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Βασικές απαιτήσεις της Ομάδας GUE/NGL
για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ:
➜➜ το δικαίωμα στην τροφή, η επισιτιστική κυριαρχία και η ασφάλεια των τροφίμων να εφαρμοστούν ως αρχή·

➜➜ να δοθεί προτεραιότητα στη δυνατότητα των χωρών να αναπτύσσουν τις παραγωγές τους για τις εθνικές ή περιφερειακές
επισιτιστικές ανάγκες, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
κάθε χώρας·

➜➜ ο κύριος στόχος της ΚΓΠ πρέπει να είναι η παραγωγή υγιεινών
τροφίμων υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις ανάγκες της
περιβαλλοντικής προστασίας·

➜➜ εφαρμογή

της αρχής της προφύλαξης για τους γενετικά
τροποποιημένους οργανισμούς υπό το πρίσμα των κινδύνων που εγκυμονούν για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς
και των κοινωνικοοικονομικών τους κινδύνων·

➜➜ απόσυρση των ειδών γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

που έχουν ήδη εισαχθεί υπό την πίεση πολυεθνικών εταιρειών·

➜➜ ευελιξία και σαφήνεια στην εφαρμογή.

Η GUE/NGL είναι μια συνομοσπονδιακή πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελούμενη από 34 ευρωβουλευτές από
12 Κράτη Μέλη που εργάζονται για την ειρήνη, την αλληλεγγύη,
την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, τη δημοκρατία και τα
ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο.
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Στηρίζοντας
τους μικρούς αγρότες,
τους καταναλωτές
και το περιβάλλον
Ένα σχέδιο για δίκαιη
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ

Μια δίκαιη, απλοποιημένη και ευέλικτη ΚΓΠ

Στήριξη για τις μικρές
και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών (GUE/NGL) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
πιστεύει ότι η διασφάλιση της επισιτιστικής κυριαρχίας και της επισιτιστικής ασφάλειας των λαών πρέπει να αποτελεί τον πρωταρχικό
στόχο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ).

Η επισιτιστική κρίση καταδεικνύει ότι η ρύθμιση της αγοράς υπέρ
των μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι απαραίτητη.
Η όποια μεταρρύθμιση της ΚΓΠ πρέπει να διασφαλίζει στους αγρότες δίκαιες αποδόσεις για τα προϊόντα τους.

Η GUE/NGL τονίζει ότι οι κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση να
προστατεύουν, να σέβονται και να ικανοποιούν αυτό το θεμελιώδες
ανθρώπινο δικαίωμα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι σχετικές
πολιτικές συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και δεν
είναι επιζήμιες για τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Για να επιτευχθεί αυτό, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο γεωργικής πολιτικής που λαμβάνει υπόψη τα ειδικά συστήματα παραγωγής κάθε
χώρας και περιφέρειας, που υποστηρίζει τους μικρούς παραγωγούς
και που υπόκειται σε ρυθμίσεις σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· ένα πλαίσιο που εγγυάται δίκαιη τιμή για τους
παραγωγούς και ενισχύει τις τοπικές αγορές.
Είναι ουσιώδους σημασίας η νέα αναθεωρημένη ΚΓΠ να είναι ευέλικτη και να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές μεθόδους καλλιέργειας
και αγροτικές παραδόσεις των κρατών μελών. Η απλοποίηση της
ΚΓΠ είναι επιπλέον απαραίτητη, τόσο για τους νομοθέτες όσο και
για τους δικαιούχους.
Κάθε μεταρρύθμιση πρέπει να αναγνωρίζει πώς οι γεωργοί μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών
και πρέπει να περιλαμβάνει μέσα για την αποτροπή της πείνας και
την προστασία της γονιμότητας του εδάφους και της βιοποικιλότητας. Τέλος, τα κράτη μέλη πρέπει να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα όλων των μελετών σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη
των νέων παρασιτοκτόνων ή μεθόδων καλλιέργειας.
Επισιτιστικά προγράμματα που έχουν ως στόχο και διασφαλίζουν
την επάρκεια τροφίμων για τους απόρους πρέπει επίσης να αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής και πρέπει να
θωρακίζονται από ένα ασφαλές νομοθετικό πλαίσιο.

Ένα παγκόσμιο μέλημα
Η διεθνής οικονομική κερδοσκοπία και απορρύθμιση της αγοράς
συμβάλλουν σημαντικά στην πείνα και στη φτώχεια. Διαδραματίζουν
καταλυτικό ρόλο στις απότομες αυξήσεις των τιμών των γεωργικών
προϊόντων, οι οποίες, στη συνέχεια, εντείνουν τα προβλήματα προσβασιμότητας, ιδίως για τα άτομα χωρίς ή με χαμηλά εισοδήματα.
Η τρέχουσα επισιτιστική κρίση, που είναι ιδιαίτερα δριμεία στο Κέρας της Αφρικής, οφείλεται στην αύξηση της κερδοσκοπίας όσον
αφορά τα γεωργικά προϊόντα και στις διαρθρωτικές προσαρμογές
του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η αλυσίδα τροφίμων θα πρέπει να είναι απόλυτα διαφανής και
τα γεωργικά προϊόντα να μην πωλούνται με ζημία. Οι βιοτικοί
πόροι των μικρών αγροτών δεν θα πρέπει να εγκαταλείπονται
στη διακριτική ευχέρεια των μεγάλων επιχειρήσεων και θα πρέπει
να θεσπιστούν εθνικοί διαμεσολαβητές οι οποίοι θα μπορούν να
διασφαλίζουν και να διατηρούν μια δίκαιη λειτουργία της αλυσίδας τροφίμων, η οποία παρέχει μακροπρόθεσμη ασφάλεια και
σταθερότητα τιμών για τους παραγωγούς στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων.
Κάθε αγορακεντρικός μηχανισμός πρέπει να λειτουργεί υπέρ της
προστασίας αυτών των αρχών, στηρίζοντας τις μικρές γεωργικές
επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς, σταθεροποιώντας τα έσοδά τους. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να στοχεύει αποκλειστικά
στους ενεργούς αγρότες και τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε
θέση να διαμορφώσουν και να εφαρμόζουν τον δικό τους ορισμό
ως προς το ποιος νοείται ως «μικρός» ή ως «ενεργός» αγρότης.

Ο κλάδος των τροφίμων, τόσο από την άποψη της παραγωγής
όσο και από εκείνη της διανομής, μετατρέπεται σε κλάδο ολοένα
και πιο συγκεντρωτικό και ελεγχόμενο από πολυεθνικές εταιρείες,
οι οποίες συσσωρεύουν τεράστια κέρδη ενώ ταυτόχρονα ζητούν
από τους καταναλωτές να πληρώνουν τιμές πολύ υψηλότερες από
τις τιμές παραγωγού. Εξαιτίας αυτού του ελέγχου δημιουργούνται
συνθήκες κατά τις οποίες ανθεί η ταχεία αύξηση των εισαγωγών
και οι κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό οι μεγάλες εταιρείες τροφίμων και λιανικών πωλήσεων τίθενται στη
συνέχεια σε δεσπόζουσα θέση, γεγονός το οποίο, με τη σειρά του,
επηρεάζει άμεσα την επισιτιστική κυριαρχία.

Η GUE/NGL επιθυμεί ένα ανώτατο όριο της τάξης των 100.000 ευρώ
στις άμεσες πληρωμές προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαια κατανομή του προϋπολογισμού της ΚΓΠ. Επίσης, η διασφάλιση ελάχιστου εισοδήματος για τους μικρούς αγρότες αποτελεί ζωτικής
σημασίας τμήμα της όποιας μεταρρύθμισης.

Η Ομάδα GUE/NGL πιστεύει ότι η γεωργία πρέπει να εξαιρείται
από τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που
προάγουν τη συγκέντρωση της παραγωγής σε συγκεκριμένες
περιοχές και χώρες.

Η GUE/NGL πιστεύει ότι η γεωργική πολιτική πρέπει να εστιάζεται
στη βιώσιμη γεωργία και στους συνεταιρισμούς, σε συνδυασμό
με την πολιτική βούληση προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα
στο τοπικό και περιφερειακό εμπόριο.

Η GUE/NGL έχει θορυβηθεί έντονα από τις εξελίξεις σχετικά με
την τρέχουσα μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και απορρίπτει την περαιτέρω απορρύθμιση και τις απόπειρες μετάβασης σε διαδικασίες
εντατικότερης καλλιέργειας, που θα σήμαιναν περικοπές για τους
μικρούς παραγωγούς.

