραιότητες για την περίοδο 2014-
2020, οι περισσότερες από τις οποίες συνδέονται με την ΚΓΠ http://ec.europa.eu/priorities
/index_el

Παρακαλούμε να αναφέρετε τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για τις οποίες θα πρέπει να 
αναληφθούν περισσότερες δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

το πολύ 3 επιλογές
Τόνωση των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της απασχόλησης
Βελτίωση της συνδεσιμότητας και της ψηφιοποίησης της αγροτικής οικονομίας
Μετριασμός και προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και παροχή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ
Συμμετοχή στο παγκόσμιο εμπόριο
Συνδρομή στην αντιμετώπιση προκλήσεων που συνδέονται με τη μετανάστευση

15. Ποιοι από τους ακόλουθους στόχους θα πρέπει να είναι οι σημαντικότεροι για την ΚΓΠ; 
το πολύ 5 επιλογές

Διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς
Αντιμετώπιση των αβεβαιοτήτων της αγοράς
Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στη γεωργία
Διασφάλιση του εφοδιασμού σε τρόφιμα σε λογικές τιμές για τους καταναλωτές
Ενθάρρυνση της προσφοράς υγιεινών και ποιοτικών προϊόντων
Συμβολή στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας σε ολόκληρη 
την ΕΕ
Μετριασμός και προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Ανάπτυξη αγροτικών περιοχών με παράλληλη προστασία της υπαίθρου
Επίτευξη ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης

16. Θεωρείτε αναγκαίο να προστεθούν στόχοι για τον εκσυγχρονισμό της ΚΓΠ; Εάν ναι, ποιοι;
το πολύ 1500 χαρακτήρες

17. Συμφωνείτε με την ακόλουθη πρόταση; «Είναι σκόπιμο να υπάρχει κοινή γεωργική 
πολιτική διότι χρειαζόμαστε...»

http://ec.europa.eu/priorities/index_el
http://ec.europa.eu/priorities/index_el
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Συμφωνώ 
σε 
μεγάλο 
βαθμό

Συμφωνώ 
μερικώς

Διαφωνώ 
μερικώς

Διαφωνώ 
σε 
μεγάλο 
βαθμό

Δεν 
γνωρίζω

Κοινούς κανόνες στο 
πλαίσιο της ενιαίας 
αγοράς (οργάνωση 
αγοράς, εμπόριο, 
κανόνες 
ανταγωνισμού, 
προδιαγραφές 
ασφάλειας τροφίμων)

Κοινούς στόχους για 
την αντιμετώπιση 
διασυνοριακών 
προκλήσεων 
(διατροφική 
ασφάλεια, 
περιβάλλον, 
κλιματική αλλαγή, 
βιοποικιλότητα...)

Κοινό προϋπολογισμό 
διότι είναι 
αποδοτικότερος

Οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, 
καθώς και 
αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών μελών

Κοινές θέσεις σε 
διεθνές επίπεδο για 
την ενίσχυση της 
θέσης της ΕΕ ως 
παγκόσμιου 
παράγοντα

Κοινό πλαίσιο για την 
ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών, 
αποτελεσμάτων 
έρευνας, καινοτόμων 
ιδεών, αμοιβαίας 
μάθησης
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18. Σε ποιο επίπεδο θεωρείτε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται  οι ακόλουθοι πρωτίστως
στόχοι της ΚΓΠ;

Επίπεδο 
ΕΕ

Εθνικό 
επίπεδο

Περιφερειακό
/τοπικό επίπεδο

Δεν 
γνωρίζω

Διασφάλιση αξιοπρεπούς 
βιοτικού επιπέδου για τους 
γεωργούς

Αντιμετώπιση των στοιχείων 
της αγοράς που προκαλούν 
αβεβαιότητα

Προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
καινοτομίας στη γεωργία

Διασφάλιση του εφοδιασμού 
σε τρόφιμα σε λογικές τιμές 
για τους καταναλωτές

Ενθάρρυνση της προσφοράς 
υγιεινών και ποιοτικών 
προϊόντων

Συμβολή στην εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου 
περιβαλλοντικής προστασίας 
σε ολόκληρη την ΕΕ

Μετριασμός και προσαρμογή 
στις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής

Ανάπτυξη αγροτικών περιοχών 
με παράλληλη προστσία της 
υπαίθρου

Επίτευξη ισορροπημένης 
εδαφικής ανάπτυξης

Δ. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΓΠ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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19. Συμφωνείτε με τις ακόλουθες προτάσεις;

Συμφωνώ 
σε 
μεγάλο 
βαθμό

Συμφωνώ 
μερικώς

Διαφωνώ 
μερικώς

Διαφωνώ 
σε 
μεγάλο 
βαθμό

Δεν 
γνωρίζω

Οι γεωργοί χρειάζονται 
άμεση εισοδηματική 
στήριξη

Άλλες πολιτικές 
μπορούν να έχουν 
σοβαρό αντίκτυπο στο 
γεωργικό εισόδημα (π.χ. 
κληρονομικό/φορολογικό 
δίκαιο, κοινωνικά και 
συνταξιοδοτικά 
συστήματα)

Η γεωργική πολιτική θα 
πρέπει να αποφέρει 
περισσότερα οφέλη 
στον τομέα του 
περιβάλλοντος και της 
κλιματικής αλλαγής

Θα πρέπει να παρέχεται 
στήριξη σε στοχευμένες 
επενδύσεις για την 
προώθηση της 
αναδιάρθρωσης και της 
καινοτομίας
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Βελτίωση της θέσης 
των γεωργών στις 
αλυσίδες προστιθέμενης 
αξίας 
(συμπεριλαμβανομένης 
της αντιμετώπισης 
αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών)
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20. Πιστεύετε ότι οι ακόλουθες δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα μπορούσαν να βελτιώσουν 
την ανταγωνιστικότητα των γεωργών;

Συμφωνώ 
σε 
μεγάλο 
βαθμό

Συμφωνώ 
μερικώς

Διαφωνώ 
μερικώς

Διαφωνώ 
σε 
μεγάλο 
βαθμό

Δεν 
γνωρίζω

Στήριξη της 
ανάπτυξης 
προθεσμιακών 
αγορών

Ενίσχυση της 
διαφάνειας στις 
γεωργικές αγορές

Στήριξη της ένταξης 
των γεωργών σε 
οργανώσεις 
παραγωγών

Στήριξη έρευνας & 
καινοτομίας

Απλούστευση των 
διοικητικών 
διαδικασιών
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21. Ποια από τα ακόλουθα κριτήρια είναι σημαντικότερα κατά την κατανομή άμεσης στήριξης;
το πολύ 5 επιλογές

Ειδικά προϊόντα και/ή τομείς
Μέτρα διαχείρισης κινδύνων
Αντιστάθμιση για γεωργικές δραστηριότητες σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα
/περιοχές υψηλής φυσικής αξίας
Εδάφη με υψηλότερο γεωργικό δυναμικό
Πρακτικές με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά/κλιματικά οφέλη
Τήρηση προδιαγραφών (π.χ. ασφάλεια τροφίμων, εργασία)
Ίσο επίπεδο στήριξης για τους γεωργούς στην ίδια εδαφική περιοχή
Μικροί παραγωγοί
Επιβολή ανώτατου ορίου στην παροχή στήριξης σε μεγάλους δικαιούχους
Νέοι γεωργοί

22. Ποια μέτρα θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω τις εξαγωγικές επιδόσεις της ΕΕ; 
το πολύ 3 επιλογές

Προώθηση των εξαγωγών
Εξαγωγικές πιστώσεις
Συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις
Περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου
Αντιμετώπιση μη δασμολογικών φραγμών
Δεν απαιτούνται μέτρα
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23. Λαμβανομένων υπόψη των καταναλωτικών και των ευρύτερων κοινωνικών απαιτήσεων, σε 
ποιους τομείς θα μπορούσε να βελτιωθεί η σύνδεση μεταξύ ΚΓΠ και προδιαγραφών;
το πολύ 3 επιλογές

Προδιαγραφές ασφάλειας τροφίμων
Προδιαγραφές και κατευθυντήριες γραμμές για την ανθρώπινη διατροφή
Προδιαγραφές για προϊόντα δίκαιου εμπορίου
Προδιαγραφές για βιολογικά προϊόντα
Περιβαλλοντικές και κλιματικές προδιαγραφές
Προδιαγραφές για τη χρήση αντιμικροβιακών/φυτοφαρμάκων
Προδιαγραφές για την υγεία των ζώων και των φυτών
Προδιαγραφές για την καλή μεταχείριση των ζώων
Εργασιακές προδιαγραφές
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24. Όσον αφορά την τήρηση υψηλότερων προτύπων παραγωγής, συμφωνείτε με τις 
ακόλουθες προτάσεις;

Συμφωνώ 
σε 
μεγάλο 
βαθμό

Συμφωνώ 
μερικώς

Διαφωνώ 
μερικώς

Διαφωνώ 
σε 
μεγάλο 
βαθμό

Δεν 
γνωρίζω

Μπορούν να επιτευχθούν 
βελτιωμένα αποτελέσματα 
σε εθελοντική βάση, με 
οικονομικά κίνητρα, χωρίς 
αύξηση των υποχρεωτικών 
επιπέδων

Εάν αυξηθούν τα 
υποχρεωτικά επίπεδα, 
πρέπει να παρασχεθεί 
στήριξη στους γεωργούς

Οι γεωργοί πρέπει να 
τηρούν αυστηρότερους 
κανόνες χωρίς ειδική 
χρηματοδοτική στήριξη

Απαιτούνται εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης των 
καταναλωτών προκειμένου 
να αυξηθεί η 
προθυμία τους να 
καταβάλλουν υψηλότερο 
αντίτιμο για την τήρηση 
αυστηρότερων γεωργικών 
πρακτικών
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25. Για ποιους από τους ακόλουθους στόχους περιβαλλοντικής προστασίας θα πρέπει να 
αναληφθούν περισσότερες δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ;
το πολύ 3 επιλογές

Πρόληψη και μείωση της ρύπανσης των υδάτων (φυτοφάρμακα, λιπάσματα)
Βιώσιμη χρήση των υδάτων
Πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων όπως οι πλημμύρες
Πρόληψη της απώλειας βιοποικιλότητας
Πρόληψη και μείωση της διάβρωσης του εδάφους
Αποφυγή της αλάτωσης, της συμπίεσης και της ερημοποίησης του εδάφους
Συμβολή στα "σχέδια ποιότητας αέρα"

26. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι στόχοι για την καλύτερη αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής στο πλαίσιο της ΚΓΠ;
το πολύ 3 επιλογές

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον γεωργικό τομέα
Προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη 
δασοκομία
Βελτίωση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων γεωργικής παραγωγής
Προώθηση της δάσωσης και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών
Παροχή βιώσιμων ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων
Προώθηση της έρευνας για την αντιμετώπιση των ασθενειών φυτών και ζώων που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή
Προώθηση της διαφοροποίησης των συστημάτων γεωργικής εκμετάλλευσης

27. Σε ποιους από τους ακόλουθους τομείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η στήριξη της 
ΚΓΠ για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών;
το πολύ 3 επιλογές

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και αποκατάσταση
Χρήση της δασικής βιομάζας για την παραγωγή υλικών και ενέργειας
Αύξηση της ανθεκτικότητας και της προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων
Δάσωση/αναδάσωση
Πρόληψη φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων στα δάση, όπως οι 
επιβλαβείς οργανισμοί ή οι θύελλες
Γεωργοδασοκομικά συστήματα
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28. Σε ποιους τομείς θα πρέπει να βελτιωθεί η συμβολή της ΚΓΠ στις αγροτικές περιοχές;
το πολύ 5 επιλογές

Ενίσχυση της καινοτομίας μέσω της μεταφοράς γνώσης, της παροχής συμβουλών και της 
επαγγελματικής κατάρτισης
Μέριμνα για την τοπική τεχνογνωσία και τα τοπικά προϊόντα σύμφωνα με την πολυμορφία 
της ΕΕ και την τοποθέτηση των βάσεων για ποιοτικά προϊόντα της ΕΕ
Αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών μέσω της παροχής στήριξης των τοπικών υποδομών
/υπηρεσιών (π.χ. υγειονομική περίθαλψη, φροντίδα παιδιών, μεταφορές)
Προώθηση της οικονομικής βιωσιμότητας της γεωργίας σε ολόκληρη την ΕΕ, 
αποφεύγοντας τη συγκέντρωση παραγωγής και πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιοχές
Βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της τοπικής παραγωγής και των τοπικών αγορών
Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής ένταξης των κατοίκων της υπαίθρου
Ενίσχυση της διακυβέρνησης και της τοπικής ανάπτυξης μέσω πρωτοβουλιών από τη βάση 
προς την κορυφή, όπως το LEADER
Προώθηση του αγροτικού τουρισμού και της αναψυχής, μεταξύ άλλων μέσω της ανάδειξης 
του τοπίου, των πολιτιστικών αξιών και των παραδοσιακών τοπικών τροφίμων
Δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής
Παροχή συνδεσιμότητας και ψηφιακών λύσεων
Συμβολή στο κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο των αγροτικών περιοχών ώστε να 
διατηρηθούν χώροι διαβίωσης ζωτικής σημασίας, και στη θέσπιση αμοιβαία επωφελών 
διασυνδέσεων μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών
Παροχή συνδρομής στις ΜΜΕ για δημιουργία θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές

29. Με ποιο τρόπο μπορεί η ΚΓΠ να παράσχει μεγαλύτερη βοήθεια στους νέους γεωργούς ή σε 
άλλους νέους επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα;
το πολύ 3 επιλογές

Στήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων
Παροχή μεταβατικών συμπληρωματικών ενισχύσεων σε νέους γεωργούς
Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά μέσα
Παροχή μεγαλύτερης στήριξης για επενδύσεις
Στήριξη της μεταφοράς γνώσης, της παροχής συμβουλών και της επαγγελματικής 
κατάρτισης
Δημιουργία κινήτρων για την τόνωση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών γενεών
Παροχή κινήτρων για τη μεταβίβαση γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Στήριξη νέων μορφών συνεργασίας
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30. Ποιος θα ήταν ο βέλτιστος τρόπος ενθάρρυνσης της καινοτομίας;
το πολύ 3 επιλογές

Στήριξη της συμμετοχής γεωργών σε καινοτόμα σχέδια
Αντιμετώπιση του χάσματος γνώσεων μεταξύ των γεωργών
Στήριξη της ανταλλαγής γνώσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, της δικτύωσης των γεωργών και της δημιουργίας πρότυπων 
αγροκτημάτων
Βελτίωση της τεχνικής ικανότητας και της αμεροληψίας των συμβουλευτικών υπηρεσιών
Ανάπτυξη υποδομών Τεχνολογίας Πληροφοριών για την ανταλλαγή γνώσεων
Παροχή καλύτερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση/επενδύσεις

Ε. ΣΥΝΟΨΗ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ
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31. Πιστεύετε ότι η ΚΓΠ θα ήταν απλούστερη εάν:

Συμφωνώ 
σε 
μεγάλο 
βαθμό

Συμφωνώ
μερικώς

Διαφωνώ 
μερικώς

Διαφωνώ 
σε 
μεγάλο 
βαθμό

Δεν 
γνωρίζω

Μειώνονταν οι 
αλληλεπικαλύψεις 
μεταξύ των μέτρων 
αγροτικής ανάπτυξης 
και λοιπών μέτρων της 
ΚΓΠ

Γινόταν καλύτερη 
χρήση βάσεων 
δεδομένων και 
τεχνολογιών 
(τηλεπισκόπηση, 
έξυπνα τηλέφωνα) 
ώστε να μειωθεί ο 
αριθμός των ελέγχων 
στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις

Γινόταν πιο 
εκτεταμένη χρήση των 
υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης

Επεκτείνονταν οι 
προσεγγίσεις των 
"κατ’ αποκοπή ποσών"

Παρέχονταν στους 
γεωργούς 
περισσότερες 
επιλογές όσον αφορά 
στα περιβαλλοντικά 
μέτρα

32. Έχετε συγκεκριμένες ιδέες για την απλούστευση της ΚΓΠ και τη μείωση του διοικητικού 
φόρτου για τους γεωργούς, τους δικαιούχους (ή τις δημόσιες διοικήσεις); Παρακαλώ 
παραθέστε και αναλύστε τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι προτάσεις σας.
το πολύ 1500 χαρακτήρες
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33. Έχετε περαιτέρω ιδέες για τον εκσυγχρονισμό της ΚΓΠ;
το πολύ 1500 χαρακτήρες

34. Μπορείτε να επισυνάψετε συνοπτικό κείμενο (με μέγιστο αριθμό 5 σελίδων) με τις θέσεις 
σας. Το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι 1MB.

Επισημαίνεται ότι το έγγραφο που επισυνάπτεται θα δημοσιευτεί μαζί με τις απαντήσεις σας στο 
ερωτηματολόγιο, οι οποίες αποτελούν την ουσιαστική συμβολή στην παρούσα ανοικτή δημόσια 
διαβούλευση. Το έγγραφο αποτελεί προαιρετικό συμπλήρωμα και χρησιμεύει για την παροχή 
συμπληρωματικών γενικών στοιχείων για την καλύτερη κατανόηση των θέσεων σας.
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