H Αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εξακολουθεί να πλήττει τις
φτωχές χώρες - Ήρθε η ώρα για αλλαγή
Η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να εμποδίσει την εξαγωγή ντάμπινγκ
Οι τρέχουσες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν την επείγουσα ανάγκη μας για πιο δίκαια και βιώσιμα
τρόφιμα και γεωργικά συστήματα.
Δια μέσου φθηνών εξαγωγών, η ΚΑΠ, ιστορικά, έχει προκαλέσει ζημιά στη γεωργία των
αναπτυσσόμενων χωρών, υπονομεύοντας τη διατροφική τους ασφάλεια. Η αγροτική
πολιτική της ΕΕ έχει μειώσει σημαντικά τις εξαγωγικές επιδοτήσεις, αλλά οι τρέχουσες
χαμηλές τιμές του παραγωγού σε συνδυασμό με τις ενισχύσεις της ΚΑΠ εξακολουθούν να
επιτρέπουν σε εξαγωγικές εμπορικές εταιρείες να συνεχίζουν το ντάμπινγκ αγροτικών
προϊόντων σε τιμές κάτω του ευρωπαϊκού κόστους παραγωγής.
Η νέα ΚΑΠ πρέπει να οδηγήσει σε ένα σύστημα το οποίο δεν καταστρέφει τις αγορές
άλλων χωρών αλλά δίνει προτεραιότητα σε δίκαιες τιμές για τους αγρότες και τους
καταναλωτές, όχι σε φθηνές εξαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος της βιώσιμης
παραγωγής στην Ευρώπη.
Οι εξαγωγές των πλεονασμάτων της ΕΕ βασίζονται στην εισαγωγή εισροών,
ιδιαίτερα των ζωοτροφών.
Η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή και τη χρήση των εξωτερικών εισροών
- ζωοτροφές, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, καύσιμα, βαριά μηχανήματα. Επί του παρόντος,
το 80 τοις εκατό των ζωικών πρωτεϊνών που εισάγεται για την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία
αρπάζει 16 εκατομμύρια εκτάρια γης από τις τοπικές αγροτικές κοινότητες στη Νότια
Αμερική, και προωθεί μονοκαλλιέργειες μεταλλαγμένων με καταστροφικές επιπτώσεις για
το περιβάλλον.
Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις αναπτυσσόμενες χώρες: Το μοντέλο αυτό οδηγεί
επίσης σε μη βιώσιμες καλλιέργειες και ζωική παραγωγή, όπου μεγάλες περιοχές στην
Ευρώπη έχουν χάσει τη γονιμότητά τους και είναι μολυσμένες με νιτρικά, φώσφορο και
φυτοφάρμακα.

Η μείωση του αποτυπώματος της Ευρώπης
Το αποτύπωμα της ευρωπαϊκής γης είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Αυτή η
ζήτηση για γη, όχι μόνο αποτρέπει πολλές αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύξουν τη
γεωργία τους τους με βιώσιμο τρόπο, αλλά επίσης οδηγεί στην αρπαγή γης, προκαλεί
αύξηση τιμών στα τρόφιμα και οξύνει την κοινωνική ανισότητα.
Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή της να "μη βλάπτει"
Η Συνθήκη της Λισαβόνας υποχρεώνει την ΚΑΠ να λάβει υπόψη το ρόλος της ΕΕ στον
κόσμο και τον αντίκτυπό της στη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας.
Σύμφωνα με την Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής, η ΚΑΠ πρέπει να προωθήσει την
εφαρμογή του δικαιώματος στα τρόφιμα στις αναπτυσσόμενες χώρες, πράγμα που
σημαίνει ενίσχυση της ικανότητάς τους να γίνουν πιο αυτάρκεις και λιγότερο εξαρτημένες
από τις εισαγωγές τροφίμων και τεχνητών μέσων παραγωγής.
Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ αποτελεί ευκαιρία για να αντιστρέψει αυτές τις τάσεις και να
μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις της Ευρώπης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η νέα ΚΑΠ
θα πρέπει να προωθήσει σαφώς τις αποδεδειγμένες οικολογικές γεωργικές πρακτικές και
να εισαγάγει μέτρα, όπως η υποχρεωτική αμειψισπορά, συμπεριλαμβανομένων των
φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρώπη, η οποία έχει θετικές επιπτώσεις στη γονιμότητα του
εδάφους, την κλιματική αλλαγή και το κόστος παραγωγής.
Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να παράγει πλεονάσματα διατροφικών προϊόντων που
προορίζονται για εξαγωγή βασισμένα σε φθηνές εισαγόμενες εισροές και να παραδώσει
μια δίκαιη και περιβαλλοντική αγροτική πολιτική που συμβάλλει στην παγκόσμια
διατροφική ασφάλεια.
Οι ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν εποικοδομητικές, βιώσιμες, μακροπρόθεσμες λύσεις. Τις
έχουμε!

