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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Ζητεί από την Επιτροπή να σχεδιάσει μία συνολική στρατηγική για τις μειονεκτικές 
ενδιάμεσες ζώνες, περιορίζοντας τις υφιστάμενες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως 
προς την στήριξη που παρέχει σε αυτές·

2. Η καταπολέμηση της εγκατάλειψης της υπαίθρου πρέπει να αποτελεί τμήμα της 
στρατηγικής υπέρ των μειονεκτικών περιφερειών της ΕΕ  εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να 
λαμβάνεται υπόψη ένα κριτήριο "μείωσης του πληθυσμού" κατά τους "λεπτούς 
χειρισμούς" στους οποίους πρέπει να προβούν τα κράτη μέλη κατά την κατάρτιση του 
χάρτη των μειονεκτικών ενδιάμεσων ζωνών 

3. Το νέο καθεστώς θα μπορούσε να επιτρέψει την μεταφορά ενισχύσεων από ορισμένες 
περιοχές σε άλλες, οπότε θα ήταν απαραίτητο οι περιοχές που χάνουν το καθεστώς της 
μειονεκτικής ενδιάμεσης ζώνης να επωφελούνται επαρκούς μεταβατικής περιόδου 
προκειμένου να προσαρμοσθούν στην νέα κατάσταση 

4. Καλεί την Επιτροπή, κατά τον προσδιορισμό των μειονεκτικών ζωνών, να λάβει υπόψη 
όλες τις θέσεις που κατετέθησαν κατά την δημόσια διαβούλευση από πλευράς των
κρατών, των περιφερειακών και των τοπικών αρχών και των ενδιαφερόμενων αγροτικών 
συλλόγων·

5. Υποστηρίζει ότι κατά την κατάρτιση του χάρτη των μειονεκτικών ενδιάμεσων ζωνών 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αντικειμενικά εθνικά κριτήρια, τα οποία να επιτρέπουν την 
προσαρμογή του προσδιορισμού των ζωνών στην εθνική και την περιφερειακή 
πραγματικότητα της κάθε χώρας·

6. Ζητεί κατά τους "λεπτούς χειρισμούς" προσδιορισμού των ζωνών να μην εξαιρούνται 
συστηματικά οι ζώνες που ξεπέρασαν με αγρονομικές τεχνικές τα φυσικά μειονεκτήματα 
του εδάφους και, ειδικότερα, οι ζώνες με χαμηλό αγροτικό εισόδημα ή με περιορισμένες 
παραγωγικές εναλλακτικές λύσεις.


