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Γιαδικηςακό ςνέδπιο με θέμα “Δπιζιηιζηική Κςπιαπσία: η μεγάλη ζςνάνηηζη” 

(18.05.2021) 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Τξίηε, 18 Μαΐνπ η.έ., δηαδηθηπαθφ ζπλέδξην κε ζέκα “Δπηζηηηζηηθή 

Κπξηαξρία: ε κεγάιε ζπλάληεζε”, (« Souveraineté alimentaire : Le Grand Rendez-vous ») πνπ 

δηνξγάλσζε ην Γαιιηθφ Σπκβνχιην Γεσξγίαο (CAF), ην νπνίν ελψλεη φινπο ηνπο κεγάινπο αγξνηηθνχο 

ζπλδέζκνπο ηεο ρψξαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Κέληξν Γεσξγηθψλ Δθζέζεσλ θαη Γηαγσληζκψλ 

(CENECA), πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ Γηεζλνχο Αγξνηηθνχ Σαινληνχ (Salon 

International de l’Agriculture). Η εκεξίδα έιαβε ρψξα ζην πιαίζην ηεο Δβδνκάδαο ηεο Γαιιηθήο 

Γεσξγίαο (13-24.05.2021), ε νπνία δηνξγαλψλεηαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο αληί ηνπ Γηεζλνχο Αγξνηηθνχ 

Σαινληνχ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρεη επηβάιεη ε παλδεκία. 

Τηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ άλνημε ν Γ/Υπνπξγφο Γεσξγίαο θαη Τξνθίκσλ θ. Julien 

Denormandie, ελψ ζηηο ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο πνπ έιαβαλ ρψξα ζπκκεηείραλ, κεηαμχ άιισλ, ε Γ/Αλαπι. 

Υπνπξγφο Βηνκεραλίαο θα Agnès Pannier-Runacher, ν Ύπαηνο Αξκνζηήο Σρεδηαζκνχ (Haut-

commissaire au plan) θ. François Bayrou, ν Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο γηα ηελ Δζσηεξηθή Αγνξά θ. Thierry 

Breton, ε Δπηθεθαιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Île-de-France θα Valérie Pécresse, θαζψο θαη νη επηθεθαιήο 

φισλ ησλ κεγάισλ αγξνηηθψλ ζπλδέζκσλ ηεο ρψξαο φπσο ην Αγξνηηθφ Δπηκειεηήξην, ε Δζληθή 

Οκνζπνλδία Σπλδηθάησλ Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, ε Έλσζε Νέσλ Αγξνηψλ θ.ά. Τν ζπλέδξην 

νινθιεξψζεθε κε ηελ πξνβνιή βηληενζθνπεκέλεο ζπλέληεπμεο ηνπ Γάιινπ Πξνέδξνπ θ. Emmanuel 

Macron, ν νπνίνο απάληεζε ζε ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ ηνπ είραλ ζέζεη Γάιινη αγξφηεο κέζα απφ κία 

εηδηθά δηακνξθσκέλε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πιαηθφξκα. 

Ο Γ/Τποςπγόρ Γεωπγίαρ και Σποθίμων κ. Julien Denormandie ππνζηήξημε φηη ην ζέκα ηεο 

επηζηηηζηηθήο θπξηαξρίαο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζέκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ε ρψξα ζήκεξα. 

Σπγραίξνληαο θαη επραξηζηψληαο ηνπο αγξφηεο ηεο ρψξαο γηα ηε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπο, ηδηαίηεξα 

ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο, ν Γ/Υπνπξγφο ηφληζε φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη γεσξγία ρσξίο αγξφηεο, θαη 

αθξηβψο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη πξνάζπηζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί ε 

επηζηηηζηηθή θπξηαξρία ηεο ρψξαο. Γηα ηνλ Γ/Υπνπξγφ ην ζέκα ηεο επηζηηηζηηθήο θπξηαξρίαο είλαη ζηελ 

νπζία δήηεκα αλεμαξηεζίαο, πξνζηαζίαο θαη ηαπηφηεηαο. Σην πιαίζην απηφ, ν θ. Denormandie 

αλαθέξζεθε ζε 4 πεπνηζήζεηο, ζηηο νπνίεο ν ίδηνο είλαη πξνζεισκέλνο:  

i. Η επηζηηηζηηθή θπξηαξρία απνηειεί θαηαξρήλ πνιηηηθφ φξακα κε ζηφρν ηελ αλεμαξηεζία ηεο 

ρψξαο. Η αλεμαξηεζία αθνξά θαηαξρήλ ηελ απεξάπηηζη από ηιρ ειζαγωγέρ. Σήκεξα, ε Γαιιία 

εηζάγεη ην 50% ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ θαηαλαιψλεη, ελψ κέζα ζε 20 έηε έρεη 

εμαθαληζζεί ην ήκηζπ ησλ πξσηετληθψλ θαιιηεξγεηψλ. Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ζήκεξα αληηζηνηρεί 

ζε κφιηο ην 4% ηνπ γαιιηθνχ ΑΔΠ, φηαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 αληηζηνηρνχζε ζην 

7% ηνπ ΑΔΠ. Τέινο, ε Γαιιία ζήκεξα θαηέρεη ηελ 6
ε
 ζέζε παγθνζκίσο κεηαμχ ησλ 

κεγαιχηεξσλ εμαγσγέσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ, πίζσ απφ ηε Γεξκαλία θαη ηελ 

Οιιαλδία, έρνληαο ράζεη 3 ζέζεηο απφ ηελ 3
ε
 ζέζε πνπ θαηείρε πξηλ απφ 10 έηε. Δπηπιένλ, ε 

αλεμαξηεζία αθνξά ηελ απεξάπηηζη από ζςζηήμαηα παπαγωγήρ πος δεν ζέβονηαι ηα εθνικά 

και εςπωπαϊκά ππόηςπα παπαγωγήρ, ζηξεβιψλνληαο ηνλ αληαγσληζκφ. Γη απηφ ην ιφγν, ε 
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επηθείκελε Γαιιηθή Πξνεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. ην α΄ εμάκελν ηνπ 2022 ζα ζέζεη 

επηηαθηηθά ην ζέκα ησλ ξεηξψλ ακνηβαηφηεηαο (mirror clauses). Τξίηνλ, ε αλεμαξηεζία αθνξά 

ηελ απεξάπηηζη από ηην κλιμαηική αλλαγή. Η πξνζηαζία έλαληη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

απαηηεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ θαη γη απηφ ην ζθνπφ ην Γαιιηθφ Σρέδην Αλάθακςεο 

πξνβιέπεη θνλδχιηα χςνπο 200 εθ. επξψ. Τέινο, ε αλεμαξηεζία αθνξά ηελ απεξάπηηζη από ηη 

λειηοςπγία ηων αγοπών, ε νπνία δελ αμηνινγεί φπσο ζα έπξεπε ηελ πνηνηηθά αλψηεξε αγξνηηθή 

παξαγσγή. 

ii. Η επηζηηηζηηθή θπξηαξρία ζα επηηεπρζεί δηακέζνπ ηνπ γαιιηθνχ αγξνηηθνχ κνληέινπ θαη φρη 

ελάληηα ζε απηφ. Απαηηείηαη ε επαλάθηεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γαιιηθήο γεσξγίαο, 

αιιά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο παξαγσγήο, ηελ πεξηβαιινληηθή 

θαη ηε δηαηξνθηθή πνηφηεηα, νη νπνίεο νπζηαζηηθά ζπλζέηνπλ ηε γαιιηθή ηαπηφηεηα θαη έρνπλ 

αλαδείμεη ηε ρψξα ζε ζεκαληηθφ εμαγσγέα αγξνηνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ. Γηα ηελ επαλάθηεζε 

απηήο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο απαηηείηαη ε απεμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ ηηο εηζαγσγέο. 

iii. Η επαλάθηεζε ηεο επηζηηηζηηθήο θπξηαξρίαο ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ινγηθήο θαη ηεο επηζηήκεο. 

Η ινγηθή πξέπεη λα επηθξαηήζεη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη λα ηεζεί ζην επίθεληξν ηεο 

πξνζπάζεηαο. Η ινγηθή θαη ε επηζηήκε κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ απεμάξηεζε ηεο 

ρψξαο απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη λα απνηειέζνπλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ πξφνδν ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα. 

iv. Η επίηεπμε ηεο επηζηηηζηηθήο θπξηαξρίαο πξνυπνζέηεη φηη νη λέεο γεληέο, νη λένη ηεο ρψξαο ζα 

επηιέμνπλ λα αζρνιεζνχλ κε απηφ ην επάγγεικα. Μφλε ε αγάπε γηα ηε γεσξγία δελ αξθεί γηα λα 

πξνζειθχζεη λένπο λα αθνινπζήζνπλ απηφ ην επάγγεικα. Απαηηείηαη ε δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ κία επαξθή απνδεκίσζε γηα ηε δνπιεηά πνπ θάλνπλ, κία 

ακνηβή πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα δηαηεξνχλ ηελ πνηφηεηα ζηελ παξαγσγή ηνπο. Σε απηφ ην 

πιαίζην, πνιχ ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηεο γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ηερληθήο θαηάξηηζεο 

ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα γηα ηελ επαλάθηεζε ηεο επηζηηηζηηθήο θπξηαξρίαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο κε ηίηιν “Δπηζηηηζηηθή θπξηαξρία: ππάξρεη 

αθφκα επηινγή;”, ν Δςπωπαίορ Δπίηποπορ Thierry Breton ππελζχκηζε ηελ πξφθιεζε ηεο δηπιήο 

κεηάβαζεο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη γεσξγνί θαη ν ηνκέαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

ηξνθίκσλ ην επφκελν δηάζηεκα: ηεο νηθνινγηθήο θαη ςεθηαθήο κεηάβαζεο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε 

Γαλλίδα Αναπλ. Τποςπγόρ απμόδια για ηη Βιομησανία κα Agnès Pannier-Runacher αλαθέξζεθε 

ζηελ ηεξάζηηα θηλεηνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

αγξνηηθνχο θιαδηθνχο θνξείο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ θαηά ην πξψην δηάζηεκα ηεο παλδεκίαο. Δξσηεζείο γηα ην ζηξαηεγηθφ ηνπ φξακα γηα ηε 

γαιιηθή επηζηηηζηηθή θπξηαξρία, ν Ύπαηορ Απμοζηήρ σεδιαζμού, κ. François Bayrou, δήηεζε έλα 

«Σρέδην Marshall ηεο επαλάθηεζεο» (Plan Marshall de reconquête) φπσο νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο πνπ, 

εθηφο απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο κε 3,5 ηξηζ. δνιάξηα κεηά ηελ θξίζε ηνπ Covid, κφιηο 

πξφζζεζαλ επηπιένλ 2,2 δηζ. δνιάξηα. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Γιεςθςνηήρ ηος Club Déméter κ. 

Sébastien Abis, ηφληζε φηη ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηνπο θαηαλαισηέο, πνπ βξίζθνληαη 

ζην επίθεληξν ζήκεξα, ελψ ν Ππόεδπορ ηος αγποηικού ζςνεηαιπιζμού La Coopération Agricole κ. 

Dominique Chargé επηζήκαλε φηη έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ε Γαιιία είλαη 

φηη εμάγεη αθαηέξγαζηα πξντφληα θαη εηζάγεη κεηαπνηεκέλα, κε απνηέιεζκα ε πξνζηηζέκελε αμία λα 

δηαθεχγεη.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο κε ζέκα “Πψο ζα επηηεπρζεί ε πξφθιεζε 

ηεο επηζηηηζηηθήο θπξηαξρίαο;”, ε ζπδήηεζε επηθεληξψζεθε ζηηο νηθνινγηθέο πξνθιήζεηο, ζηελ αλάγθε 

αλαλέσζεο ησλ γελεψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ζηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο. Η 

Ππόεδπορ ηηρ Πεπιθέπειαρ Île-de-France κα Valérie Pécresse, ππελζχκηζε φηη ε αλάθηεζε ηεο 

πεξηαζηηθήο γεσξγίαο ζηελ πεξηνρή Île-de-France απαηηεί θαιχηεξν έιεγρν ηεο γεο θαη ηελ επαλάθηεζε 

ηεο βηνκεραληθήο ρεξζαίαο γεο. Σηφρνο ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ε κεδεληθή θαζαξή δέζκεπζε γεο ην 

2050, αιιά θαη ε αχμεζε ηεο ηξνθνδνζίαο απφ ηνπηθέο πεγέο ζην 15% απφ ην 3% πνπ ηζρχεη ζήκεξα. Ο 
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Ππόεδπορ ηων Νέων Αγποηών κ. Samuel Vandaele, επέκεηλε ζε απηφ ην ζεκείν, εμεγψληαο φηη ε 

θπξηαξρία πεξλά απφ ηελ πξνζηαζία ηεο γεο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο, ηε δηαηήξεζε ησλ πφξσλ, εηδηθά ησλ 

πδάηηλσλ, θαη ηέινο απφ ηε κεηάδνζε ηεο ηερλνγλσζίαο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Δςπωβοςλεςηήρ κ. 

Pascal Canfin, Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Γεκφζηαο Υγείαο θαη Δπηζηηηζηηθήο 

Αζθάιεηαο ηνπ Δπξ. Κνηλνβνπιίνπ, επεζήκαλε φηη ε θπξηαξρία επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε 

ξεηξψλ ακνηβαηφηεηαο πνπ απνηεινχλ ην πξψην βήκα γηα λα ελζαξξπλζνχλ νξηζκέλεο ρψξεο λα 

επζπγξακκηζηνχλ κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία φζνλ αθνξά ηα πξφηππα, ηδίσο εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (βηνπνηθηιφηεηα, θπηνυγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο θ.ιπ.). Ταπηφρξνλα, ε 

επίηεπμε επηζηηηζηηθήο θπξηαξρίαο απαηηεί νη δηεζλείο ζπλζήθεο (CETA, Mercosur, θ.ιπ.) λα είλαη 

ζπκβαηέο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Πξάζηλεο Σπκθσλίαο θαη ηεο Σηξαηεγηθήο “Farm to Fork”. Σε απηή ηε 

βάζε ζα δεκηνπξγεζεί έλα λέν θνηλσληθφ ζπκβφιαην κεηαμχ αγξνηψλ θαη θνηλσλίαο. 

Σηε ζπλέρεηα έιαβε ρψξα ζπδήηεζε, ππφ ηνλ ηίηιν «Γηαζηαπξνχκελεο απφςεηο», κεηαμχ ηεο 

Πποέδπος ηηρ Δθνικήρ Ομοζπονδίαρ ςνδικάηων Αγποηικών Δκμεηαλλεύζεων (FNSEA) καρ 

Christiane Lambert θαη ηνπ αλαπιεξσηή αξρηζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο Les Échos, θ. Dominique 

Seux. Σε παξαιιειηζκφ πνπ έθαλε ν θ. Seux κεηαμχ ηεο απνβηνκεράληζεο πνπ είρε βηψζεη ε ρψξα ζηηο 

αξρέο ηεο ρηιηεηίαο κε φζα βηψλεη ν ηνκέαο ηεο γεσξγίαο ζήκεξα, ε θα Lambert επεζήκαλε φηη ε κφλε 

δηαθνξά πνπ ππάξρεη είλαη φηη ζε αληίζεζε κε ηηο βηνκεραλίεο, νη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο δελ 

κπνξνχλ λα κεηεγθαηαζηαζνχλ, ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη κέξνο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο 

γεσξγίαο νθείιεηαη ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο πνιηηηθνχο, νη νπνίνη θέξνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην επζχλεο 

φηαλ αληηηίζεληαη ζηε γεσξγία θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηελ Πξφεδξν ηεο FNSEA, ε εθπαίδεπζε ησλ 

θαηαλαισηψλ είλαη επίζεο έλα απφ ηα θιεηδηά ηεο επίηεπμεο επηζηηηζηηθήο θπξηαξρίαο  θαη γη απηφ ην  

ιφγν νη αγξφηεο έρνπλ αλαιάβεη ηε δηθή ηνπο επηθνηλσληαθή πνιηηηθή, ζέινληαο λα εμεγήζνπλ ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία κε δηαθαλή θαη εθπαηδεπηηθφ ηξφπν.  

Τν ζπλέδξην νινθιεξψζεθε κε ηελ πξνβνιή βηληενζθνπεκέλεο ζπλέληεπμεο ηνπ Γάλλος 

Πποέδπος κ. Emmanuel Macron, ν νπνίνο απάληεζε ζε εξσηήζεηο πνπ έζεζαλ απεπζείαο νη αγξφηεο, 

απνθαιχπηνληαο ην φξακά ηνπ γηα ηελ επηζηηηζηηθή θπξηαξρία, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε δίθαηε ακνηβή 

γηα ηνπο παξαγσγνχο, ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζηξεβιψζεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζηελ πξνζηαζία 

ησλ αγξνηψλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.  

Γειψλνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη ην ζέκα ηεο εμαζθάιηζεο ελφο δίθαηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο 

απνηειεί “ηε κεηέξα ησλ καρψλ”, ν Γάιινο Πξφεδξνο ζεκείσζε φηη ν λφκνο Egalim επέηξεςε λα 

ζεκεησζεί θάπνηα πξφνδνο. Ωζηφζν, εμαθνινπζεί λα απαηηείηαη ε θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ παξαγσγψλ, 

ε νπνία ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο, φπσο ηνπ βνδηλνχ θξέαηνο, πζηεξεί ζεκαληηθά. Γηα λα εμαιεηθζνχλ 

νξηζκέλεο αηέιεηεο ηνπ λφκνπ, έλα λέν λνκνζρέδην βξίζθεηαη ππφ επεμεξγαζία, ην νπνίν αλακέλεηαη λα 

ςεθηζηεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ γχξνπ εκπνξηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (κεηαμχ αγξνηψλ θαη 

δηαλνκέσλ) πνπ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2021. Σχκθσλα κε ηνλ Γ/Πξφεδξν, ε 

εμαζθάιηζε δίθαηεο ακνηβήο ησλ παξαγσγψλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαλέσζε ησλ 

γελεψλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο είλαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επίηεπμε 

επηζηηηζηηθήο θπξηαξρίαο. 

Δπηπιένλ, γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ απαηηείηαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ 

αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ξεηξψλ ακνηβαηφηεηαο, πνπ ζα απαγνξεχζνπλ ηελ είζνδν 

ζηελ ΔΔ πξντφλησλ κε πξφηππα ρακειφηεξσλ απαηηήζεσλ απφ απηά πνπ είλαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

Δπξψπε. Σχκθσλα κε ηνλ Γ/Πξφεδξν, ππάξρνπλ δχν είδε αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ: εληφο θαη εθηφο ηεο 

Δπξψπεο. Ο ελδν-επξσπατθφο αληαγσληζκφο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νξηζκέλα θ-κ, φπσο ε Γαιιία, 

εθαξκφδνπλ πην απζηεξνχο θαλφλεο, φπσο π.ρ. ζηηο θπηνυγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο, θαζψο επίζεο θαη ζην 

ρακειφηεξν εξγαηηθφ θφζηνο πνπ ηζρχεη ζε νξηζκέλα θ-κ. Όζνλ αθνξά ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ εθηφο 

Δπξψπεο, πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ληάκπηλγθ απφ ηξίηεο ρψξεο. 

Αλαθεξφκελνο εηδηθφηεξα ζηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε ηνλ Καλαδά (CETA) θαη κε ηηο ρψξεο 

Mercosur, ν Γ/Πξφεδξνο ππελζχκηζε ηε γαιιηθή ζπλεηζθνξά ζηε CETA κε ηε ζέζπηζε βέην γηα ζέκαηα 

θιίκαηνο, αιιά θαη ηελ απαίηεζε νη επξσπατθνί θαλφλεο λα εθαξκφδνληαη απφ φια ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε. Αλαθνξηθά κε ηε ζπκθσλία Mercosur, ν Γ/Πξφεδξνο δήισζε θαηεγνξεκαηηθά φηη δελ πξνηίζεηαη 
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λα ηελ επηθπξψζεη, θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη πεξηβαιινληηθνί θαη θνηλσληθνί 

πεξηνξηζκνί ζηνπο Γάιινπο θαη Δπξσπαίνπο αγξφηεο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα εηζάγνληαη πξντφληα απφ 

πεξηνρέο πνπ δελ εθαξκφδνπλ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο. 

Δξσηεζείο γηα ηνπο θιηκαηηθνχο θηλδχλνπο, ν Γ/Πξφεδξνο αλαθέξζεθε ζηελ άκεζε απάληεζε 

ηεο γ/θπβέξλεζεο ζηνλ παγεηφ πνπ έπιεμε ηηο θαιιηέξγεηεο ζηηο αξρέο Απξηιίνπ η.έ. κε ην ζρέδην 

έθηαθηεο αλάγθεο χςνπο 1 δηζ. επξψ πνπ πηνζεηήζεθε. Ωζηφζν, ζε πην καθξνπξφζεζκν νξίδνληα 

απαηηείηαη ε επαλεμέηαζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ κνληέινπ πνπ εθαξκφδεηαη θαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο θαιιηέξγεηαο, ππνζηεξηδφκελν απφ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε, ψζηε νη αγξφηεο 

λα κελ αλαιακβάλνπλ κφλνη ηνπο ην θφζηνο κίαο θπζηθήο θαηαζηξνθήο, εηδηθά κε ηα ηξέρνληα επίπεδα 

εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Δπηβεβαηψλνληαο ηε δηεμαγσγή κίαο δηεπξπκέλεο 

ζπλάληεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

(“Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique”) πξηλ ην θαινθαίξη, γηα ηελ 

επαλεμέηαζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ (δεμακελέο, θξάγκαηα θ.ιπ.) θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε 

πεξηθεξεηαθά έξγα. Σηφρνο είλαη ε απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ησλ έξγσλ θαη 

ε νινθιήξσζή ηνπο ζε ζχληνκν δηάζηεκα, θαη φρη ζε 18, 24 θαη κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη 36 κήλεο πνπ 

απαηηείηαη ζήκεξα. Απαληψληαο ζρεηηθά κε ηα θπηνθάξκαθα, ν Γ/Πξφεδξνο δήισζε φηη απαηηείηαη 

πξαγκαηηζκφο θαη δηαβεβαίσζε φηη δελ ζα αθήζεη ηνπο αγξφηεο ρσξίο ιχζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

πηνζεηεζνχλ ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ζα επέιζνπλ κέζα απφ ηελ πξφνδνο ηεο έξεπλαο. 


