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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δεύτερος πυλώνας της Kοινής Γεωργικής Πολιτικής (ανάπτυξη 

της υπαίθρου) αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για τη διατήρηση και την ενίσχυση της 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και ότι, συνεπώς, πρέπει να διατηρηθεί και μετά το 

2020 και να προστατευθεί και ενισχυθεί στον επόμενο γύρο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές είναι συχνά απομονωμένες και 

αντιμετωπίζουν ελλείψεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη των υποδομών και 

της αγροτικής παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τα χαρακτηριστικά και 

τις διαφορές των επιμέρους περιφερειών, καθώς και την ανάγκη να αυξηθεί η 

ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίου μεγέθους αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων, να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα, να δημιουργηθούν θέσεις 

απασχόλησης και να περιοριστούν η συρρίκνωση και η γήρανση του πληθυσμού των 

αγροτικών περιοχών· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει η αναβάθμιση και η στήριξη του παραδοσιακού 

ευρωπαϊκού μοντέλου παραγωγής κατά τη μετάβασή του σε καινοτόμους, αποδοτικούς 

στη χρήση πόρων και φιλικούς προς το κλίμα τρόπους παραγωγής, με βάση τη μικρού και 

μεσαίου μεγέθους οικογενειακή γεωργία ως εγγυητή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας της γεωργίας μας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιοχές, όπως στις ορεινές και τις νησιωτικές, η 

γεωργία είναι η κύρια οικονομική δραστηριότητα και η ανάπτυξή της αποκτά θεμελιώδη 

σημασία για την επίτευξη των στόχων της εδαφικής συνοχής· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για τη συνοχή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

επίτευξη της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και της πολυδύναμης 

γεωργίας· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή κρίση του αγροτικού τομέα, η έλλειψη κερδοφορίας 

με συνέπεια μειώσεις στα εισοδήματα και η εντεινόμενη αστάθεια των τιμών εξαιτίας της 

εισοδηματικής ανισότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα των τροφίμων, έχουν οδηγήσει στην 

απώλεια 2,4 εκατομμυρίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ μεταξύ 2005 και 2010, 

οι περισσότερες από τις οποίες ήταν μικρού μεγέθους, με αποτέλεσμα να χαθεί μεγάλος 

αριθμός θέσεων απασχόλησης στις περιοχές της υπαίθρου· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας αυτός έχει ανάγκη από περαιτέρω αναδιάρθρωση για να 

βελτιωθεί η διαπραγματευτική θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού και να 

προωθηθεί και να αναβαθμιστεί μια παραγωγή προσαρμοσμένη στην αλλαγή του 

κλίματος και φιλική προς το περιβάλλον, που θα βελτιώνει την ποιότητα του εδάφους και 

θα διατηρεί τη βιοποικιλότητα, εξασφαλίζοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική 

ασφάλεια της Ευρώπης· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον της υποστήριξης από τους δύο πυλώνες, (αγροτική 
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ανάπτυξη και άμεσες πληρωμές), ο αγροτικός τομέας έχει ανάγκη από ένα μίγμα 

διαφορετικών εργαλείων, που θα περιλαμβάνει χρηματοδοτικά μέσα και επιχορηγήσεις· 

I. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι ορισμένοι υποστηρίζουν πως τα χρηματοδοτικά μέσα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ώστε να 

βοηθούν στην εξεύρεση διεξόδων για το αναπτυξιακό δυναμικό τους, στην 

πραγματικότητα η διάθεση συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα είναι μάλλον περιορισμένη, 

λόγω της απουσίας οικονομικά βιώσιμων σχεδίων στις περιφέρειες αυτές· 

1. τονίζει τον ρόλο και τα δυνητικά πλεονεκτήματα για τις γεωργικές, αγροτικές πολύ 

μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις από τα χρηματοδοτικά μέσα που είναι 

διαθέσιμα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ), υπό τη μορφή δανείων, εγγυήσεων ή επιχειρηματικών κεφαλαίων, 

βελτιώνοντας έτσι την πρόσβαση σε πιστώσεις, χωρίς ωστόσο να παραβλέπονται οι 

κανόνες της συνετής δανειοδότησης· 

2. σημειώνει ωστόσο ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη πλήρως τα εν δυνάμει οφέλη από τη 

μόχλευση που προσφέρουν αυτά τα μέσα· 

3. επισημαίνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η έλλειψη κερδοφορίας και πρόσβασης σε γη και 

σε πιστώσεις αποτελεί τροχοπέδη για τις επενδύσεις, ιδίως για τους νέους αγρότες με 

μικρές νεοσύστατες εκμεταλλεύσεις και αγροτικές ΜΜΕ, τόσο λόγω του υψηλού κόστους 

όσο και λόγω των εγγυήσεων που απαιτεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα, με αποτέλεσμα 

να παρεμποδίζεται η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα, τόσο σε επίπεδο αγροτικής 

εκμετάλλευσης όσο και στο επίπεδο της ευρύτερης οικονομίας της υπαίθρου· 

4. τονίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα και οι επιχορηγήσεις χρειάζονται αποτελεσματικό 

συντονισμό για να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της καινοτομίας στη 

γεωργία, και ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των 

νέων αγροτών και των μικρών αγροτικών επιχειρήσεων στις πιστώσεις· 

5. παρατηρεί ότι το επίπεδο χρησιμοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο της 

KΓΠ ήταν, μέχρι σήμερα, περιορισμένο, και ζητεί να εξεταστεί η δρομολόγηση 

περαιτέρω ενεργειών που θα εξασφαλίζουν ότι οι ευκαιρίες που προσφέρονται από τα 

μέσα αυτά θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στον αγροτικό τομέα και θα 

απλουστεύουν περισσότερο τις διαδικασίες· πιστεύει ωστόσο ότι πρέπει να εξεταστεί και 

το ζήτημα των σημαντικών δανείων που έχουν ήδη αντλήσει ορισμένοι αγρότες για να 

συμπληρώσουν τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα· 

6. επισημαίνει ότι οι σύνθετοι κανόνες μειώνουν την ελκυστικότητα της χρηματοδότησης 

στον γεωργικό τομέα και τονίζει την ανάγκη λογικών όρων, ώστε να αποφεύγεται ο 

άσκοπος γραφειοκρατικός φόρτος· 

7. επισημαίνει, συνεπώς, ότι η ενημέρωση και η κατάρτιση σε σχέση με τα χρηματοδοτικά 

μέσα πρέπει να προσφέρεται σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να αυξηθεί η επίγνωση 

αυτών των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, και τονίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 

περιφερειακές αρχές έχουν βασικό ρόλο για τη διευκόλυνση και την προβολή αυτών των 

δυνατοτήτων στις αγροτικές κοινότητες, τους αγρότες και τις ΜΜΕ, και την ταυτόχρονη 

ενθάρρυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών· 
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8. ενθαρρύνει την αύξηση της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην 

κατανομή και χρήση των πιστώσεων, πράγμα βασικό για τη βελτίωση της θέσης των 

αγροτών, και επαναλαμβάνει τη σημασία του προγράμματος LEADER σε αυτό το 

πλαίσιο· 

9. επισημαίνει τα διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προσφέρουν οι 

επιδοτήσεις και τα χρηματοδοτικά μέσα από άποψη προσβασιμότητας, πολυπλοκότητας, 

κινδύνου, κόστους εφαρμογής και δυνατότητας χρήσης τους στην αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων προκλήσεων ή ευρύτερων αναπτυξιακών στόχων· 

10. τονίζει τον συμπληρωματικό χαρακτήρα των μέσων αυτών σε σχέση με τη στήριξη 

εισοδήματος και προειδοποιεί ότι θα πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 

αντικατάστασης της στήριξης εισοδήματος από τα μέσα αυτά, το οποίο θα ήταν 

καταστροφικό για τη γεωργία και το αγροτικό περιβάλλον· τονίζει ότι οι επιχορηγήσεις 

θα συνεχίσουν να έχουν καίρια σημασία για την επίτευξη των στόχων του ΕΓΤΑΑ, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι επιχορηγήσεις και τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να 

συνεχίσουν να εφαρμόζονται μαζί, με ισορροπημένο τρόπο, στο πλαίσιο της πολιτικής για 

την ανάπτυξη της υπαίθρου, ώστε να βοηθήσουν στην αύξηση της απόδοσης των έργων· 

11. υπογραμμίζει τη σημασία του διαρκούς συνδυασμού ενισχύσεων, χρηματοδοτικών μέσων 

και επιστρεπτέας ενίσχυσης, ως αποτελεσματικής και αποδοτικής μορφής στήριξης της 

ανταγωνιστικότητας και της συνοχής στις αγροτικές περιοχές· 

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι θα αποφευχθούν οι 

καθυστερήσεις στις πληρωμές που δικαιούνται οι αγρότες σύμφωνα με την ΚΓΠ· 

13. τονίζει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην ανάπτυξη 

χρηματοδοτικών μέσων και σημειώνει ότι η ΕΤΕπ έχει αρχίσει να συνεργάζεται με 

ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα σε μερικά κράτη μέλη για να προωθήσει τη διαδοχή των 

γενεών στον αγροτικό τομέα· 

14. τονίζει τη σημασία της καλύτερης ενημέρωσης των αγροτών και των περιφερειακών και 

τοπικών διοικήσεων σχετικά με τον καίριο ρόλο της ΕΤΕπ στην υποστήριξη και την 

ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να 

επωφεληθούν από τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία 

στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων για την ανάπτυξη της υπαίθρου, με στόχο τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων αγροτών σε πιστώσεις· 

15. υποστηρίζει τη δημιουργία εκ μέρους της ΕΤΕπ μιας πολυπεριφερειακής πλατφόρμας 

επενδύσεων για τη γεωργία, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιεί τους πόρους των 

Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)· 

16. ζητεί η εφαρμογή των μέσων αυτών να γίνει κατά τρόπο που θα υποστηρίζει μεμονωμένα, 

συλλογικά και εξειδικευμένα περιφερειακά σχέδια για τη χρηματοδότηση βασικών 

υποδομών στους τομείς της άρδευσης, των μεταφορών, της μεταποίησης, της 

αποθήκευσης, της εμπορίας, της ανάπτυξης της καλλιέργειας κηπευτικών και της 

δασοκομίας, περιλαμβανομένων των προϊόντων, ξυλείας ή μη, που προέρχονται από τα 

δάση, καθώς και διασυνοριακά έργα, μικρού μήκους αλυσίδες εφοδιασμού, κλειστούς 

κύκλους παραγωγής και δραστηριότητες εμπορίας εκ μέρους αγροτών και των 

συνεταιρισμών τους, με τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων βασισμένων στην ωρίμανση 
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που αντανακλούν την οικονομική πραγματικότητα κάθε έργου· 

17. ζητεί να ληφθούν δημόσια και ενωσιακά μέτρα στήριξης που θα ενθαρρύνουν τη 

χορήγηση χρηματοδοτήσεων και την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις σε 

έργα σχετικά με την αλλαγή του κλίματος σε περιοχές της υπαίθρου, σε μια προσπάθεια 

επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ· 

18. εκφράζει αμφιβολίες για την προτεινόμενη στήριξη στον δανεισμό, σε ένα πλαίσιο 

υπερχρέωσης των αγροτών, οι οποίοι έχουν συχνά ελάχιστες πιθανότητες να 

αποκληρώσουν αυτό το χρέος· 

19. επισημαίνει τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι αγρότες, καθώς 

οι τιμές των τροφίμων έχουν διατηρηθεί χαμηλές, αντίθετα με τις τιμές σε όλους τους 

άλλους τομείς της οικονομίας· 

20 διαπιστώνει ιδίως ότι τα μέσα ετήσια γεωργικά εισοδήματα στην ΕΕ την τελευταία 

δεκαετία παρέμειναν αμετάβλητα, ή και μειώθηκαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε 

αντίθεση με το διαρκώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής και την αύξηση του αγροτικού 

χρέους· 

21. καλεί επομένως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν σοβαρά την ανάγκη 

οι τιμές των παραγόμενων προϊόντων να είναι συμφέρουσες· 

22. θεωρεί ότι, αντί να μειωθούν οι υποχρεώσεις αξιολόγησης για τις αρχές, χρειαζόμαστε τη 

συγκέντρωση επιπλέον στοιχείων και τη διενέργεια αναλύσεων για την αιτιολόγηση της 

χρήσης χρηματοδοτικών μέσων και την πρόληψη της απροσδιόριστης και «διά λευκής 

επιταγής» χρήση τους· 

23. τονίζει ότι η ουσιαστική βελτίωση της βάσης τεκμηρίωσης πρέπει να είναι 

προαπαιτούμενο για την προώθηση ή έστω την αίτηση αυξημένης χρήσης 

χρηματοδοτικών μέσων· 

24. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής και τα σχετικά με αυτήν χρηματοδοτικά μέσα και 

επιδοτήσεις πρέπει να εξακολουθήσουν να στηρίζουν την πολιτική ενθάρρυνσης της 

δημιουργίας υποδομών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας παιδιών, την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 

μεγάλες ταχύτητες και τη σύσταση και ανάπτυξη μικρών και μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές· 

25. παρατηρεί ότι η αγροτική ανάπτυξη είναι ουσιαστικά μία ενωσιακή πολιτική σκοπός της 

οποίας είναι να βοηθούνται οι αγροτικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση να 

ξεπεράσουν τη μειονεκτική τους θέση, επομένως είναι θεμελιώδες στοιχείο της 

ευρωπαϊκής συνοχής· θεωρεί επομένως ότι, ως δεύτερος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής 

Πολιτικής, η ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να συνεχίσει να επιδιώκεται και μετά το 2020 

και ότι πρέπει να προβλεφθεί η ενδεδειγμένη ενωσιακή χρηματοδότηση, δηλαδή 

περισσότερη από σήμερα· 

26. επισημαίνει ότι οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη της υπαίθρου 

(όπως οι ομάδες τοπικής δράσης) μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την 

πρόσβαση στις τραπεζικές εγγυήσεις, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την 
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αξιοποίηση προκαταβολών για δαπάνες λειτουργίας και εμψύχωσης· θεωρεί, επομένως, 

ότι θα ήταν επωφελές ένα πρόγραμμα εγγυήσεων για αυτές τις προκαταβολές· 

27. επαναβεβαιώνει τη διαφορά μεταξύ δημοσίων πόρων που χρησιμοποιούνται για δημόσια 

αγαθά ή το δημόσιο όφελος ολόκληρων κοινοτήτων ή της κοινωνίας συνολικά, αφενός, 

και επενδύσεων για υποδομές σε ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις, αφετέρου· 

28. σημειώνει τη διοικητική περιπλοκότητα που συνεπάγεται η χορήγηση δανείων και η 

είσπραξη χρέους από συνεταιρισμό ή ομάδα αγροτών· ζητεί, συνεπώς, την εφαρμογή μιας 

εναρμονισμένης, απλοποιημένης προσέγγισης· 

29. θεωρεί ότι τα δάνεια δεν ενδείκνυνται για ορισμένους τύπους μέτρων αγροτικής 

ανάπτυξης, για παράδειγμα όταν ωφελούνται ολόκληρες κοινότητες, όπως με 

προσεγγίσεις τύπου CLLD (τοπική ανάπτυξη υπό την καθοδήγηση της κοινότητας) ή 

LEADER, ή όταν ωφελείται η κοινωνία συνολικά, όπως με γεωργο-περιβαλλοντικά 

μέτρα· 

30. επισημαίνει τη διαφορά μεταξύ, αφενός, έργων υποδομής μείζονος κλίμακας που 

χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής και, αφετέρου, 

επενδύσεων και επιδοτήσεων ήσσονος κλίμακας με σκοπό τη βελτίωση "ήπιων" 

υποδομών, π.χ. την αναζωογόνηση εδαφών· επισημαίνει ότι οι ήσσονες επενδύσεις 

μπορούν να είναι εξίσου αν όχι πιο αποτελεσματικές και λιγότερο δαπανηρές και ότι αυτή 

η προσέγγιση έχει υιοθετηθεί και σε άλλους συναφείς τομείς δαπανών, όπως η 

αναπτυξιακή βοήθεια και τα αντιπλημμυρικά έργα· 

31. εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη χρήση του αποθεματικού κρίσεων, κυρίως 

λόγω των δημοσιονομικών κανόνων, ιδίως της αρχής της ετήσιας διάρκειας του 

προϋπολογισμού, και του περιθωρίου εκτίμησης που διαθέτει η Επιτροπή για την 

ενεργοποίησή του· ζητεί ως εκ τούτου να συσταθεί το αποθεματικό για τις κρίσεις εκτός 

του προϋπολογισμού της ΕΕ και να λειτουργεί ως πηγή χρηματοδότησης των μέσων 

διαχείρισης κρίσεων. 
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