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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 το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι το Συμβούλιο μπορεί, μετά από πρόταση της Επιτροπής και 

διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εγκρίνει ειδικά μέτρα με σκοπό την 

προσαρμογή ορισμένων διατάξεων του δικαίου και των πολιτικών της Ένωσης στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων περιοχών (ΕΑΠ) και τις δυσχέρειες 

που αντιμετωπίζουν (ειδικά το επιπλέον κόστος), που οφείλονται, μεταξύ άλλων, στην 

απόσταση, τον νησιωτικό χαρακτήρα, το κλίμα, τη μικρή έκταση και στην οικονομική 

εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό προϊόντων· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και 

νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI) είναι το βασικό εργαλείο 

εφαρμογής του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ στη γεωργία και συμβάλλει αποτελεσματικά στους 

γενικούς στόχους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), ήτοι στην επίτευξη και 

διατήρηση μιας βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, στην υποστήριξη μιας ισορροπημένης 

εδαφικής ανάπτυξης και στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενισχύσεις, κυρίως μέσω του POSEI, αντιπροσωπεύουν 

σημαντικό μέρος του εισοδήματος των γεωργών, αποδεικνύοντας τη σημασία αυτών των 

εργαλείων για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εξασφάλιση 

εισοδήματος στους παραγωγούς· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές μορφές συνέργειας που υφίστανται ανάμεσα στο 

πρόγραμμα POSEI, την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της Ένωσης και τις εθνικές 

ενισχύσεις για την υποστήριξη της κατάρτισης και της εγκατάστασης νέων γεωργών, την 

προώθηση των επενδύσεων και τη στήριξη της παραγωγής· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός συμπληρωματικότητας μεταξύ POSEI, 

εθνικών καθεστώτων ενίσχυσης και άλλων μέτρων της ΚΓΠ, ιδίως στο πλαίσιο των 

ρυθμίσεων της ενιαίας κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ) στους τομείς του κρασιού και 

των οπωροκηπευτικών, στοιχείο που πρέπει να υπογραμμιστεί· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τροπικά γεωργικά προϊόντα των ΕΑΠ, και ειδικά η μπανάνα, 

αντιμετωπίζουν τον χαμηλού κόστους ανταγωνισμό προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας 

από τρίτες χώρες, σε ένα πλαίσιο αναγνώρισης της ισοδυναμίας με τα πρότυπα της 

Ευρωπαϊκή Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί δεν μπορούν να 

αναπτύξουν τέτοιες καλλιέργειες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα 

αυτό· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος της αγοράς των ΕΑΠ δεν αρκεί ώστε να ενθαρρύνει 

τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν αιτήσεις για εμπορική διάθεση συγκεκριμένων προϊόντων 

που επιτρέπουν την αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών και άλλων εχθρών των 

καλλιεργειών· 
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1. τονίζει τη σημασία της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης 

Δεκεμβρίου 2015, που ορίζει το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ ως την κατάλληλη νομική βάση για 

την έγκριση και αναπροσαρμογή των νομοθετικών μέτρων της Ένωσης, παγιώνοντας έτσι 

το καθεστώς των ΕΑΠ και την ανάγκη ειδικών διαφοροποιημένων μέτρων σε όλες τις 

πολιτικές της ΕΕ, έτσι ώστε να μετριάζονται οι μόνιμοι ή προσωρινοί, εγγενείς ή κυκλικοί 

περιορισμοί που πλήττουν τις εν λόγω περιφέρειες και να μπορούν οι οικονομίες τους να 

συναγωνίζονται την υπόλοιπη Ένωση επί ίσοις όροις· 

2. τονίζει ότι η γεωργία θα πρέπει να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να τονωθεί η 

οικονομία των ΕΑΠ και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, με τη διατήρηση της 

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της χωροταξίας σε αυτές τις περιφέρειες, όπως 

και με τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των οικολογικών και 

πολιτιστικών αξιών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι παραδοσιακοί εξαγωγικοί τομείς (π.χ. 

μπανάνα και ζάχαρη για ορισμένες ΕΑΠ και γάλα και κρέας για τις Αζόρες) τυγχάνουν 

ως επί το πλείστον καλής υποστήριξης, ενώ οι λεγόμενοι τομείς διαφοροποίησης, όπως τα 

οπωροκηπευτικά και η ζωική παραγωγή, παρουσιάζουν υστέρηση, παρά τις δυνατότητές 

τους· 

3. υπογραμμίζει τη συμβολή του POSEI στην εξασφάλιση της ανάπτυξης, της 

διαφοροποίησης και της επιβίωσης της γεωργίας στις ΕΑΠ· επισύρει την προσοχή στην 

έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος POSEI, που 

δημοσιεύτηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2016, η οποία επισημαίνει ότι το POSEI συμβάλλει 

στους στόχους της ΚΓΠ και ότι η ικανότητα των σημερινών μέτρων και εργαλείων της 

ΚΓΠ να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ΕΑΠ δεν έχει αποδειχτεί· υποστηρίζει το 

συμπέρασμα της έκθεσης που ζητεί να παγιωθεί η βασική μορφή του POSEI με ιδιαίτερη 

έμφαση στην ειδική στήριξη για τη μεταφορά επιβατών και προϊόντων, ώστε να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκατάλειψης της γεωργικής παραγωγής με όλες τις αρνητικές 

επιπτώσεις που αυτό θα προκαλούσε για την απασχόληση, το περιβάλλον και την εδαφική 

διάσταση των ΕΑΠ· 

4. ζητεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα ειδικό POSEI που θα έχει ως έργο 

να υποστηρίξει τις μεταφορές μεταξύ των νησιών και από τα νησιά στην ηπειρωτική 

Ευρώπη, δεδομένου ότι ο διπλά νησιωτικός χαρακτήρας αποτελεί το κύριο εμπόδιο στην 

ανάπτυξη· 

5. τονίζει πόσο σημαντικό είναι, στο πλαίσιο του καθεστώτος POSEI, να διαθέτουν τα 

κράτη μέλη ευελιξία στον καθορισμό των προγραμμάτων τους, ενώ ταυτόχρονα ζητεί 

ευκρινέστερες στρατηγικές που, αφενός, θα λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 

κρατών μελών και, αφετέρου, θα ανταποκρίνονται στους γενικούς στόχους της ΕΕ· 

6. τονίζει ότι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και το POSEI είναι βασικά εργαλεία για 

μια έγκαιρη απάντηση στα όλο και πιο σοβαρά και απρόβλεπτα οικονομικά, κοινωνικά 

και εδαφικά προβλήματα και ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, οι φορείς 

εκπροσώπησης των περιφερειών πρέπει να συνεχίσουν να είναι εκείνοι που υποβάλλουν, 

καθορίζουν και διαχειρίζονται τα προγράμματα αυτά· 

7. υποστηρίζει ότι ο τερματισμός του συστήματος των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, η 

απώλεια εμπορικών ευκαιριών εξαιτίας του εμπάργκο κατά της Ρωσίας, η αυξανόμενη 

αστάθεια των τιμών, η παγκοσμιοποίηση του εφοδιασμού τροφίμων, η απότομη μείωση 

του ρυθμού μεγέθυνσης της Κίνας και η συγκυρία κρίσης συναποτελούν παράγοντες που 
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υποσκάπτουν τη βιωσιμότητα της γαλακτοκομικής παραγωγής στις Αζόρες, ενός από 

τους βασικούς άξονες του κοινωνικοοικονομικού ιστού της περιφέρειας· τονίζει, ως εκ 

τούτου, την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για τη στήριξη και την ανάπτυξη του τομέα, 

στα οποία θα διατεθούν επαρκείς πόροι για να συμβάλουν στη συνέχιση της 

γαλακτοκομικής παραγωγής στην περιφέρεια και στον μετριασμό των επιπτώσεων της 

χαλάρωσης των ρυθμίσεων, των δυσχερειών και των περιορισμών και επιπτώσεων που 

απορρέουν από αλλαγές στην αγορά, καθώς και από τη δυσκολία διοχέτευσης της 

παραγωγής· 

8. εκτιμά ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα 

POSEI για μια μεγαλύτερη στήριξη του γαλακτοκομικού τομέα σε θέματα άμεσων 

πληρωμών και μέτρων αγοράς καθώς και σε ό, τι αφορά τα συμπληρωματικά μέτρα για 

την ανάπτυξη της υπαίθρου· 

9. ζητεί επειγόντως μηχανισμούς που θα προστατεύσουν το δικαίωμα παραγωγής στις 

οικείες εξόχως απόκεντρες περιοχές· 

10. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις δυνητικά αρνητικές συνέπειες των συμφωνιών 

ελευθέρων συναλλαγών στα παραδοσιακά προϊόντα των ΕΑΠ (στα οποία 

περιλαμβάνονται το γάλα, το κρέας, τα ροδάκινα, η ζάχαρη, η μπανάνα και το ρούμι), 

επισημαίνοντας ότι, λόγω του ότι η ΕΕ έχει σταδιακά καταργήσει πολλά μέτρα που 

προστάτευαν τις αγορές γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και έχει υπογράψει με 

αναπτυσσόμενες χώρες πολλές συμφωνίες προτιμησιακής πρόσβασης, το πλεονέκτημα 

που παρείχε η δασμολογική απαλλαγή φθίνει πλέον· καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 

την απορρέουσα από τον κανονισμό POSEI υποχρέωση ανάλυσης των συνεπειών των 

εμπορικών διαπραγματεύσεων στα θέματα που ενδιαφέρουν τις ΕΑΠ και να 

συμπεριλάβει τις ΕΑΠ στις διαπραγματεύσεις και να τους παρέχει σχετική ενημέρωση· 

επαναλαμβάνει τη σημασία των μηχανισμών στήριξης για τους τομείς του γάλακτος, της 

μπανάνας και της ζάχαρης· τονίζει τη σημασία των διαφανών μέτρων παρακολούθησης 

και των αποτελεσματικών και εύκολα ενεργοποιήσιμων ρητρών διασφάλισης· φρονεί ότι 

από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις πρέπει να αποκλειστεί η ζάχαρη ειδικών χρήσεων 

και ζητεί την καθιέρωση ρητρών διασφάλισης για το εμπόριο γάλακτος από τις ΕΑΠ· 

11. εκτιμά ότι στο POSEI πρέπει να διατεθεί μεγαλύτερη χρηματοδοτική ενίσχυση στο 

πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την αντιμετώπιση 

των κρίσεων της αγοράς, και καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη το άρθρο 349 της 

ΣΛΕΕ στην ενεργοποίηση έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων και 

στην προώθηση συγκεκριμένων δράσεων και χρηματοδότησης για τις ΕΑΠ, κυρίως για 

τις κρίσεις της αγοράς στους παραδοσιακούς τομείς τους, συμπεριλαμβανομένων των 

τομέων του γάλακτος, της ντομάτας, του ζωικού κεφαλαίου και του βόειου κρέατος· 

12. παροτρύνει το Παρατηρητήριο της Αγοράς Γάλακτος της ΕΕ να συμπεριλάβει τις ΕΑΠ, 

σε αυτόνομη και ανεξάρτητη βάση, στην αξιολόγηση που κάνει για τις αγοραίες τιμές 

γάλακτος και, από κοινού με την Επιτροπή, τις οργανώσεις παραγωγών και τα κράτη 

μέλη, να ορίσει με σαφήνεια τα κριτήρια για την κήρυξη κατάστασης κρίσης στον 

συγκεκριμένο τομέα στις περιφέρειες αυτές· 

13. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί τακτικές αναλύσεις των αγορών των ΕΑΠ που 

πλήττονται από τις εμπορικές συμφωνίες και να διαβουλεύεται με τις εθνικές και 

περιφερειακές αρχές και με τους παραγωγούς των ΕΑΠ για τη λήψη αποφάσεων σχετικά 
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με τα κατάλληλα μέτρα στήριξης, συμπεριλαμβανομένων και χρηματικών 

αντισταθμίσεων, σε περιπτώσεις που υφίσταται, ή ενδέχεται να υπάρξει, σοβαρή 

επιδείνωση της θέσης των παραγωγών ή των αγορών εξαιτίας εμπορικών παραχωρήσεων 

σε τρίτες χώρες· 

14. επισημαίνει ότι τα προγράμματα POSEI παρουσιάζουν συστηματικά ετήσιους 

συντελεστές εφαρμογής της τάξης του 100 % και ότι ο προϋπολογισμός που διατίθεται σε 

πολλά από αυτά τα μέτρα είναι καταφανώς ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών του 

γεωργικού τομέα των περιφερειών αυτών· 

15. εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός του POSEI πρέπει να αυξηθεί για να παρέχει μεγαλύτερη 

στήριξη στα μέτρα διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής και στα προϊόντα που 

παράγονται σε μικρή κλίμακα, όπως τα αιγοπρόβεια γαλακτοκομικά προϊόντα, το μέλι, τα 

άνθη, τα ζαχαρότευτλα, το τσάι, ο ανανάς, το μαρακούγια και άλλα· 

16. ζητεί να ενισχυθεί το πρόγραμμα POSEI και να διατεθούν οι κατάλληλοι χρηματοδοτικοί 

πόροι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το μελλοντικό ΠΔΠ, και επισημαίνει ότι σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή οιαδήποτε μείωση του σημερινού 

χρηματοδοτικού κονδυλίου· 

17. τονίζει τον ρόλο των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ, και συγκεκριμένα τη γεωγραφική 

επισήμανση «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» (ΠΟΠ) και «προστατευόμενη 

γεωγραφική ένδειξη» (ΠΓΕ), και τις δυνατότητες που αυτά προσφέρουν σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο· εφιστά την προσοχή στον ρόλο που διαδραματίζουν τα 

συστήματα αυτά επισήμανσης στη δημιουργία και διατήρηση ενός τρόπου βιοπορισμού 

και στην ανάπτυξη και συγκράτηση του εργατικού δυναμικού, όχι μόνο στις ΕΑΠ, αλλά 

και στις ορεινές και τις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες· ζητεί, ως εκ τούτου, πιο 

στοχευμένους πόρους για τα προγράμματα της ΕΕ για την προώθηση των προϊόντων με 

προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη· 

18. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την προσαρμογή των ενωσιακών κανόνων 

που ισχύουν σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, ώστε να μπορέσει να 

αναπτυχθεί ένας κλάδος βιολογικής γεωργίας για τα τροπικά προϊόντα από την ΕΕ· 

19. καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευθεί για τη μπανάνα αποτελεσματικές και 

λειτουργικές ρήτρες διασφάλισης και μηχανισμούς σταθεροποίησης και να μεριμνήσει 

για την αποτελεσματική εφαρμογή τους· 

20. τονίζει την τεράστια σημασία της παραγωγής μπανάνας για τον κοινωνικοοικονομικό 

ιστό ορισμένων από τις εξόχως απόκεντρων περιοχές και τάσσεται, ως εκ τούτου, υπέρ 

μιας αυξημένης στήριξης για τους παραγωγούς· 

21. ζητεί από την Επιτροπή, δεδομένου ότι η έλλειψη εδάφους και οι δυσκολίες αναδασμού 

εμποδίζουν την είσοδο νέων γεωργών στις ΕΑΠ, να στηρίξει καθεστώτα πρόωρης 

συνταξιοδότησης που θα συνοδεύονται από κίνητρα προς νεαρούς γεωργούς για την 

έναρξη γεωργικής δραστηριότητας· 

22. τονίζει ότι οι βελτιώσεις σε επίπεδο γνώσης και η τεχνολογική πρόοδος, η βιολογική 

γεωργία και τα φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα συμβάλλουν στην ενίσχυση βιώσιμων 

καλλιεργητικών πρακτικών, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών 
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προβλημάτων, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας στην ενιαία αγορά και την ενίσχυση 

των παραδοσιακών γεωργικών δραστηριοτήτων των ΕΑΠ· 

23. τονίζει ότι η διαφοροποίηση και η εξειδίκευση της παραγωγής μπορούν να τονώσουν και 

να προωθήσουν περαιτέρω την τοπική παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία 

τροφίμων και να μειώσουν έτσι τις υφιστάμενες ανισότητες ανάμεσα στις ΕΑΠ και τις 

άλλες περιφέρειες της ΕΕ· 

24. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η παρούσα έκθεση δεν συνοδεύεται από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Αλιείας, καθώς η γεωργία και η αλιεία αποτελούν τμήμα του πρωτογενούς 

τομέα αυτών των περιφερειών και δεδομένης της σημασίας της θάλασσας και των 

θαλάσσιων πόρων για την προαγωγή της συνοχής και της ανάπτυξης των ΕΑΠ και την 

εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 

τηρήσει το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και σε ό, τι αφορά την αλιεία, επαναφέροντας πλήρως το 

αυτόνομο πρόγραμμα POSEI για την αλιεία, το οποίο καταργήθηκε στο πλαίσιο της 

μεταρρύθμισης του τρέχοντος Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)· 

25. τονίζει ότι η μεγάλη απόσταση των ΕΑΠ από τις αγορές καταναλωτικών αγαθών απαιτεί 

διπλή αποθήκευση λόγω του σύγχρονου τρόπου οργάνωσης της εφοδιαστικής· καλεί, ως 

εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο των κανονισμών που αφορούν τις 

επενδύσεις σε αυτές τις περιφέρειες, τη δυνατότητα να επιτραπούν δομές αποθήκευσης 

έξω από το έδαφος των ΕΑΠ· 

26. υπογραμμίζει τη σημασία των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στις ΕΑΠ, πρωτίστως 

λόγω του ρόλου τους ως συμπληρώματος των άμεσων ενισχύσεων και της συμβολής τους 

στην υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών που ορίζει η ΕΕ, ήτοι: 1) προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης των 

αγροτικών περιοχών· 2) προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, της καλής 

μεταχείρισης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία· 3) προαγωγή της 

μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και στις αγροτικές 

περιοχές· 4) ενίσχυση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας όλων των ειδών 

γεωργίας και προώθηση καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και μιας βιώσιμης 

διαχείρισης των δασών· και 5) προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της 

μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική 

στην κλιματική αλλαγή, στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας. 
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