
ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΠ

Με την πολιτική μας ως σήμερα η Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει ως 

αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατοχυρώνει από το Γεωργικό Ταμείο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα υψηλή στήριξη.

Χάρη στην πολιτική υας, η Ελλάδα κατατάσσεται σήυερα 

πρώτη στην Ε.Ε. υε κριτήριο την στήριξη ανά στρέυυα.

Θέλω να τονίσω ότι στήριξη αυτή δεν είναι εύκολο επίτευγμα και 

δεν είναι ποτέ αυτονόητη! Είναι προϊόν της πολιτικής μας, των 

μακροχρόνιων, διαρκών και επίπονων διαπραγματεύσεων των 

Κυβερνήσεών μας.

Παρά την ισχυρή χρηματοδότηση από τους μηχανισμούς της ΚΑΠ, 

που διασφαλίζει τη στήριξη των γεωργικών εισοδημάτων έως και 

το 2006, η ελληνική γεωργία και η ύπαιθρος αντιμετωπίζουν 

πιεστικά προβλήματα προσαρμογής στις νέες ανάγκες της 

εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

Προχωράμε για να τα λύσουμε. Για να αλλάξουμε τώρα, όπως 

αλλάξαμε τα προηγούμενα χρόνια, να οδηγήσουμε την 

ελληνική γεωργία μπροστά, στο μέλλον.

Σε ότι αφορά μόνο την ΚΑΠ:

ι



Παρόλα τα οφέλη για τη χώρα μας, η κατανομή της στήριξης 

δεν γίνεται με τον άριστο δυνατό τρόπο. Παρότι ευνοείται η 

Ελλάδα, η σημερινή ΚΑΠ ευνοεί πιο πολύ κυρίως μια 

μειονότητα μεγάλων παραγωγών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
που καρπώνεται το μεγάλο μέρος των ενισχύσεων.

Θέλω να γίνω περισσότερο συγκεκριμένος: Ποιον ενδιαφέρει ποιο 

πολύ η μείωση ή και η αύξηση της στήριξης, της συνδεδεμένης με 

το ύψος της παραγωγής;

• Τον μικρό Έλληνα παραγωγό δημητριακών των 30 ή 80 

στρεμμάτων;

• ή τον μεγαλοαγρότη επιχειρηματία των μεγάλων εύφορων 

πεδιάδων της Ευρώπης που διαχειρίζεται 2.000 ή 5.000 

στρέμματα;

Η απάντηση είναι προφανής. Τώρα, τους αγρότες μας τους 

ενδιαφέρει το αύριο, πώς προχωράμε για τη νέα ΚΑΠ, τι θέλουμε 

και σε τι στοχεύουμε. Εμείς, σε ότι αφορά την αναμόρφωση της 

ΚΑΠ έχουμε διαμορφώσει σαφείς και καθαρές θέσεις:

> Διεκδικούμε την διασφάλιση του εισοδήματος του 

παραγωγού.

> Διεκδικούμε κίνητρα για να εκσυγχρονίσει ο κάθε 

παραγωγός προς όφελος του, την παραγωγική του δράση 

και να προσφέρει προϊόντα που ζητάνε οι καταναλωτές.



> Επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε για τους μικρούς 

και μεσαίους παραγωγούς -  δηλαδή για το σύνολο 

σχεδόν των Ελλήνων παραγωγών -  μια ευνοϊκή 

μεταχείριση.
> Επιδιώκουμε περιστολή της στήριξης 

μεγαλοπαραγωγών και μεγαλοϊδιοκτητών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε οι πόροι, που θα 

εξοικονομηθούν να επανακατανεμηθούν προς όφελος 

των μικρών και μεσαίων παραγωγών.

Η διαπραγμάτευση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα είναι 
δύσκολη και επίπονη. Υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα 

αντίθετα σε μας, αντίθετα στον μικρό και μεσαίο παραγωγό. 
ΓΓ αυτό εντείνουμε την προσοχή μας και τη δράση μας. 
Εργαζόμαστε και θα εργαστούμε σκληρά, με γνώμονα τις 

σταθερές μας αρχές για την διασφάλιση των συμφερόντων 

του Έλληνα αγρότη για την πρόοδο, την ευημερία και την 

κοινωνική συνοχή.

Εργαζόμαστε και θα εργαστούμε ώστε η διαδικασία των 

διαπραγματεύσεων και η προσαρμογή της αγροτικής πολιτικής να 

στεφθεί με απόλυτη επιτυχία για την Ελλάδα, για τους πολίτες της 

ελληνικής υπαίθρου. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έγει ακατάλυτους δεσμούζ με 

Touc αvpóτεc■ Σε όλη τη διαδρομή uac ο avcjvac via τη 

διασφάλιση των συυΦερόντων των ανοοτών uac είναι π 

εννύηση ότι εμείς θα πετύγουυε και σήυερα, via μια ακόμα 

Φορά. Με κaθapέc θέσεις, με σúvγpovεc προτάσεκ. με σχέδιο 

και πρόνοαμμα.


