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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Το παρόν σημείωμα ανταποκρίνεται σε αίτημα για παροχή συστάσεων πολιτικής στα μέλη της 

επιτροπής AGRI σχετικά με πιθανές βελτιώσεις των υφιστάμενων μηχανισμών άμεσων 

ενισχύσεων υπό το φως των μελλοντικών προκλήσεων για τη γεωργία της ΕΕ. Το μέλλον 

των άμεσων ενισχύσεων έχει κεντρική θέση στη συζήτηση σχετικά με μια μελλοντική ΚΓΠ, 

λόγω της σημασίας των ενισχύσεων αυτών τόσο για τη συνολική στήριξη που λαμβάνουν οι 

αγρότες όσο και για τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ. Οι μεταφορές πιστώσεων εντός του 

προϋπολογισμού είναι το βασικότερο στοιχείο στήριξης των γεωργικών εισοδημάτων της ΕΕ. 

Οι άμεσες ενισχύσεις αντιστοιχούσαν περίπου στο 72% του προϋπολογισμού της ΚΓΠ και σε 

ελάχιστα λιγότερο από το 30% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ κατά την περίοδο 

2013-2015. 

 

Το σημείωμα αποτελεί έργο διάρθρωσης και σύνθεσης και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα 

μέλη της επιτροπής AGRI με τη συστηματική παράθεση των επιλογών που έχουν στη 

διάθεσή τους οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εάν επιθυμούν να εξετάσουν το 

ενδεχόμενο περαιτέρω μεταρρυθμίσεων της ΚΓΠ. 

 

Στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται η διάρθρωση των άμεσων ενισχύσεων μετά τη μεταρρύθμιση 

της ΚΓΠ του 2013. Οι αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις, με τη μορφή του καθεστώτος βασικής 

ενίσχυσης και του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, εξακολουθούν να αποτελούν 

την πιο σημαντική κατηγορία, αλλά έχουν προστεθεί και άλλες κατηγορίες, 

συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης οικολογικού προσανατολισμού και της ενίσχυσης για 

τους γεωργούς νεαρής ηλικίας που είναι υποχρεωτικές για τα κράτη μέλη, καθώς και 

συστήματα για συνδεδεμένη στήριξη, για κατόχους μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 

για περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, που είναι προαιρετικά για τα κράτη μέλη. Η 

μεταρρύθμιση του 2013 ενίσχυσε σημαντικά την ευελιξία που παρέχεται στα κράτη μέλη 

όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμόσουν το καθεστώς των άμεσων 

ενισχύσεων.  

 

Ο μηχανισμός «εξωτερικής σύγκλισης» επέφερε μια περιορισμένη αλλά άνευ προηγουμένου 

αναδιανομή των πόρων του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, 

δεν μετέβαλε τη σχετική κατάταξη των χωρών, και υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές 

στα επίπεδα ενισχύσεων ανά εκτάριο, ιδίως μεταξύ των παλαιών κρατών μελών και μεταξύ 

παλαιών και νέων κρατών μελών. 

 

Δώδεκα από τις 18 χώρες που εφαρμόζουν το καθεστώς βασικής ενίσχυσης θα 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το μοντέλο μερικής σύγκλισης το 2020. Η έκταση της 

επιλέξιμης γης μάλλον έχει αυξηθεί μετά τη μεταρρύθμιση του 2013. Το πιο δημοφιλές από 

τα εθελοντικά μέτρα που επέλεξαν τα κράτη μέλη ήταν η συνδεδεμένη στήριξη, η οποία 

εφαρμόστηκε από όλα τα κράτη μέλη πλην της Γερμανίας. Δεκαπέντε κράτη μέλη επέλεξαν 

το καθεστώς κατόχου μικρής γεωργικής εκμετάλλευσης, που καλύπτει το 41% των αγροτών 

της ΕΕ και το 5% των γεωργικών γαιών της. 

 

Τα κράτη μέλη έκαναν επίσης εκτεταμένη χρήση της ευελιξίας που παρέχεται για την 

επιβολή διάφορων προϋποθέσεων στην ενίσχυση οικολογικού προσανατολισμού. 

 

Στο κεφάλαιο 3 διατυπώνεται το ερώτημα εάν το νέο καθεστώς άμεσων ενισχύσεων 

επιτυγχάνει τους στόχους του και κατά πόσον είναι κατάλληλο για τον σκοπό αυτό. Τα 

γεωργικά εισοδήματα εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εν λόγω 

ενισχύσεις. Βάσει δεδομένων του ΔΓΛΠ για την περίοδο 2004-2013, η συνεισφορά των 
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άμεσων ενισχύσεων στο καθαρό γεωργικό εισόδημα ήταν 47%, άλλων δημόσιων 

μεταβιβάσεων ήταν 15% και του εισοδήματος που προέρχεται από την αγορά ήταν 38%. 

Κατά την ίδια περίοδο, το μέσο ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων ήταν μόλις 7% σε 

εκμεταλλεύσεις οπωροκηπευτικών και μέχρι 101% σε εκμεταλλεύσεις με «άλλα 

χορτοφάγα». 

 

Η μεταρρύθμιση του 2013 εισήγαγε διάφορα μέτρα με στόχο την εξισορρόπηση της 

κατανομής άμεσων ενισχύσεων στις εκμεταλλεύσεις. Ωστόσο, η προοδευτική μείωση/ο 

καθορισμός ανώτατου ορίου δεν είχε σχεδόν καμία επίδραση στην κατανομή των 

ενισχύσεων στις διάφορες εκμεταλλεύσεις, παρόλο που η αναδιανεμητική ενίσχυση μπορεί 

να διαδραματίσει έναν πιο σημαντικό, αν και ακόμα περιορισμένο, ρόλο. Οι άμεσες 

ενισχύσεις, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, θα εξακολουθήσουν για την τρέχουσα περίοδο 

προγραμματισμού να χορηγούνται σε εκμεταλλεύσεις των οποίων το εισόδημα από τη 

γεωργία είναι ανώτερο από το μέσο γεωργικό εισόδημα. 

 

Οι επιπτώσεις της κεφαλαιοποίησης περιορίζουν τα οφέλη των άμεσων ενισχύσεων για τους 

υπάρχοντες αγρότες και αυξάνουν το κόστος εισόδου και ανάπτυξης για τους αγρότες που 

είναι νεότεροι και για εκείνους που επιδιώκουν να επεκταθούν. Οι άμεσες ενισχύσεις έχουν 

καθυστερήσει την έξοδο ορισμένων αγροτών από τον γεωργικό κλάδο και την ανακατανομή 

της γης προς αποδοτικότερες εκμεταλλεύσεις. Οι άμεσες ενισχύσεις συμβάλλουν στη 

σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήματος. Ωστόσο, δεν είναι καλά στοχευμένες διότι δεν 

επικεντρώνονται ειδικά στις εκμεταλλεύσεις που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο βαθμό 

μεταβλητότητας του εισοδήματος.  Σε γενικές γραμμές οι άμεσες ενισχύσεις έχουν αρνητική 

σχέση με την παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων, παρόλο που η μετάβαση σε 

αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις έχει μειώσει τις απώλειες απόδοσης που συνδέονται με 

προηγούμενες μερικώς συνδεδεμένες ενισχύσεις. 

 

Τα διαθέσιμα δεδομένα δεν μπορούν ακόμη να μας δώσουν άμεσες ενδείξεις σχετικά με τα 
περιβαλλοντικά οφέλη των πρακτικών οικολογικού προσανατολισμού. Το γεγονός ότι η 

απαίτηση για διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων και η υποχρέωση διαφοροποίησης 
καλλιεργειών έχουν οδηγήσει σε ελάχιστες αλλαγές στη χρήση γης και το γεγονός ότι το 

σημαντικά μεγαλύτερο τμήμα της γης που ανήκει σε περιοχές οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ) 
χρησιμοποιείται για παραγωγικούς σκοπούς αποτελούν ενδείξεις του ότι τα πρόσθετα 

περιβαλλοντικά οφέλη, σε σχέση με το σημείο αναφοράς πριν από την εφαρμογή του 
οικολογικού προσανατολισμού, που αναμένονται ως αντάλλαγμα για τη δαπάνη 12 

δισεκατομμυρίων EUR ετησίως, πιθανόν θα είναι περιορισμένα.  Από τις επιλογές 

οικολογικού προσανατολισμού των κρατών μελών και των αγροτών δεν προκύπτει ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις έχουν αξιοποιηθεί οι ευκαιρίες για τη δημιουργία σημαντικής 

περιβαλλοντικής αξίας. 
 

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προκλήσεις και συγκεκριμένα δημόσια αγαθά για τα οποία το 
κατάλληλο πολιτικό μέτρο να είναι μια ενιαία, σταθερή και αποσυνδεδεμένη ενίσχυση ανά 

εκτάριο. Είναι ανάγκη να γίνει αναδιάρθρωση των άμεσων ενισχύσεων σε ένα σύνολο 
στοχευμένων ενισχύσεων που θα επικεντρώνονται σε σαφώς καθορισμένους στόχους. 

 

Προτείνονται τρία διαφορετικά μοντέλα για τον προσδιορισμό βασικών αποφάσεων για τα 
μέλη της επιτροπής AGRI όσον αφορά το μέλλον των άμεσων ενισχύσεων. 

 Το μοντέλο 1 θεωρεί ότι οι φορείς λήψης αποφάσεων παρατείνουν την τρέχουσα 

διάρθρωση των άμεσων ενισχύσεων και για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 

αλλά επιθυμούν να προβούν σε τεχνικές προσαρμογές της νομοθεσίας για να 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά της και να απλουστεύσουν τη διαχείριση. 

 Το μοντέλο 2 ακολουθεί το παράδειγμα των ΗΠΑ, όπου οι αποσυνδεδεμένες άμεσες 

ενισχύσεις έχουν καταργηθεί και τα ποσά που εξοικονομούνται χρησιμοποιούνται για 
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την εισαγωγή αντικυκλικών πληρωμών ή ενός συνόλου εργαλείων σταθεροποίησης 

εισοδήματος. Δεν θεωρείται ότι έχουν κάποια αξία οι αντικυκλικές πληρωμές. Υπάρχει 

περίπτωση μεταφοράς πόρων σε εργαλεία σταθεροποίησης εισοδήματος, αλλά θα 

πρέπει η διαχείρισή τους να γίνεται πρωτίστως σε επίπεδο κράτους μέλους. 

 Το μοντέλο 3 επανεξετάζει την ενίσχυση οικολογικού προσανατολισμού και εξετάζει 

τέσσερις διαφορετικές επιλογές για την αντικατάστασή της. Μεταξύ αυτών 

περιλαμβάνεται η αντιστροφή των υποχρεώσεων οικολογικού προσανατολισμού σε 

πολλαπλή συμμόρφωση· η αντικατάσταση των υποχρεώσεων οικολογικού 

προσανατολισμού από μια προσέγγιση βάσει καταλόγου επιλογών σε επίπεδο κράτους 

μέλους/περιφερειακό επίπεδο· η υιοθέτηση «οικολογικού προσανατολισμού με 

προϋποθέσεις», όπου το δικαίωμα βασικής ενίσχυσης θα εξαρτάται από τη συμμετοχή 

σε ένα γεωργοπεριβαλλοντικό και κλιματικό μέτρο (AECM) στον δεύτερο πυλώνα· και 

η μεταφορά της ενίσχυσης οικολογικού προσανατολισμού για εθελοντικά AECM στον 

δεύτερο πυλώνα. 

 

Το τρέχον σύστημα άμεσων ενισχύσεων δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα, ούτε και έχει 

σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν για τους αγρότες και 

τους διαχειριστές γης στην Ευρώπη, σήμερα και στο μέλλον. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται 

μια συνιστώμενη διάρθρωση για το μέλλον των άμεσων ενισχύσεων, βάσει των ακόλουθων 

αρχών: 

 Οι ενισχύσεις θα πρέπει να εστιάζουν σε συγκεκριμένους στόχους με σαφή 
προσανατολισμό προς την επίτευξη αποτελεσμάτων. 

 Οι ενισχύσεις θα πρέπει να αναδιαρθρώνονται στο πλαίσιο μιας πολυετούς και 

προγραμματισμένης ΚΓΠ με έναν πυλώνα. 
 Η εθνική συγχρηματοδότηση θα πρέπει να απαιτείται για όλες τις δαπάνες της ΚΓΠ. 

 Οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει σταδιακά να καταργηθούν, εντός 
προαναγγελθείσας μεταβατικής περιόδου. 

 Τα ποσά που εξοικονομούνται θα πρέπει να ανακατευθύνονται για την αύξηση των 
δαπανών για διαχείριση κινδύνου, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, δράση για το 

κλίμα και περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά. 
 Τα δικαιώματα ενίσχυσης θα πρέπει να αντικατασταθούν από ένα συμβατικό πλαίσιο 

μεταξύ αγροτών και δημόσιων αρχών.  

 Η πολλαπλή συμμόρφωση και η ενίσχυση οικολογικού προσανατολισμού θα πρέπει να 
αντικατασταθούν από «οικολογικό προσανατολισμό με προϋποθέσεις», όπου η 

δημόσια στήριξη θα εξαρτάται από τη συμμετοχή σε ένα βασικό (περιορισμένο) 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα που θα εκπονείται από τα κράτη μέλη. 

 Η κατανομή των δημοσιονομικών πόρων θα πρέπει να βασίζεται σε κίνητρα, ούτως 
ώστε οι πόροι να κατανέμονται στα κράτη μέλη βάσει τόσο της απόδοσης όσο και των 

αναγκών. 
 

Καταρτίζεται ενδεικτικός προϋπολογισμός της ΚΓΠ για το 2025, ώστε να παρουσιαστούν οι 

επιπτώσεις των διάφορων αυτών επιλογών. Όλα τα στοιχεία της προτεινόμενης διάρθρωσης 
για τις μελλοντικές άμεσες ενισχύσεις προς τους αγρότες είναι γνωστά στην τρέχουσα ΚΓΠ. 

Αυτό που προτείνεται είναι ο ανασχεδιασμός των εν λόγω ενισχύσεων ώστε να είναι πιο 
αποτελεσματικές όσον αφορά την επίτευξη των στόχων τους, πιο κατανοητές για τους 

αγρότες, να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στις εθνικές αρχές και καλύτερη σχέση κόστους-
ωφέλειας για τον φορολογούμενο πολίτη. Οι φορείς χάραξης πολιτικής μπορούν να λάβουν 

απόφαση για την ταχύτητα με την οποία θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση. Το σημαντικό 
είναι οι μεμονωμένες μεταρρυθμίσεις σε οποιοδήποτε στοιχείο του καθεστώτος άμεσων 

ενισχύσεων να συνάδουν με την προτεινόμενη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση. 

 
Ωστόσο, τα οφέλη από τη μετάβαση σε μια πιο στοχευμένη προσέγγιση είναι αρκετά 

δελεαστικά και, επομένως, θα ήταν κρίμα να υπάρξει καθυστέρηση. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Η ΚΓΠ έχει αλλάξει ριζικά την προσέγγιση που ακολουθεί στις γεωργικές αγορές από το 

1993. Οι νέες αρχές είναι ο προσανατολισμός προς την αγορά και οι άμεσες πληρωμές αντί 

του αυστηρού ελέγχου των τιμών ή της προσφοράς. Τα μέτρα αγοράς διατηρήθηκαν σε ισχύ 

αλλά παραμένουν σε αδράνεια για τα περισσότερα βασικά προϊόντα, με δυνατότητα 

ενεργοποίησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Δημιουργήθηκε ένα αποθεματικό για κρίσεις. 

Θεσπίστηκε η δυνατότητα παροχής στήριξης σε ασφαλίσεις και ταμεία αλληλοβοήθειας. Τα 

κράτη μέλη δεν έχουν χρησιμοποιήσει στον ίδιο βαθμό τα μέσα αυτά. Παρά την ύπαρξη 

αυτών των νέων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου, η πρόσφατη εναλλαγή περιόδων άνθησης 

και κρίσης έχει κλονίσει σε τέτοιο βαθμό τον γεωργικό τομέα ώστε να αμφισβητείται η 

επάρκεια της νέας ΚΓΠ για την αντιμετώπιση των διαταραχών της αγοράς. 

Η αγορά γαλακτοκομικών της ΕΕ χρησιμοποιήθηκε ως περιπτωσιολογική μελέτη για να 

καταδειχθεί ο μηχανισμός λειτουργίας μιας μάλλον τυπικής κρίσης στον τομέα της γεωργίας. 

Για την παρουσίαση της λειτουργίας της αγοράς γαλακτοκομικών και την προσομοίωση 

υποθετικών σεναρίων πολιτικής, δημιουργήσαμε ένα ad hoc απλουστευμένο μοντέλο 

βαθμονομημένο μόνο για την περίοδο 2013-15.  

Η γεωργία γίνεται ευαίσθητη στις διαταραχές των τιμών, αλλά μέρος της ευαισθησίας αυτής 

οφείλεται στην τρέχουσα δημόσια παρέμβαση. Τροφοδοτώντας τον μηχανισμό ανταπόκρισης 

της προσφοράς, οι υφιστάμενες άμεσες ενισχύσεις γίνονται μέρος του προβλήματος.  

Το αποθεματικό για κρίσεις είναι υπερβολικά αδύναμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των 

διαταραχών της αγοράς. Η μεταφορά δημοσιονομικών πόρων από τις βασικές ενισχύσεις 

είναι αναγκαία προκειμένου τα χρηματοδοτικά μέσα να καταστούν νομικά ασφαλή και 

καταλληλότερα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αστάθειας των τιμών. Το 

αποθεματικό δεν θα πρέπει να περιορίζεται στον ρόλο της διάσωσης των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν οικονομική πίεση· θα πρέπει επίσης να δίνει ένα 

μήνυμα για το μέλλον. Πρέπει να αντληθούν διδάγματα από την κρίση του τραπεζικού 

συστήματος προκειμένου να αποθαρρύνονται τα επικίνδυνα επιχειρηματικά σχέδια και η μη 

συνετή συμπεριφορά όσον αφορά την προσφορά, και να επιβραβεύονται πρωτοβουλίες 

μετριασμού των κινδύνων μεταξύ των γεωργών. 

Τα εκ των υστέρων διορθωτικά μέτρα αγοράς μπορεί να είναι αποτελεσματικά, αλλά δεν 

αποτελούν τη βέλτιστη πρώτη λύση. Δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι οι αποσύρσεις από 

την αγορά έχουν αποτέλεσμα ως προς την ενίσχυση των τιμών βραχυπρόθεσμα, αν και είναι 

αναπόφευκτες οι διαρροές. Όμως αποτελεσματικότητα δεν σημαίνει αποδοτικότητα. Εάν ο 

πραγματικός στόχος είναι η σταθεροποίηση και μόνο, η καλύτερη επιλογή για την εκάστοτε 

αρμόδια αρχή είναι η πώληση δημόσιων αποθεμάτων όταν οι τιμές ανακάμπτουν. Στον τομέα 

αυτό είναι σαφές ότι η ΚΓΠ των δεκαετιών του ’70 και του ’80 δεν κατόρθωσε να επιδείξει 

έστω και την ελάχιστη επιτυχία. 

Το κύριο μειονέκτημα των αποσύρσεων είναι ότι έρχονται πολύ αργά στην οικονομική 

διαδικασία, όταν έχουν ήδη παραχθεί αγαθά για τα οποία έχουν δαπανηθεί πόροι. Στους 

υπέρμαχους της παρέμβασης θα πρέπει να υπενθυμιστούν τα διαρκή πλεονάσματα της ΚΓΠ 

προ του 1993 και τα ανεπαρκή κίνητρα για τη δημιουργία αξίας. Πρέπει να αναδιατυπωθούν 

οι δηλωμένοι στόχοι δημόσιας αποθεματοποίησης στο πλαίσιο της ενιαίας κοινής οργάνωσης 

αγοράς. Πρέπει επίσης να διατυπωθούν ευρύτεροι στόχοι από την «αποφυγή κάθε 

διαταραχής στην αγορά».  

Το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει οικονομικά κίνητρα μόνο στους παραγωγούς 

που είναι διατεθειμένοι να συντονιστούν για την αποφυγή και τον μετριασμό των κρίσεων. Η 

παρέμβαση αυξάνει τις τιμές για όλους τους παραγωγούς σε μια ενιαία αγορά, παρέχοντας 
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με τον τρόπο αυτό ένα άλλο είδος δημόσιου αγαθού. Τα δημόσια αγαθά είναι ωστόσο 

ευάλωτα στον παρασιτισμό· ως εκ τούτου, η παρέμβαση δεν αποτελεί πρόσφορο μέσο για 

την παροχή των κατάλληλων κινήτρων. 

Η ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση (ΕΙΑ) φαίνεται να έχει ορισμένα από τα 

πλεονεκτήματα της δημόσιας αποθεματοποίησης χωρίς να περιορίζει τη ζήτηση. Θα 

μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη διεξόδων σε αγορές του εξωτερικού, αλλά τα κέρδη 

σε μερίδια ξένων αγορών για βασικά προϊόντα αντιστρέφονται εύκολα όταν χάνεται το 

πλεονέκτημα της τιμής. Η ΕΙΑ θα μπορούσε να εξασφαλίσει με μεγαλύτερη διάρκεια 

διεξόδους σε αγορές του εξωτερικού εάν κριθούν επιλέξιμα μεταποιημένα προϊόντα πιο 

υψηλής ποιότητας. Μια πιο ευέλικτη εφαρμογή της ΕΙΑ θα μπορούσε να συμβάλει στην 

αξιοποίηση ευκαιριών εμπορικής διάθεσης. 

Η επισιτιστική βοήθεια είναι πολύ λιγότερο εκτεταμένη στην ΕΕ από ό,τι στις ΗΠΑ, όπου η 

πρόθεση είναι να επεκταθεί η ζήτηση με παράλληλη παροχή βοήθειας προς τους φτωχούς. Η 

επισιτιστική βοήθεια στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αποτελέσει μέσο για την 

αντιμετώπιση διαταραχών, καθώς οι κύριοι στόχοι της κοινωνικής πρόνοιας είναι 

διαφορετικοί.  

Μέχρι σήμερα, τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου στην ΕΕ δεν είναι ανεπτυγμένα, ιδίως 

όσον αφορά τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων. Οι διατάξεις που καλύπτουν φυσικούς 

κινδύνους συνήθους κλίμακας θα μπορούσαν να διατηρηθούν στον πυλώνα 2, δεδομένου 

ότι συχνά έχουν τοπικό χαρακτήρα. Το γεγονός, ωστόσο, ότι η διαχείριση και η ρύθμιση του 

κινδύνου των τιμών είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με τα μέτρα αγοράς δεν επιτρέπει τον 

σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την παρακολούθησή τους στο πλαίσιο της 

επικουρικότητας. Η διαμόρφωση και η διαχείρισή τους θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε 

συνδυασμό με μέτρα αγοράς, ακόμη και με το αποθεματικό για κρίσεις. 

Το άρθρο 39 του κανονισμού 1305/2013 (εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος) χρειάζεται 

αναθεώρηση και επέκταση. Ο ορισμός του εισοδήματος είναι υπερβολικά γενικός και θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες επιπτώσεις όσον αφορά τη διανομή μεταξύ των 

γεωργών και των κρατών μελών, καθώς και να υπονομεύσει τους ίσους όρους 

ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. 

Ο όρος «ταμεία αλληλοβοήθειας» είναι παραπλανητικός· δεδομένου ότι οι διαταραχές των 

τιμών αποτελούν συστημικό φαινόμενο σε μια ενιαία αγορά, δεν μπορεί η ασφάλιση έναντι 

αυτού του κινδύνου να βασίζεται στη συγκέντρωση συνεισφορών από γεωργούς που 

αντιμετωπίζουν τις ίδιες διαταραχές τιμών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Τασσόμαστε υπέρ 

ενός συστήματος «ισόποσης χρηματοδότησης» όπου θα παρέχονται κονδύλια της ΕΕ σε ποσό 

αντίστοιχο με τις συνεισφορές των γεωργών όταν ενεργοποιούνται οι αποζημιώσεις. 

Ο μετριασμός είναι η βασική στρατηγική για την αντιμετώπιση των εξωγενών κλυδωνισμών.  

Τα κύρια εργαλεία είναι η συμμετοχή στο εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος, η 

προληπτική αποταμίευση, και ο περιορισμός της έκθεσης σε κίνδυνο που προέρχεται από 

υπερβολική εξειδίκευση ή ριψοκίνδυνη οικονομική συμπεριφορά. Οι παρεμβάσεις και 

αποσύρσεις έχουν περιορισμένο εύρος, με εξαίρεση προϊόντα όπως τα φρούτα και τα 

λαχανικά, όπου η αστάθεια είναι εξαιρετικά υψηλή και οφείλεται κυρίως σε φυσικές και 

εξωγενείς αιτίες. 

Οι προληπτικές στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν στους κυκλικούς τομείς και είναι οι 

πιο αποδοτικές. Απαιτούν όμως την υπέρβαση της έλλειψης συντονισμού μεταξύ παραγωγών 

και ομάδων παραγωγών, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με εργαλεία πολιτικής τα οποία 

θα είναι αρκετά ισχυρά για να επηρεάσουν τη συμπεριφορά, αλλά και αρκετά ήπια 

προκειμένου να αποφευχθεί η πολιτική αποτυχία που συνδέεται με τις ποσοστώσεις 

παραγωγής. 
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Ένα υποσχόμενο μέλλον για τη γεωργία της ΕΕ δεν περιορίζεται στη βελτίωση της 

σταθερότητας των τιμών και των εισοδημάτων. Η δημιουργία αξίας και η κατανομή της στην 

τροφική αλυσίδα, η λειτουργία της ενιαίας αγοράς με στόχο την εξασφάλιση ίσων όρων 

ανταγωνισμού, και η τιμολογιακή και μη τιμολογιακή ανταγωνιστικότητα του γεωργικού 

τομέα στην ΕΕ είναι στρατηγικά ζητήματα. Η ΚΓΠ και η ενιαία ΚΟΑ αντιμετωπίζουν εν μέρει 

ορισμένα από αυτά, παρά το γεγονός ότι η ΚΓΠ εστιάζεται σε υπερβολικό βαθμό σε ζητήματα 

που αφορούν τη γεωργία και όχι τη βιομηχανία τροφίμων.  

Οι αρχές ανταγωνισμού έχουν αρκετή ισχύ για να παρακολουθούν τις συμπράξεις, αλλά 

δείχνουν επιείκεια απέναντι σε συγχωνεύσεις και συγκεντρώσεις ομάδων αγοραστών στον 

τομέα της διανομής, των οποίων η οικονομική λογική είναι αμφισβητήσιμη.  

Συνιστούμε μια γενική προσέγγιση που θα βασίζεται σε μη δεσμευτικούς κανόνες, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς, αποφεύγοντας 

παράλληλα τις αστοχίες των κυβερνήσεων. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι τα κίνητρα 

που παρέχει μια πολιτική στους φορείς. 

Προτείνουμε όλα τα μέσα πολιτικής που επηρεάζουν την αστάθεια των τιμών και των 

εισοδημάτων, άμεσα ή έμμεσα, να συγκεντρωθούν σε ένα ενοποιημένο πλαίσιο, όπως έναν 

τρίτο πυλώνα. 

Προκειμένου τα μέτρα αγοράς, το αποθεματικό για κρίσεις, η στήριξη προς συστήματα 

διαχείρισης του κινδύνου των τιμών και οι βασικές ενισχύσεις να λειτουργούν 

συμπληρωματικά αντί να βρίσκονται σε σύγκρουση, θα πρέπει ως βασική αρχή να 

εξασφαλίζεται η πολλαπλή συμμόρφωση, για την πρόληψη των κρίσεων, ανάμεσα στα 

οφέλη της πολιτικής και τη συμμετοχή στα προβλεπόμενα συστήματα. Ειδικότερα, η 

επιλεξιμότητα για βασικές ενισχύσεις και για βοηθήματα έκτακτης ανάγκης από το 

αποθεματικό πρέπει να εξαρτάται από τη συμμετοχή σε ένα μέσο σταθεροποίησης 

εισοδήματος και από την τήρηση κανόνων πολιτικής που έχουν θεσπιστεί για την 

αντιμετώπιση ή την πρόληψη κρίσεων της αγοράς, όπως ο περιορισμός της προσφοράς σε 

περίπτωση ραγδαίας αύξησης των τιμών. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το σύνδρομο 

«too big to fail» (ιδρύματα υπερβολικά μεγάλα για να καταρρεύσουν) στην τραπεζική κρίση 

κατέδειξαν τις επιπτώσεις που έχει η επιεικής ρύθμιση στη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και 

κατ’ επέκταση στην επανάληψη των κρίσεων.  

Για να εξασφαλιστεί χρονική συνέπεια στη δημόσια δράση, για να αντιμετωπιστεί η 

ασύμμετρη ζήτηση για δημόσια δράση, και για να διαμορφωθεί μια πολιτική ισορροπία 

μεταξύ των θεσμικών οργάνων του τριμερούς διαλόγου όσον αφορά τη ρύθμιση της αγοράς, 

θα πρέπει να διαχωριστεί η εφαρμογή από τον σχεδιασμό πολιτικής, ώστε να ενισχυθεί η 

ανθεκτικότητα του θεσμικού πλαισίου. Τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στον τριμερή 

διάλογο θα καταρτίζουν τους στόχους και τους κανόνες των δράσεων, υπό το πέπλο της 

άγνοιας προκειμένου να εξασφαλίζεται η αμεροληψία των κανόνων, κατά την έναρξη του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Μια ανεξάρτητη αρχή θα εφαρμόζει το πρόγραμμα που 

ορίζεται στην εντολή που δίνεται από τον τριμερή διάλογο. 

Αν δεν επιτευχθεί μια ισορροπία που θα εξασφαλίζει την περιορισμένη αλλά δίκαιη ρύθμιση 

των γεωργικών αγορών, τα προβλήματα δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν παρά μόνο 

με σοβαρές κρίσεις, πολιτικές εντάσεις και απώλεια της εμπιστοσύνης προς τα ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα.  

Παρακάτω επισημαίνονται μερικές από τις 27 προτάσεις που διατυπώνονται στη μελέτη: 

 θέσπιση νέας δομής των πυλώνων η οποία θα συνάδει περισσότερο με την αρχή της 

επικουρικότητας και τη διάκριση μεταξύ ευρωπαϊκών και τοπικών δημόσιων αγαθών, 
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 αναδιοργάνωση των άμεσων ενισχύσεων και ενδυνάμωση του αποθεματικού για 

κρίσεις, 

 σύσταση ανεξάρτητης διοικητικής αρχής για τα μέτρα αγοράς και την παροχή 

βοήθειας σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου, στην οποία θα ανατεθεί εντολή που θα 

προέρχεται από μια αναθεωρημένη ΚΟΑ, 

 ενσωμάτωση των μέτρων αγοράς μαζί με το εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος 

και τις υπόλοιπες βασικές ενισχύσεις σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης και 

μετριασμού των κρίσεων, με αλληλοενισχυόμενες συνιστώσες, 

 εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης για την πρόληψη των κρίσεων και κατανομή 

της βοήθειας με τρόπο συμβατό προς την παροχή κινήτρων, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η αλληλοενίσχυση των μέσων πολιτικής, 

 μετατόπιση της εστίασης της διαχείρισης κρίσεων στα προληπτικά μέτρα, και λήψη 

μέτρων τόσο σε περίπτωση υπερβολικής διόγκωσης όσο και κατάρρευσης των τιμών.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Η ανάλυση της εξέλιξης της ευρωπαϊκής πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης καταδεικνύει ότι η 

δημιουργία της χρονολογείται πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες. Με την ανάπτυξη του 

δεύτερου πυλώνα, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Θεματολογίου 2000, η αγροτική 

ανάπτυξη μετατράπηκε σε χωριστό δομικό μέρος της ευρύτερης ΚΓΠ. Η επακόλουθη εξέλιξη 

της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης σηματοδότησε τη σταδιακή αύξηση της πολιτικής της 

προτεραιότητας.  

Καθώς το ευρύ πεδίο εφαρμογής των μη αγροτικών πολιτικών είχε αντίκτυπο στις αγροτικές 

περιοχές, οι εντάσεις μεταξύ τομεακών και εδαφικών μέτρων και η πτυχή της συνοχής 

μεταξύ της ΚΓΠ και της πολιτικής για τη συνοχή συνέχισαν να αποτελούν καίριο παράγοντα 

σε όλες τις περιόδους προγραμματισμού.  

Αυτό οδήγησε σε επανειλημμένες συζητήσεις σχετικά με τους στόχους, τις προτεραιότητες, 

τα μεγέθη και τα οργανωτικά ζητήματα της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, και σε 

φιλοδοξίες για μια περισσότερο στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, με 

επίκεντρο τη βιώσιμη και ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη.  

Οι προκλήσεις για την προσεχή μεταρρύθμιση αφορούν, ειδικότερα: την προσαρμογή του 

ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να ενισχύεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή· την αξιοποίηση 

των εδαφικών πόρων και δυνατοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο· και την παροχή κινήτρων 

για την ανάπτυξη στρατηγικών που ενισχύουν την καινοτομία και διαμορφώνουν τις 

υποδομές των αγροτικών περιοχών. 

Η αγροτική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι αγροτικές περιοχές χαρακτηρίζονται όλο και περισσότερο από την ενσωμάτωσή τους στο 

γενικότερο χωροταξικό πλαίσιο. Οι εξελίξεις αυτές έχουν εντατικοποιηθεί τις τελευταίες 

δεκαετίες λόγω των συνεχιζόμενων κοινωνικοοικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών, των 

επιπτώσεων στην οικολογική απόδοση και, γενικώς, διάφορων αλληλεπιδράσεων εξαιτίας 

των οποίων μεταβάλλονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες των αγροτικών περιοχών.  

Ειδικότερα, οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και η ενίσχυση των αγροτικών-αστικών 

διασυνδέσεων έχουν θέσει τις «σχεσιακές πτυχές» των αγροτικών περιοχών και τις σχέσεις 

«εγγύτητας» στην κορυφή της ατζέντας. Λόγω της πληθώρας των κινητήριων δυνάμεων που 

εμπλέκονται σε αυτή τη σύνθετη δομή, απαιτείται μια προσέγγιση σχετικά με τις αγροτικές 

περιοχές που να περιλαμβάνει αξιολόγηση της πολιτικής δράσης σε ένα ευρύ σύνολο τομέων 

καθώς και ενισχυμένες προσπάθειες για τη συνοχή αυτών των δράσεων.  

Οι αγροτικές περιοχές έχουν ταξινομηθεί σε διεθνές επίπεδο έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

συγκριτική αξιολόγηση τόσο των αγροτικών περιβαλλόντων όσο και των επιτευγμάτων σε 

επίπεδο πολιτικής. Η πρώτη διεθνώς συμφωνημένη ταξινόμηση, προερχόμενη από τον ΟΟΣΑ 

(1994), αναθεωρήθηκε και αποσαφηνίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Eurostat, και στη 

συνέχεια υιοθετήθηκε εκ νέου από τον ΟΟΣΑ. Σε πολλές άλλες τυπολογικές μελέτες 

επισημαίνονται οι περιορισμοί των σαφών χωροταξικών κατηγοριών (για τις αγροτικές και 

αστικές περιοχές), καταδεικνύοντας ότι μεταξύ των κατηγοριών υφίστανται ευρεία 

μεταβατικά πεδία, και τονίζεται η σημασία των αγροτικών-αστικών συσχετισμών. Ακόμη πιο 

σημαντικό για τη μελλοντική πολιτική αγροτικής ανάπτυξης είναι το γεγονός ότι διακρίνονται 

τύποι αγροτικών περιοχών που διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, και αυτό καλό είναι να 

καταγραφεί στις προσεγγίσεις πολιτικής.  

Η ανάλυση της εφαρμογής των ΠΑΑ επικεντρώνεται στα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά 

την έναρξη της παρούσας περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Σύμφωνα με τις μελέτες, 
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κυριαρχούν μάλλον οι σταδιακές αλλαγές στα ΠΑΑ, εύρημα που ενισχύει την εκτίμηση ότι η 

ΚΓΠ και η αγροτική ανάπτυξη είναι ένας τομέας πολιτικής με υψηλή εξάρτηση από το 

παρελθόν και αδράνεια, σε σύγκριση με τις αξιολογηθείσες ανάγκες. Η νέα δομή του πυλώνα 

2, που περιλαμβάνει έξι προτεραιότητες αντί για τους τρεις (ή τέσσερις) προηγούμενους 

«άξονες» δραστηριοτήτων προγράμματος, δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές στην κατανομή 

των χρηματοδοτικών πόρων στα μέσα. 

Πραγματοποιήθηκαν ορισμένες αλλαγές σε επίπεδο προγραμμάτων (στα κράτη μέλη και στις 

περιφέρειες) σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, μέσω ενός μηχανισμού μεταφοράς 

πόρων μεταξύ των δύο πυλώνων της ΚΓΠ, αυξάνοντας τους πόρους για τον πυλώνα 2 σε 

διάφορες χώρες, καθώς και τους συνολικούς χρηματοδοτικούς πόρους του ΕΓΤΑΑ κατά 

περίπου 3%.  

Η πλέον αξιοσημείωτη διαπίστωση βάσει της αξιολόγησης της τρέχουσας εφαρμογής των 

ΠΑΑ είναι ότι στο πλαίσιο της κοινής δομής πολιτικής έχουν επιτευχθεί σημαντικές εθνικές 

και περιφερειακές διαφοροποιήσεις στις στρατηγικές προγραμμάτων και στον καθορισμό 

προτεραιοτήτων. Αυτή η μεγάλη ποικιλομορφία εφαρμογής θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει τις 

αποκλίνουσες ανάγκες των αγροτικών περιοχών, προκύπτει ωστόσο και από τους 

διαφορετικούς στρατηγικούς σκοπούς.  

Είναι ελάχιστα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο πυλώνας 2 της ΚΓΠ έχει σημαντικό θετικό 

αντίκτυπο στη μείωση των εδαφικών ανισοτήτων. Η αγροτική ανάπτυξη είναι ένα κομβικό 

ζήτημα της πολιτικής συζήτησης όπου συναντώνται η ΚΓΠ και η πολιτική συνοχής. Η στήριξη 

της ανάπτυξης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και ο προσανατολισμός προς τη 

βιώσιμη γεωργία θα συνεχίσουν να βρίσκονται στον πυρήνα των ΠΑΑ. Επιπλέον, θα 

κερδίσουν έδαφος τα ζητήματα της συνεκτικότητας μεταξύ της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών 

που επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές.  

Σε αυτή τη σύνθετη και αμφισβητούμενη πολιτική σκηνή, η αναζήτηση των κύριων 

συνεπειών που θα συζητηθούν σχετικά με την αναθεώρηση δεν είναι απλή υπόθεση. Οι 

διαφορετικές προοπτικές των ενδιαφερόμενων μερών και οι διαφορετικές στρατηγικές των 

χωρών συνεπάγονται διαφορετικές προσδοκίες όσον αφορά το μέλλον της πολιτικής 

αγροτικής ανάπτυξης: στο ένα άκρο, η ουσιαστική συνέχιση των ΠΑΑ και της αρχιτεκτονικής 

της ΚΓΠ (με ελάχιστες μόνον αλλαγές στον πυλώνα 2)· στο άλλο άκρο, η μετάβαση σε μια 

πολυτομεακή «πολιτική αγροτικής συνοχής», με επίκεντρο την ενδογενή ανάπτυξη του 

πλήρους εύρους του εδαφικού κεφαλαίου.   

Για τον ορθό προσανατολισμό κατά την προσεχή συζήτηση, απαιτούνται: αποσαφήνιση των 

«αγροτικών» στόχων, εξέταση των σχετικών κριτηρίων για την αξιολόγηση των αναγκών 

των προγραμμάτων, εστίαση σε επιλογές που αντικατοπτρίζουν τις διάφορες θέσεις και 

ευκαιρίες ανάπτυξης, εντατικές εκτιμήσεις σχετικά με τη μελλοντική δομή και το πλαίσιο των 

προγραμμάτων, με σκοπό την ενίσχυση της στοχευμένης εφαρμογής και την επίτευξη 

αποτελεσματικών διοικητικών διαδικασιών, καθώς και λεπτομερής ανάλυση της 

αναθεώρησης των προτεραιοτήτων των μελλοντικών ΠΑΑ.  

Κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων μετά το 2020 

Όλες οι συζητήσεις και τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη 

συνέχιση και τη μελλοντική προσαρμογή των ΠΑΑ. Η ριζική αναδιάρθρωση των ΕΔΕΤ 

μάλλον δεν συνιστά ρεαλιστικό στόχο. Αντ’ αυτού, η προ της μεταρρύθμισης συζήτηση θα 

πρέπει να εστιάσει στην αναπροσαρμογή της παρεμβατικής λογικής στο πλαίσιο της 

υφιστάμενης δομής του πυλώνα 2. Εκφράζεται, για παράδειγμα, έντονη ανησυχία για την 

έλλειψη «στοχοθέτησης» και αποτελεσματικότητας σε επίπεδο εφαρμογής. Συγκεκριμένα, τα 
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εξής βασικά ζητήματα θεωρούνται καίριας σημασίας για τη μελλοντική μεταρρύθμιση της 

πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης: 

Η ποικιλομορφία των αγροτικών περιοχών και οι διαφορετικές ανάγκες και ευκαιρίες 

θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται όλο και περισσότερο στον προγραμματισμό των ΠΑΑ. Μια 

«τοποκεντρική» προσέγγιση θα μπορούσε να ενισχύσει τη βαρύτητα του παράγοντα 

«πραγματικά περιβάλλοντα» κατά την επιλογή των προτεραιοτήτων στα ΠΑΑ.  

Επιπλέον, απαιτείται αυξημένη εδαφική εστίαση όσον αφορά την κατανομή των πόρων 

για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εδαφικών προκλήσεων, όπως π.χ. εγκατάλειψη των 

γαιών, τάσεις περιθωριοποίησης, και αγροτικές περιοχές με ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο 

φτώχειας. Οι καταστάσεις αυτές αφορούν πρωτίστως τα «νέα» κράτη μέλη, περιοχές των 

μεσογειακών χωρών και περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, καθώς και τις απομακρυσμένες 

περιοχές σε άλλες χώρες της ΕΕ.  

Πέρα από τις εδαφικές πτυχές, τα ΠΑΑ πρέπει να δείξουν πολύ εμφανέστερα απ’ ότι μέχρι 

τώρα ότι είναι επωφελή για όλους τους ανθρώπους που ζουν στις αγροτικές περιοχές και 

ότι επηρεάζουν το σύνολο της κοινωνίας. Το ζητούμενο από τη (συνεχιζόμενη) αλλαγή 

εστίασης των δικαιούχων είναι να διασφαλιστούν αντίστοιχα αποτελέσματα για τις τοπικές 

οικονομίες και κοινωνίες και σημαντικός (θετικός) αντίκτυπος στην ευημερία των αγροτικών 

περιοχών.  

Για να βελτιωθεί η απορρόφηση των προγραμμάτων, ιδίως σε περιοχές που παρουσιάζουν 

κενά ως προς τη συμμετοχή, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων και γνώσεων και στη συμμετοχική δράση τοπικής ανάπτυξης. Αυτά τα μέτρα 

«ήπιας» στήριξης πρέπει να επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα σε συγκεκριμένες 

περιοχές προκειμένου να αντιμετωπιστούν ο «φαύλος κύκλος» και οι τάσεις εξερχόμενης 

μετανάστευσης. 

Έχουν ήδη ενσωματωθεί στα ΠΑΑ διάφορα «κοινωνικά» μέτρα· για να γίνουν πιο 

αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά, πρέπει να τους δοθεί υψηλός βαθμός προτεραιότητας και 

σημαντικό ποσοστό χρηματοδότησης, καθώς και να αναπτυχθούν περαιτέρω, ώστε να 

επιτευχθούν (μετρήσιμα και ουσιαστικά) αποτελέσματα στα διάφορα είδη αγροτικών 

περιοχών. 

Οι προσεγγίσεις του LEADER και της CLLD, καθώς και το μέτρο συνεργασίας, αποτελούν 

μέσα υψηλού δυναμικού όσον αφορά τη συμμετοχή, την εκπόνηση στρατηγικών 

τοπικής ανάπτυξης και τη δημιουργία ταυτότητας. Οι εν εξελίξει διαβουλεύσεις και 

διαδικασίες άντλησης διδαγμάτων όσον αφορά την εφαρμογή τους θα πρέπει να 

τροφοδοτήσουν τη μελλοντική διαδικασία μεταρρύθμισης.  

Το κυριότερο είναι ότι οι αγροτικές περιοχές δεν πρέπει πλέον να αντιμετωπίζονται μόνον ως 

τόποι που παρουσιάζουν αναπτυξιακά προβλήματα και υποτάσσονται στις αστικές περιοχές, 

αλλά ως τόποι με σημαντικές ευκαιρίες οι οποίες πρέπει συνεχώς να καλλιεργούνται, 

προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα (βλ. επίσης τις συζητήσεις στο 

πλαίσιο της διάσκεψης Cork 2.0). Ένα εύλογο και προσεκτικά προσαρμοσμένο σύστημα 

διαχείρισης των γαιών που καθιστά δυνατή τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εστίαση σε 

πτυχές κοινωνικής καινοτομίας είναι καίριας σημασίας για την αξιοποίηση αυτών των 

(τοποκεντρικών) δυνατοτήτων.  

 


