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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:

1. εκτιμά ότι ο προσανατολισμός των διαρθρωτικών ταμείων στους στόχους της 
στρατηγικής της Λισαβόνας για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 πρέπει να 
παίρνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιοχών, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να υλοποιηθούν
εις βάρος των στόχων της εδαφικής συνοχής και της άμβλυνσης των περιφερειακών 
ανισοτήτων·

2. τονίζει ότι η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη θα πρέπει να συνοδεύει και να 
συμπληρώνει το μηχανισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), λαμβάνοντας υπόψη 
τους γενικότερους στόχους της, όπως την αύξηση της γεωργικής παραγωγής, την 
ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, τη σταθεροποίηση των αγορών και την εξασφάλιση 
εφοδιασμού και επάρκειας τροφίμων

3. υπογραμμίζει ότι οι αγροτικές ζώνες κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες 
προσαρμογής σε αυτόν το νέο προσανατολισμό της περιφερειακής πολιτικής λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους: γήρανση του πληθυσμού, προβλήματα πρόσβασης 
λόγω ανεπαρκών δικτύων επικοινωνιών και μεταφορών, συνεχιζόμενη αγροτική έξοδο, 
χαμηλότερα επίπεδα ειδίκευσης των αγροτικών πληθυσμών, έλλειψη υποδομών και 
δημόσιων υπηρεσιών, πολλαπλή δραστηριότητα των αγροτικών παραγόντων, έλλειψη 
σχεδιασμού για την υλοποίηση του έργου καθώς επίσης και πόλων ικανότητας που να 
περιλαμβάνουν επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα·

4. υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι όλες οι περιφέρειες της Ένωσης στο σύνολό της, 
συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών και απομακρυσμένων περιοχών, θα πρέπει 
καταρχήν να επωφελούνται των ίδιων ευκαιριών ανάπτυξης, ούτως ώστε να αποφεύγεται 
ο περαιτέρω εδαφικός αποκλεισμός των περισσότερο μειονεκτουσών περιοχών·

5. υπογραμμίζει ότι σε μεγάλο αριθμό γεωργικών περιοχών οι δυνατότητες ανάπτυξης, ιδίως 
για τους νέους και τις γυναίκες, μειώνονται λόγω δυσκολιών πρόσβασης σε δημόσιες 
υπηρεσίες, της έλλειψης θέσεων εργασίας και της πυραμίδας των ηλικιών·

6. επισημαίνει ότι σε ορισμένες περιφέρειες δεν υφίστανται εναλλακτικές λύσεις για 
συγκεκριμένες γεωργικές μορφές παραγωγής και ότι αυτές συχνά θα πρέπει να 
διατηρηθούν με κάθε κόστος για λόγους περιβαλλοντικής και περιφερειακής πολιτικής, 
ιδίως για τις απομακρυσμένες και τις ορεινές αγροτικές περιοχές οι οποίες πλήττονται από 
ερημοποίηση·

7. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ, στις 15 και 16 Ιουνίου 2001,
διεύρυνε τους στόχους της Λισαβόνας με τις έννοιες της βιωσιμότητας και της συνοχής 
και ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης στοχεύει, ακριβώς, στην αειφόρο γεωργία, στη 
διατήρηση αγροτικών μη γεωργικών δραστηριοτήτων, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
τοπικής ανάπτυξης, στην προστασία του περιβάλλοντος, στον ισορροπημένο χωροταξικό 
σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·
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8. υπογραμμίζει ότι η αειφόρος και ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη μπορεί να 
επιτύχει μόνο εάν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ γεωργικών και αστικών περιοχών –επί 
παραδείγματι στους τομείς της εκπαίδευσης, της ολοκλήρωσης, του επισιτιστικού 
εφοδιασμού, της διάθεσης αποβλήτων, της κατανάλωσης ενέργειας και της 
περιβαλλοντικής προστασίας– βασίζονται σε μια προσέγγιση η οποία θα αντικατοπτρίζει 
εξίσου τα εκάστοτε συμφέροντα· υπογραμμίζει επίσης ότι, για αυτόν το σκοπό, θα έπρεπε 
να υλοποιηθούν ειδικά προγράμματα για τις σχέσεις μεταξύ των αστικών και γεωργικών 
περιοχών·

9. φρονεί ότι τα μελλοντικά θέματα που θα αντιμετωπίσει η ύπαιθρος απαιτούν μια πολιτική 
ισορροπημένης ανάπτυξης η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους κοινωνικούς και 
οικονομικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων στους τομείς παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, δεδομένου του ρόλου 
τους όσον αφορά την ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη·

10. θεωρεί ότι, στην περίπτωση νέων κρατών μελών, η πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της απόδοσης της γεωργίας και τη μείωση του 
χάσματος της οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ της υπαίθρου και της πόλης, μέσω, μεταξύ 
άλλων, της στήριξης των μη γεωργικών δραστηριοτήτων, ενός στόχου ο οποίος μπορεί να 
επιτευχθεί επίσης μέσω της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων·

11. θεωρεί ότι ο ρόλος της  Ένωσης  είναι να διευκολύνει, ιδίως στα νέα κράτη μέλη, τη 
γεωργική αναδιάρθρωση, την αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την 
ισορροπία των σχέσεων μεταξύ αγροτικών και αστικών ζωνών·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για τους στόχους  που τέθηκαν κατά το Δεύτερο 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Ανάπτυξη στο Σάλτσμπουργκ το 2003, αλλά 
λυπάται για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση που χορηγείται στο πλαίσιο του δεύτερου 
πυλώνα της ΚΓΠ με τις τελευταίες δημοσιονομικές προοπτικές έχει μειωθεί σημαντικά, 
με κίνδυνο την αναποτελεσματικότητα και το διαχωρισμό αγροτών και κατοίκων της 
υπαίθρου·

13. είναι της γνώμης ότι, στα νέα κράτη μέλη, για να μπορέσουν να παγιώσουν τις γεωργικές 
δομές τους, ο δεύτερος πυλώνας δεν θα πρέπει να ενισχυθεί με τη μεταφορά κονδυλίων 
που διατίθενται για τον πρώτο πυλώνα αλλά με τη συνεισφορά των διαρθρωτικών
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης·

14. συνιστά στην Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την υλοποίηση και την οικονομική 
εκτέλεση του προγραμματισμού των ταμείων ΕΓΤΑΑ, ΕΤΠΕ και ΕΚΤ ανά περιφέρεια,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγροτικές ζώνες δεν θα αδικηθούν κατά τη χορήγηση 
των κονδυλίων·

15. επαναλαμβάνει την έκκληση του Κοινοβουλίου για λεπτομερή ανάλυση των 
πλεονεκτημάτων που προκύπτουν για τους διάφορους οικονομικούς παράγοντες στην 
ύπαιθρο, γεωργικούς και μη γεωργικούς, καθώς και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, ιδίως 
όσον αφορά τη δημιουργία και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του στην Επιτροπή να διεξαγάγει λεπτομερή μελέτη ανά περιφέρεια που θα 
επιτρέπει να διαπιστωθούν οι ανάγκες στήριξης των εν λόγω παραγόντων, με στόχο τον 
καθορισμό μιας νέας και συνεκτικής πολιτικής για την ύπαιθρο·



AD\738815EL.doc 5/6 PE406.045v02-00

EL

16. θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση της διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης μέσω 
στενότερου συντονισμού μεταξύ των δημόσιων αρχών και όλων των οικονομικών και 
κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, με στόχο τον καθορισμό, 
την εφαρμογή και την παρακολούθηση των τοπικών πολιτικών για την ύπαιθρο·

17. προτείνει, από την περίοδο χρηματοδότησης που θα αρχίσει το 2014, να ληφθούν μέτρα 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διαρθρωτικά ταμεία θα στοχεύουν πιο προσεκτικά 
στα συμφέροντα των γεωργικών περιοχών και ότι η χρηματοδότηση υπό τον δεύτερο 
πυλώνα της ΚΓΠ θα επεκταθεί πέραν του γεωργικού τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί 
μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ύπαιθρο· ζητεί, συνεπώς, στενότερη συνεργασία 
μεταξύ της ΚΓΠ και της πολιτικής συνοχής· αναγνωρίζει την ανάγκη καλύτερου 
συντονισμού μεταξύ των δύο τομέων πολιτικής, προκειμένου να ενισχυθούν οι συνέργιες 
και οι συμπληρωματικότητες μεταξύ πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και ανάπτυξης 
της υπαίθρου, καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο δυνατή μια περιεκτική και 
ολοκληρωμένη υλοποίηση των στόχων τους·

18. επισημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη εκπόνησης μιας συνεκτικής, μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής ανάπτυξης της υπαίθρου προκειμένου να διευκολυνθεί η 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη δυνατή χρήση του συνόλου της διαθέσιμης 
χρηματοδότησης·

19. ζητεί να δημιουργήσει η Επιτροπή έως το 2011 ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου ως 
τμήμα του "ελέγχου υγείας" της ΚΓΠ, η οποία θα υποβάλει προτάσεις για τη διασφάλιση, 
μετά το 2013, του μέλλοντος της οικονομίας της υπαίθρου και όλων αυτών που ζουν σε 
αγροτικές περιοχές.
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