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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Προκειµένου να διασφαλιστεί η 

αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 

Ένωσης και η ίση µεταχείριση των 

γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, οι 

ορεινές περιοχές και οι περιοχές που 

αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 

µειονεκτήµατα πρέπει να ορίζονται βάσει 

αντικειµενικών κριτηρίων. Στην 

περίπτωση περιοχών που αντιµετωπίζουν 

φυσικά µειονεκτήµατα, τα κριτήρια αυτά 
πρέπει να είναι βιοφυσικά κριτήρια 
υποστηριζόµενα από ισχυρές 
επιστηµονικές αποδείξεις. Πρέπει να 
θεσπισθούν µεταβατικές ρυθµίσεις 
προκειµένου να διευκολυνθεί η σταδιακή 
κατάργηση των ενισχύσεων σε περιοχές 
που δεν θα θεωρούνται πλέον ως περιοχές 
µε φυσικά µειονεκτήµατα λόγω της 
εφαρµογής των εν λόγω κριτηρίων.  

(33) Προκειµένου να διασφαλιστεί η 

αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 

Ένωσης και η ίση µεταχείριση των 

γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, οι 

ορεινές περιοχές και οι περιοχές που 

αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 

µειονεκτήµατα πρέπει να ορίζονται βάσει 

αντικειµενικών κριτηρίων. Στην 

περίπτωση περιοχών που αντιµετωπίζουν 

φυσικά µειονεκτήµατα ή άλλες ειδικές 
συνθήκες, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 
κοινωνικο-οικονοµικά και βιοφυσικά 
κριτήρια. 
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(37) Οι γεωργοί είναι σήµερα εκτεθειµένοι 
σε αυξανόµενους οικονοµικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους, ως συνέπεια 
της αλλαγής του κλίµατος και της 
αυξανόµενης αστάθειας των τιµών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσµατική 
διαχείριση των κινδύνων έχει αυξηµένη 
σηµασία για τους γεωργούς. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα µέτρο 
διαχείρισης κινδύνου ώστε να βοηθηθούν 
οι γεωργοί να αντιµετωπίσουν τους πλέον 
κοινούς κινδύνους που παρουσιάζονται. 
Αυτό το µέτρο πρέπει συνεπώς να παρέχει 
στήριξη στους γεωργούς για την κάλυψη 
των ασφαλίστρων που καταβάλλουν για 
την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών, καθώς και την κάλυψη της 
δηµιουργίας ταµείων αλληλοβοήθειας και 
της αποζηµίωσης που καταβάλλουν τα εν 
λόγω ταµεία στους γεωργούς για 
απώλειες τις οποίες υπέστησαν λόγω 
κρουσµάτων ζωικών ή φυτικών 
ασθενειών ή περιβαλλοντικών 
συµβάντων. Πρέπει επίσης να καλύπτει 
ένα εργαλείο σταθεροποίησης του 
εισοδήµατος υπό µορφή ταµείου 
αλληλοβοήθειας για τη στήριξη των 
γεωργών που αντιµετωπίζουν σοβαρή 

διαγράφεται 
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µείωση του εισοδήµατός τους. 
Προκειµένου να διασφαλιστεί η ίση 
µεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη 
την Ένωση, η αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισµού και η τήρηση των διεθνών 
δεσµεύσεων της Ένωσης, πρέπει να 
δηµιουργηθούν ειδικές συνθήκες για την 
παροχή στήριξης δυνάµει αυτών των 
µέτρων. Προκειµένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των δηµοσιονοµικών 
πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 
συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισµό της 
ελάχιστης και της µέγιστης διάρκειας 
των εµπορικών δανείων στα ταµεία 
αλληλοβοήθειας. 
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