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Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η
πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση
σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική ανάπτυξη εξακολουθεί να αποτελεί
τον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ. Ίδιες έχουν παραμείνει οι γενικές αρχές του πυλώνα
(συγχρηματοδότηση, εθνικός ή περιφερειακός πολυετής προγραμματισμός με αφετηρία έναν
ευρωπαϊκό κατάλογο επιλογής μέτρων, κ.λπ.). Το νέο σύστημα παραχωρεί μεγαλύτερη
ευελιξία στα κράτη μέλη.

Νομική βάση

— Άρθρα 38-44 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

— Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013) (κοινές διατάξεις για τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία).

— Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1305/2013 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013) (στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης).

— Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013) (χρηματοδότηση, διαχείριση
και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής).

Αποστολή και προτεραιότητες

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης καθιερώθηκε
ως ο δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ με την μεταρρύθμιση που έγινε γνωστή ως εκείνη του
Θεματολογίου 2000. Χρηματοδοτείται δε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Αποστολή του εν λόγω ταμείου είναι η συμβολή στις προσπάθειες
υλοποίησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (στρατηγική της Ένωσης για την στήριξη της
ανάπτυξης και της απασχόλησης) μέσω της προαγωγής μιας βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης
στην ύπαιθρο. Το ΕΓΤΑΑ οφείλει να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός γεωργικού τομέα
εδαφικά και περιβαλλοντικά ισορροπημένου, φιλικού προς το περιβάλλον και ανθεκτικού στις
κλιματικές μεταβολές, ανταγωνιστικού και καινοτόμου.
Οι έξι προτεραιότητες της νέας πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 είναι
οι ακόλουθες:
— ενθάρρυνση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στον γεωργικό και δασικό τομέα

(ανάπτυξη της βάσης γνώσεων στις αγροτικές ζώνες)· ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της
γεωργίας, της δασοκομίας και του τομέα της έρευνας·

— ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας,
προώθηση καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και υποστήριξη της βιώσιμης διαχείρισης
των δασών·
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— προώθηση της οργάνωσης της επισιτιστικής αλυσίδας, της καλής διαβίωσης των ζώων και
της διαχείρισης των κινδύνων στη γεωργία·

— αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των γεωργικών και δασικών οικοσυστημάτων
(βιοποικιλότητα, νερό, εδάφη)·

— προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων (νερό, ενέργεια) και υποστήριξη της
μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα (χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, δέσμευση και αποθήκευση
άνθρακα)·

— προώθηση της κοινωνικής ένταξης, μείωση της φτώχειας και οικονομική ανάπτυξη
(διευκόλυνση δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, προώθηση τοπικής ανάπτυξης,
βελτίωση της πρόσβασης στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας).

Όπως συνέβαινε παλαιότερα, η εφαρμογή της πολιτικής της αγροτικής ανάπτυξης στηρίζεται
στην προετοιμασία προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης από τα κράτη μέλη (ή από τις
περιφέρειές τους). Τα εν λόγω πολυετή προγράμματα οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή μια
εξατομικευμένη στρατηγική που ανταποκρίνεται εξίσου στις ιδιαίτερες ανάγκες των κρατών
μελών (ή των περιφερειών) και στις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αγροτική
ανάπτυξη. Τα προγράμματα βασίζονται σε μια δέσμη μέτρων (συνδυαζόμενων) που επιλέγονται
από ένα «κατάλογο» ευρωπαϊκών μέτρων, των οποίων η αναλυτική παρουσίαση περιέχεται
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από το ΕΓΤΑΑ.
Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης ποικίλλουν αναλόγως των περιφερειών και των σχετικών
μέτρων. Τα προγράμματα πρέπει να εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιέχουν
επίσης σχέδιο χρηματοδότησης και δέσμη δεικτών αποτελεσμάτων. Ένα κοινό σύστημα
παρακολούθησης και αξιολόγησης της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη θεσπίζεται σε
πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών.
Στην παρούσα περίοδο προγραμματισμού, έμφαση έχει δοθεί στον συντονισμό της δράσης του
ΕΓΤΑΑ με τις δράσεις των υπολοίπων ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων
(«Ταμείων ΕΔΕΤ»): τα ταμεία της πολιτικής συνοχής (Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 έχουν
θεσπιστεί κοινοί κανόνες για τα ταμεία αυτά, οι οποίοι περιλαμβάνουν κοινό στρατηγικό
πλαίσιο για την διευκόλυνση της διαδικασίας του προγραμματισμού και του τομεακού και
εδαφικού συντονισμού των παρεμβάσεων των ταμείων ΕΔΕΤ στην Ένωση. Στη βάση αυτή,
κάθε κράτος μέλος προετοιμάζει συμφωνία σύμπραξης για την περίοδο 2014-2020 με την οποία
παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να κάνει ενοποιημένη χρήση των ταμείων ΕΔΕΤ.

Τα μέτρα του «ευρωπαϊκού καταλόγου επιλογής»

Τα εν λόγω μέτρα καλύπτουν τα εξής πεδία:
— μεταφορά γνώσεων και δράσεις ενημέρωσης (επαγγελματική κατάρτιση, πληροφόρηση

κ.λπ.)·

— συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και
υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση·

— συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα και στα τρόφιμα (νέες
συμμετοχές γεωργών σε συστήματα ποιότητας)·

— επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού (μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, υποδομές,
βελτίωση της επίδοσης και της βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης, κ.λπ.)·
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— αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλης προληπτικής δράσης·

— ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (ενίσχυση νέων γεωργών στην
αρχή της δραστηριότητάς τους, μη γεωργικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο κ.λπ.)·

— βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών στην ύπαιθρο (ευρυζωνικότητα, πολιτιστικές
δραστηριότητες, τουριστικές υποδομές κ.λπ.)·

— επενδύσεις στην ανάπτυξη των δασικών ζωνών και τη βελτίωση της βιωσιμότητας
των δασών (αναδάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων· δημιουργία αγροδασικών
συστημάτων, πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στα δάση
από τις δασικές πυρκαγιές, τις φυσικές καταστροφές και τα καταστροφικά γεγονότα,
περιλαμβανομένων των προσβολών από παράσιτα και ασθένειες, καθώς και των απειλών
που συνδέονται με το κλίμα· επενδύσεις που βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την
περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και τις δυνατότητές τους
για μετριασμό των κλιματικών αλλαγών· επενδύσεις στις δασικές τεχνικές και την
μεταποίηση, την μεταφορά και την διάθεση στο εμπόριο των δασικών προϊόντων)·

— σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών·

— διατήρηση των γεωργικών πρακτικών που συνεισφέρουν θετικά στο περιβάλλον και στο
κλίμα και ενθαρρύνουν τις σχετικές αναγκαίες αλλαγές (μέτρα γεωργοπεριβαλλοντικής
και κλιματικής ενίσχυσης). Η ένταξη των εν λόγω μέτρων στα προγράμματα αγροτικής
ανάπτυξης είναι υποχρεωτική. Οι δεσμεύσεις δεν πρέπει να περιορίζονται από τα
υποχρεωτικά πρότυπα·

— στήριξη της βιολογικής γεωργίας (πληρωμή για τη μετατροπή ή για τη διατήρηση των
πρακτικών βιολογικής γεωργίας)·

— ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα·

— ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα·

— ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων·

— ενισχύσεις για δασικές, περιβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και για τη διατήρηση
των δασών·

— ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ παραγόντων του γεωργικού και του δασοκομικού
τομέα και φορέων της επισιτιστικής αλυσίδας (δημιουργία πόλων και δικτύων,
επιχειρησιακές ομάδες της Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης Καινοτομίας για τη Γεωργική
Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα (ΕΕΣΚ))·

— μια εργαλειοθήκη διαχείρισης των κινδύνων: καταβολή ασφαλίστρων για καλλιέργειες,
ζώα και φυτά· ταμεία αλληλοβοήθειας που παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις δυσμενών
κλιματικών φαινομένων, ζωικών και φυτικών ασθενειών, προσβολής από παράσιτα και
περιβαλλοντικών συμβάντων· ένα εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος (με τη μορφή
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία αλληλοβοήθειας, που παρέχει αποζημίωση στους
γεωργούς για σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους)·

— συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις για την Κροατία·

— στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του Leader («Σύνδεση μεταξύ των ενεργειών
ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας»)·

— τεχνική βοήθεια.
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Ο κανονισμός περιέχει σε παράρτημα ενδεικτικό κατάλογο μέτρων που μπορούν να
συνεισφέρουν στην υλοποίηση των διαφόρων προτεραιοτήτων. Επιπλέον, διατηρείται η
προσέγγιση Leader. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτήτων. Το ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί επίσης ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που αποσκοπεί
στη δικτύωση των εθνικών φορέων, οργανισμών και δικτύων που δραστηριοποιούνται στο
πεδίο της αγροτικής ανάπτυξης στην Ένωση, καθώς και το δίκτυο ΕΣΚ, το οποίο συνδέει τους
φορείς του γεωργικού κόσμου και τους ερευνητές με σκοπό τη διευκόλυνση των ανταλλαγών
γνώσεων. Επιπλέον, ο κανονισμός προβλέπει ρητώς την δυνατότητα των κρατών μελών να
υλοποιούν θεματικά υποπρογράμματα σχετικά με τους νέους αγρότες, τις μικρές γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, τις ορεινές ζώνες, τις μικρές αλυσίδες εφοδιασμού, τη θέση των γυναικών
στην ύπαιθρο, την άμβλυνση της κλιματικής μεταβολής και την προσαρμογή σε αυτήν, την
βιοποικιλότητα και την αναδιάρθρωση ορισμένων γεωργικών τομέων. Κάποιες από αυτές τις
θεματικές προσεγγίσεις μπορούν να λάβουν σε αυτό το πλαίσιο μία σημαντικότερη ενίσχυση
από το ΕΓΤΑΑ.

Χρηματοοικονομικές πτυχές

Εντός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) έχει στη διάθεσή του 99,6 δισεκατομμύρια
ευρώ (σε τρέχουσες τιμές, μετά από μεταφορές μεταξύ πυλώνων, οι οποίες οφείλονται στις
επιλογές υλοποίησης που πραγματοποίησαν στους κόλπους της ΚΓΠ τα κράτη μέλη). Η
Γαλλία (11,4 δισεκατομμύρια ευρώ), η Ιταλία (10,4 δισεκατομμύρια ευρώ), η Γερμανία (9,4
δισεκατομμύρια ευρώ) και η Πολωνία (8,7 δισεκατομμύρια ευρώ) αποτελούν τους τέσσερις
κύριους δικαιούχους του ΕΓΤΑΑ. Εάν συμπεριληφθούν οι εθνικές συνεισφορές, τα κονδύλια
που διατίθενται στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ ανέρχονται σε 161 δισεκατομμύρια
ευρώ για ολόκληρη την περίοδο. Τουλάχιστον 30% των πόρων του ΕΓΤΑΑ οφείλει να
διοχετεύεται σε επενδύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και του κλίματος, καθώς και σε
έργα ανάπτυξης των δασικών ζωνών και βελτίωσης της βιωσιμότητας των δασών, σε μέτρα
γεωργοπεριβαλλοντικής και κλιματικής ενίσχυσης, στην βιολογική γεωργία και σε ενισχύσεις
στο πλαίσιο του Natura 2000. Επιπλέον, τουλάχιστον 5% της συμμετοχής του ΕΓΤΑΑ πρέπει
να απορροφάται από την προσέγγιση Leader. Τα ποσά και τα ποσοστά στήριξης περιγράφονται
αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού. Λόγου χάρη, οι ενισχύσεις για την έναρξη
δραστηριότητας προς νέους γεωργούς μπορούν να ανέλθουν σε 70 000 ευρώ, οι ενισχύσεις
προς συστήματα ποιότητας μπορούν να ανέλθουν σε 3 000 ευρώ το χρόνο και, σε σχέση με τις
ενισχύσεις προς τη βιολογική γεωργία, οι ενισχύσεις προς τις πολυετείς καλλιέργειες μπορούν
να ανέλθουν σε 900 ευρώ το χρόνο.

Υλοποίηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε για μια περίοδο ενός έτους το σύνολο των 118 προγραμμάτων
αγροτικής ανάπτυξης που ετοίμασαν τα 28 κράτη μέλη (μεταξύ Δεκεμβρίου 2014 και
Δεκεμβρίου 2015). Είκοσι κράτη μέλη επέλεξαν να υλοποιήσουν ένα μόνον εθνικό πρόγραμμα
και 8 επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν περισσότερα του ενός προγράμματα (επί παραδείγματι,
προκειμένου να αποτυπωθεί η γεωγραφική ή διοικητική τους διάρθρωση). Η υλοποίηση του
δεύτερου πυλώνα διαφοροποιείται σημαντικά από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, ακόμα και
εντός του ιδίου κράτους μέλους. Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία ανάλυσης δείχνουν ότι τα κράτη
μέλη συχνά επέλεξαν τη συνέχιση των επιλεγέντων μέτρων. Τα τρία μέτρα που επιλέγονται
συχνότερα από το «ευρωπαϊκό μενού» είναι οι επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού
(23% των συνολικών δημοσίων δαπανών), τα μέτρα γεωργοπεριβαλλοντικής και κλιματικής
ενίσχυσης (17%) και οι ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά
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μειονεκτήματα (16%) — τα ίδια με την περίοδο 2007-2013. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθούν
ορισμένες εξελίξεις, όπως είναι η αύξηση των χρηματοδοτήσεων για τη συνεργασία μεταξύ
των φορέων του αγροτικού κόσμου. Οι καινοτομίες της περιόδου, όπως τα θεματικά
υποπρογράμματα και τα χρηματοδοτικά μέσα, χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα. Επικρίθηκε επίσης
συχνά η διοικητική πολυπλοκότητα της υλοποίησης του δεύτερου πυλώνα. Τον Σεπτέμβριο του
2016, μια ευρωπαϊκή διάσκεψη («Cork 2.0») δρομολόγησε τον προβληματισμό σχετικά με το
μέλλον του δεύτερου πυλώνα (βλέπε δελτίο 5.2.9).

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΓΠ εγκρίθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας («συναπόφαση») (βλέπε δελτίο 5.2.3). Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο διαδραμάτισε πλήρως τον ρόλο του ως συννομοθέτη, ιδίως επιτυγχάνοντας
τον καθορισμό του προαναφερθέντος ελάχιστου ορίου στο 30% ή τον καθορισμό του
ποσοστού συγχρηματοδότησης του ΕΓΤΑΑ στο 85% στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες,
τις εξαιρετικά απόκεντρες περιφέρειες και τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου (το Συμβούλιο
επιθυμούσε τον καθορισμό του ποσοστού αυτού στο 75%). Χάρη στο Κοινοβούλιο, το μέγιστο
ποσό ανά εκτάριο των πληρωμών υπέρ περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα ορίστηκε στα 450 ευρώ ανά εκτάριο έναντι 300 ευρώ στην αρχική πρόταση της
Επιτροπής (ποσό που υποστήριζε και το Συμβούλιο).
Guillaume Ragonnaud
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.2.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.2.3.pdf
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