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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. πιστεύει ότι η Ευρώπη και οι περιφέρειές της χρειάζονται μια νέα, ισχυρή ΚΓΠ, η οποία 
θα προωθήσει την ανάπτυξη και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, 
θα προσανατολίζεται περισσότερο στην αγορά, θα λαμβάνει υπόψη τα δημόσια αγαθά, 
μεταξύ των οποίων την ασφάλεια διατροφής, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη 
χρηστή διαχείριση των υδάτων και των δασών και τη βιώσιμη ανάπτυξη που βασίζεται 
στην παιδεία και στη γνώση, και θα συμβάλει επίσης στην πρόοδο της συνοχής·

2. τονίζει ότι το σύστημα άμεσων πληρωμών  πρέπει να παραμείνει, για να εξακολουθήσει 
να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική σταθερότητα, αξιοπρεπή 
εισοδήματα για τον αγρότη και βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της ΕΕ καθώς και 
ασφάλεια διατροφής και περιβαλλοντική ασφάλεια εντός της ΕΕ, πράγμα που θα 
διασφαλίζει ότι άλλες πολιτικές και στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής 
"Ευρώπη 2020", μπορεί να εφαρμοστεί σωστά· θεωρεί σε αυτό το πλαίσιο ότι πρέπει να 
οριστούν αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, για να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
άμεσης στήριξης καθ’ όλη την ΕΕ και να απομακρυνθούμε από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο των άμεσων 
ενισχύσεων·

3. θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη το δυναμικό, τα προβλήματα 
και τις ανάγκες των μικρών οικογενειακών αγροτικών εκμεταλλεύσεων· τονίζει την 
ανάγκη να διαφοροποιηθούν τα εισοδήματα αυτών των εκμεταλλεύσεων, να αναπτυχθούν 
επιχειρηματικές δεξιότητες και να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης στις 
αγροτικές περιοχές·

4. επισημαίνει ότι το δυναμικό των περιφερειών και των αγροτικών περιοχών δεν 
περιορίζεται στους φυσικούς πόρους που τους επιτρέπουν να επιτελούν κοινωνικό και 
οικονομικό ρόλο, καθώς αυτές οι περιοχές είναι πρωτίστως ο τόπος όπου παράγεται η
τροφή που απαιτείται για την ασφάλεια διατροφής και ότι εξασφαλίζουν βασικές πρώτες 
ύλες για τη βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αποτελούν 
δε πηγή ενεργητικού από άποψη περιβαλλοντική, οικολογική, φυσικού τοπίου και 
τουρισμού καθώς και άυλου ενεργητικού, το οποίο περιλαμβάνει παραδόσεις και 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά, όπως γαστρονομική κληρονομιά υπό μορφή περιφερειακών 
προϊόντων·

5. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες για τη διάθεση χρηματοδότησης από το δεύτερο 
πυλώνα συμφωνήθηκαν με βάση το κριτήριο συνοχής, δηλαδή τις ανισότητες στην 
αγροτική ανάπτυξη και ανάπτυξη υπαίθρου μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών και 
περιφερειών·  πιστεύει ότι, εφόσον αυτές οι ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν, 
πρέπει να διατηρηθούν τα τωρινά κριτήρια και πιστώσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου, 
ιδίως στο πλαίσιο επέκτασης του δεύτερου πυλώνα ώστε να συμπεριλάβει τους στόχους 
της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί κατάλληλο 
συντονισμό και κατανομή καθηκόντων μεταξύ της ΚΓΠ και της πολιτικής συνοχής.
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