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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Μετά τη θεµελιώδη µεταρρύθµιση του πρώτου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής το 2003 και 2004, η µεταρρύθµιση της πολιτικής κατά τη νέα 
δηµοσιονοµική περίοδο θα εστιαστεί κυρίως στην αγροτική ανάπτυξη. 

2. Πάνω από το ήµισυ του πληθυσµού της ΕΕ-25 ζει σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες 
καλύπτουν το 90% του εδάφους της, και άρα η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί 
σηµαντικό τοµέα πολιτικής. Η γεωργία και η δασοκοµία παραµένουν προέχουσας 
σηµασίας για τη χρήση της γης και τη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αγροτικές 
περιοχές της ΕΕ και είναι σηµαντικές ως υπόβαθρο της οικονοµικής διαφοροποίησης 
στις αγροτικές κοινότητες. 

3. Τα "προβλήµατα" και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπιστούν από την 
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

– Οικονοµικά: οι αγροτικές περιοχές διαθέτουν σηµαντικά χαµηλότερο εισόδηµα 
από τον µέσο όρο, γηράσκοντα ενεργό πληθυσµό και µεγαλύτερη εξάρτηση 
από τον πρωτογενή τοµέα. 

– Κοινωνικά: υπάρχουν σαφείς αποδείξεις για υψηλότερη ανεργία στις αγροτικές 
περιοχές. Η χαµηλή πυκνότητα του πληθυσµού και η µείωσή του σε ορισµένες 
περιοχές µπορούν επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο εµφάνισης προβληµάτων, 
όπως η ανεπαρκής πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, ο κοινωνικός αποκλεισµός 
και το στενότερο φάσµα επιλογών για απασχόληση. 

– Περιβαλλοντικά: η ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η γεωργία και η δασοκοµία 
συµβάλλουν θετικά στον χώρο της υπαίθρου και στο ευρύτερο περιβάλλον 
απαιτεί την επίτευξη µιας προσεκτικής ισορροπίας. 

4. Το Πρόγραµµα ∆ράσης 2000 καθιέρωσε την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης ως τον 2ο 
πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ο οποίος θα συνοδεύει την περαιτέρω 
µεταρρύθµιση της πολιτικής για την αγορά σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό έδαφος. 
Εποµένως, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης δεν µπορεί να διαχωριστεί από τον ρόλο 
της ως 2ου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, µε έµφαση στη λέξη "κοινή", 
δηλ. την επιλογή που έχει γίνει να οργανωθεί ο γεωργικός τοµέας σε επίπεδο ΕΕ. 
Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία όσον αφορά την εξασφάλιση της συνοχής των µέσων 
και των στόχων πολιτικής µεταξύ των δύο πυλώνων. 

5. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις για την 
αειφόρο ανάπτυξη σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της 
Λισαβώνας (Μάρτιος 2000) και του Γκέτεµποργκ (Ιούνιος 2001). Ενώ τα 
συµπεράσµατα της Λισαβώνας έθεσαν τον στόχο να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ο 
πιο ανταγωνιστικός, βασιζόµενος στη γνώση, οικονοµικός χώρος µέχρι το 2010, τα 
συµπεράσµατα του Γκέτεµποργκ προσέθεσαν νέα έµφαση στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην επίτευξη ενός περισσότερο αειφόρου αναπτυξιακού 
σχήµατος. Τα τελευταία συµπεράσµατα επίσης τόνισαν το γεγονός ότι στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος ∆ράσης 2000, η Ευρωπαϊκή Γεωργική Πολιτική 
"προσανατολίστηκε περισσότερο προς την κάλυψη των αυξανόµενων απαιτήσεων 
του γενικού κοινού για ασφάλεια των τροφίµων, ποιότητα των τροφίµων, ποικιλία 
προϊόντων, καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων, περιβαλλοντική ποιότητα και 
διατήρηση της φύσης και του τοπίου". 
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6. Η περαιτέρω εφαρµογή της µεταρρύθµισης της ΚΓΠ συνεπάγεται την ανάγκη να 
συνεχίσει να υπάρχει µια κλαδική συνιστώσα στην κοινοτική πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης. Επιπλέον, ο δυαδικός χαρακτήρας των γεωργικών διαρθρώσεων και το 
ενίοτε ακόµη υψηλό µερίδιο της γεωργίας στην απασχόληση σε πολλά από τα νέα 
ΚΜ συνεπάγονται την επίσης σηµαντική ανάγκη η εν λόγω πολιτική να συνοδεύει 
την αναδιάρθρωση στον τοµέα της γεωργίας και στις αγροτικές περιοχές. 

7. Η εδαφική συνιστώσα της κοινοτικής πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, η οποία 
αποβλέπει στην αντιµετώπιση των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές, συνίσταται στο να συνοδεύει 
τη γεωργία και τη δασοκοµία στη σηµαντική λειτουργία τους για τη διαχείριση της 
γης και στο να ενσωµατώνει τη γεωργία και τη δασοκοµία σε µια διαφοροποιηµένη 
αγροτική οικονοµία, καθώς και στο να συµβάλλει στην κοινωνικοοικονοµική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. 

8. Η συµπληρωµατικότητα των δυο πυλώνων της ΚΓΠ έχει επιταθεί από την πρόσφατη 
µεταρρύθµιση της ΚΓΠ, η οποία εισήγαγε την αποσύνδεση από την παραγωγή, την 
πολλαπλή συµµόρφωση και τη διαφοροποίηση (δηλ. µεταφορά κονδυλίων από τον 1ο 
στο 2ο πυλώνα) και η οποία θα εφαρµοστεί από το 2005 και µετέπειτα. Ο 1ος 
πυλώνας επικεντρώνεται στην παροχή της βασικής εισοδηµατικής στήριξης στους 
γεωργούς, οι οποίοι είναι ελεύθεροι πλέον να παράγουν σε συνάρτηση µε τη ζήτηση 
στην αγορά, ενώ ο 2ος πυλώνας στηρίζει τη γεωργία ως παροχέα δηµοσίων αγαθών 
στην περιβαλλοντική και αγροτική λειτουργία της, όπως και τις αγροτικές περιοχές 
στην ανάπτυξή τους. 

9. Απηχώντας τα συµπεράσµατα της ∆ιάσκεψης του Σάλτσµπουργκ (Νοέµβριος 2003) 
και τις στρατηγικές κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Λισαβώνας και 
του Γκέτεµποργκ, που έδωσαν έµφαση στα οικονοµικά, περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά στοιχεία της αειφορίας, µε την ανακοίνωση σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές 
προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι τρεις βασικοί 
στόχοι για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης: 

– Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τοµέα µέσω της στήριξης για 
αναδιάρθρωση· 

– Ανάδειξη του περιβάλλοντος και της υπαίθρου µέσω της στήριξης για τη 
διαχείριση της γης (συµπεριλαµβανόµενων ενεργειών αγροτικής ανάπτυξης 
που σχετίζονται µε τις τοποθεσίες Natura 2000)· 

– Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και προώθηση της 
διαφοροποίησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων µέσω µέτρων που 
στοχεύουν τον γεωργικό τοµέα και άλλους φορείς των αγροτικών περιοχών· 

Συνοπτικά, η σηµασία της κοινοτικής διάστασης της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης 
έγκειται: 

– Στο να συνοδεύει και να συµπληρώνει την περαιτέρω µεταρρύθµιση της ΚΓΠ 
και να εξασφαλίζει συνοχή µε τα µέσα και τις πολιτικές του πρώτου πυλώνα· 

– Στο να συµβάλλει στις άλλες πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η 
αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, η καινοτοµία και η 
ανταγωνιστικότητα στις αγροτικές περιοχές, αλλά και η οικονοµική και 
κοινωνική συνοχή. 
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10. Ο µεγάλος αριθµός προγραµµάτων, συστηµάτων προγραµµατισµού και 
διαφορετικών συστηµάτων δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ελέγχου κατά την 
τρέχουσα περίοδο προγραµµατισµού έχουν αυξήσει σηµαντικά το διοικητικό φόρτο 
για τα κράτη µέλη και την Επιτροπή και έχουν µειώσει τη συνοχή, τη διαφάνεια και 
την ορατότητα της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. 

11. Ένα σηµαντικό πρώτο βήµα είναι να τεθεί η αγροτική ανάπτυξη σε ενιαίο πλαίσιο 
χρηµατοδότησης και προγραµµατισµού. 

12. Ένα σηµαντικό µέσο για να διασφαλιστεί ότι ο προγραµµατισµός της αγροτικής 
ανάπτυξης θα εστιάζεται στις προτεραιότητες της ΕΕ και ότι θα υπάρχει 
συµπληρωµατικότητα µε τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, θα αποτελέσει το έγγραφο 
στρατηγικής της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη, το οποίο θα συνταχθεί από την 
Επιτροπή και το οποίο θα χρησιµεύσει ως βάση για τις εθνικές στρατηγικές και 
προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. 

13. Ο καθορισµός σαφών στόχων µε βάση τις κοινοτικές προτεραιότητες και η 
µεγαλύτερη έµφαση στην υποβολή εκθέσεων για τα αποτελέσµατα των 
προγραµµάτων, µέσω της ενίσχυσης της παρακολούθησης και της αξιολόγησης θα 
εξασφαλίσουν µεγαλύτερη διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας για τη 
χρησιµοποίηση των χρηµάτων της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα θα αφήνουν στα κράτη µέλη 
µεγαλύτερη ελευθερία ως προς τον τρόπο µε τον οποίο επιθυµούν να εφαρµόσουν τα 
οικεία προγράµµατα µέσω του καθορισµού λιγότερο λεπτοµερών κανόνων και 
προϋποθέσεων επιλεξιµότητας και της απλούστευσης των ρυθµίσεων για τη 
δηµοσιονοµική διαχείριση και τον έλεγχο. 

14. Η διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους παράγοντες κατά τον σχεδιασµό, την 
υλοποίηση και την αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών και προγραµµάτων, η 
ενσωµάτωση της προσέγγισης LEADER "εκ των κάτω προς τα άνω", η ανταλλαγή 
των βέλτιστων πρακτικών και η δικτύωση θα συµβάλουν όλα στην εξασφάλιση του 
συγκροτηµένου διαλόγου που αποτελεί τη βάση για τη χρηστή διακυβέρνηση. 

15. Εκτός από την αυξηµένη σαφήνεια όσον αφορά τις αρµοδιότητες των κρατών µελών 
και της Επιτροπής στη δηµοσιονοµική διαχείριση, οι προτεινόµενες αλλαγές θα 
βελτιώσουν σηµαντικά την υλοποίηση και τη διακυβέρνηση της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης. 

16. Για να επιτευχθεί µια πιο στρατηγική προσέγγιση στην αγροτική ανάπτυξη, το πρώτο 
βήµα στη φάση προγραµµατισµού θα είναι η κατάρτιση εκ µέρους της Επιτροπής 
ενός στρατηγικού εγγράφου, στο οποίο θα εκτίθενται οι προτεραιότητες της ΕΕ για 
τους τρεις άξονες πολιτικής. Το έγγραφο αυτό θα προσδιορίζει τα πλεονεκτήµατα και 
τις αδυναµίες σε επίπεδο ΕΕ καθώς και τους βασικούς δείκτες για τη µέτρηση της 
προόδου στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ. Στη συνέχεια, η κοινοτική 
στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα εγκριθεί από το Συµβούλιο και θα αποτελεί τη 
βάση για τις εθνικές στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης των ΚΜ. Η εθνική 
στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα προσαρµόζει τις προτεραιότητες της ΕΕ στην 
εθνική κατάσταση, µετά από διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους παράγοντες, θα 
καθορίζει τους βασικούς δείκτες αποτελεσµάτων και θα αποδεικνύει την 
συµπληρωµατικότητα του προγραµµατισµού αγροτικής ανάπτυξης µε τις άλλες 
κοινοτικές πολιτικές, και ιδίως µε την πολιτική συνοχής. 
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17. Τα προγράµµατα θα συναρθρώνουν την εθνική στρατηγική σε µια στρατηγική για 
καθένα από τους τρεις θεµατικούς άξονες που αντιστοιχούν στους κύριους 
πολιτικούς στόχους του σηµείου 9 και για τον άξονα LEADER, χρησιµοποιώντας 
ποσοτικά προσδιορισµένους στόχους και βασικούς δείκτες αποτελεσµάτων (οι οποίοι 
θα περιλαµβάνουν µια ελάχιστη δέσµη κοινών δεικτών σε επίπεδο ΕΕ). Για να 
εξασφαλιστεί µια ισορροπηµένη στρατηγική, θα απαιτείται ελάχιστη χρηµατοδότηση 
για τον άξονα 1 (ανταγωνιστικότητα) και τον άξονα 3 (ευρύτερη αγροτική ανάπτυξη) 
ίση µε το 15% τουλάχιστον της συνολικής κοινοτικής χρηµατοδότησης των 
προγραµµάτων και για τον άξονα 2 (διαχείριση της γης) ίση µε το 25% τουλάχιστον. 
Για τον άξονα LEADER προορίζεται τουλάχιστον το 7% της κοινοτικής 
χρηµατοδότησης. 

18. Ως δοµικά στοιχεία για κάθε θεµατικό άξονα θα είναι διαθέσιµο ένα φάσµα µέτρων. 
Οι όροι υπό τους οποίους θα µπορούν να εφαρµόζονται τα µέτρα έχουν βελτιωθεί και 
απλουστευθεί. 

19. Για τον άξονα 1, ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της δασοκοµίας, η στρατηγική 
αναδιάρθρωσης θα βασίζεται σε µέτρα που αφορούν το ανθρώπινο και φυσικό 
κεφάλαιο και τα θέµατα ποιότητας και θα επιτρέψει τη σταδιακή κατάργηση 
ορισµένων µέτρων που σήµερα εφαρµόζονται στα νέα κράτη µέλη. 

20. Όσον αφορά τη στρατηγική για τον άξονα 2, περιβάλλον και διαχείριση της γης, τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα αποτελούν υποχρεωτική συνιστώσα. Το υφιστάµενο 
µέτρο για τις µειονεκτικές περιοχές επανακαθορίζεται σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση 
των ενδιάµεσων ζωνών (βασιζόµενη εν µέρει σε κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα, τα 
οποία σε πολλές περιπτώσεις έχουν καταστεί παρωχηµένα). Η νέα οριοθέτηση θα 
βασίζεται στην παραγωγικότητα του εδάφους και τις κλιµατικές συνθήκες καθώς και 
στη σηµασία των εκτατικών γεωργικών δραστηριοτήτων για τη διαχείριση της γης, 
καθόσον η χαµηλή παραγωγικότητα του εδάφους και οι κακές κλιµατικές συνθήκες 
δίνουν µια ένδειξη για τη δυσκολία διατήρησης της γεωργικής δραστηριότητας. 

21. Γενική προϋπόθεση για τα µέτρα βάσει του άξονα 2 στο επίπεδο του δικαιούχου είναι 
η τήρηση των κοινοτικών και εθνικών υποχρεωτικών απαιτήσεων που αφορούν 
αντιστοίχως τη γεωργία και τη δασοκοµία. 

22. Για τον άξονα 3, ευρύτερη οικονοµική ανάπτυξη, η προτιµώµενη µέθοδος 
υλοποίησης είναι µέσω στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που στοχεύουν ενότητες 
µικρότερες της περιφέρειας και είτε αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία µεταξύ 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών ή σχεδιάζονται και υλοποιούνται µε 
προσέγγιση "εκ των κάτω προς τα άνω", χρησιµοποιώντας την προσέγγιση LEADER 
(επιλογή των καλύτερων σχεδίων τοπικής ανάπτυξης των οµάδων τοπικής δράσης 
που αντιπροσωπεύουν συµπράξεις δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα). Η οριζόντια 
εφαρµογή ορισµένων µέτρων στο πλαίσιο του άξονα 3 παραµένει δυνατή. 

23. Κάθε πρόγραµµα πρέπει να περιέχει ένα άξονα LEADER, για να χρηµατοδοτείται η 
υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης των οµάδων τοπικής δράσης που 
βασίζονται στους τρεις θεµατικούς άξονες, τα έξοδα λειτουργίας των οµάδων τοπικής 
δράσης, τα σχέδια συνεργασίας µεταξύ οµάδων τοπικής δράσης, πειραµατικές και 
πιλοτικές προσεγγίσεις καθώς και η οικοδόµηση ικανότητας και ο συντονισµός που 
χρειάζονται για την προπαρασκευή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. 
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24. Για την τεχνική αρωγή, ποσοστό µέχρι 4% της χρηµατοδότησης του προγράµµατος 
µπορεί να προορίζεται για την υλοποίηση του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένης 
της χρηµατοδότησης εθνικών δικτύων που υποστηρίζουν την εφαρµογή των µέτρων 
αγροτικής ανάπτυξης, και ιδίως των οµάδων τοπικής δράσης, και που χρησιµεύουν 
ως σηµείο επαφής για το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα δίκτυο 
αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ θα βοηθεί την Επιτροπή στην εφαρµογή της πολιτικής. 

25. Τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης της ΕΕ καθορίζονται σε επίπεδο άξονα, µε 
ελάχιστο όριο το 20% και ανώτατο όριο το 50% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης 
(75% στις περιφέρειες σύγκλισης). Για τον άξονα 2 και τον άξονα LEADER το 
ανώτατο ποσοστό θα είναι 55% (80% στις περιφέρειες σύγκλισης), γεγονός που 
εκφράζει την κοινοτική προτεραιότητα που αποδίδεται στους άξονες αυτούς. Για τις 
άκρως αποµακρυσµένες περιφέρειες τα ανώτατα ποσοστά συγχρηµατοδότησης 
αυξάνονται κατά 5 µονάδες. 

26. Από τη συνολική κοινοτική χρηµατοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης που είναι 
διαθέσιµη για την περίοδο (εξαιρούµενης της διαφοροποίησης), το 3% θα διατηρηθεί 
ως αποθεµατικό, για να κατανεµηθεί το 2012 και το 2013 στα κράτη µέλη των 
οποίων οι άξονες LEADER παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις. 

27. Για την εφαρµογή των προγραµµάτων θα εισαχθεί ένα ενισχυµένο σύστηµα 
παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων, βασιζόµενο σε κοινό 
κοινοτικό πλαίσιο, το οποίο θα συµφωνηθεί µεταξύ των κρατών µελών και της 
Επιτροπής. Βασιζόµενη στις ετήσιες εθνικές συνοπτικές εκθέσεις σχετικά µε την 
εκτέλεση των προγραµµάτων και την πρόοδο που σηµειώνεται στην υλοποίηση των 
εθνικών στρατηγικών (από την άποψη των αποτελεσµάτων), η Επιτροπή υποβάλλει 
κάθε έτος έκθεση σχετικά µε την πρόοδο υλοποίησης των κοινοτικών 
προτεραιοτήτων αγροτικής ανάπτυξης. Όποτε είναι αναγκαίο, αυτό µπορεί να 
οδηγήσει σε υποβολή πρότασης για την προσαρµογή της κοινοτικής στρατηγικής 
αγροτικής ανάπτυξης. 

28. Η σκιαγραφούµενη προσέγγιση θα επιτρέψει να εστιαστεί η κοινοτική 
συγχρηµατοδότηση που είναι διαθέσιµη για την αγροτική ανάπτυξη σε από κοινού 
συµφωνηµένες κοινοτικές προτεραιότητες για τους τρεις άξονες πολιτικής, 
αφήνοντας ταυτόχρονα επαρκές περιθώριο ευελιξίας σε επίπεδο κράτους µέλους και 
περιφέρειας, για να βρουν την ισορροπία µεταξύ της κλαδικής διάστασης (γεωργική 
αναδιάρθρωση) και της χωρικής διάστασης (διαχείριση της γης και 
κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών), ανταποκρινόµενα στις 
µεµονωµένες καταστάσεις και ανάγκες. Επιπλέον, το υπόδειγµα LEADER θα 
µπορούσε να εφαρµοστεί σε ευρύτερη κλίµακα, ενώ θα διασφαλιστεί για την ΕΕ ως 
σύνολο η συνέχιση και η εδραίωση της προσέγγισης LEADER.  
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2004/0161 (CNS) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Μια πολιτική αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να συνοδεύει και να συµπληρώνει τις 
πολιτικές για την αγορά και την εισοδηµατική στήριξη της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (ΚΓΠ) και µε τον τρόπο αυτό να συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Η πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψη τους γενικούς στόχους της 
πολιτικής για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή που προβλέπονται στο άρθρο 158 
της Συνθήκης και να συµβάλλει στην επίτευξή τους, ενσωµατώνοντας παράλληλα και 
άλλες βασικές πολιτικές προτεραιότητες, όπως ορίζονται στα συµπεράσµατα των 
Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Λισαβώνας και του Γκέτεµποργκ για την αειφόρο 
ανάπτυξη. 

(2) Σύµφωνα µε το άρθρο 33 παράγραφος 2, στοιχείο α) της Συνθήκης, κατά την 
εκπόνηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και των ειδικών µεθόδων που συνεπάγεται η 
εφαρµογή της, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της γεωργικής 
δραστηριότητας, που απορρέει από την κοινωνική δοµή της γεωργίας και τις 
διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες µεταξύ των διαφόρων αγροτικών περιοχών. 

(3) Η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ τον Ιούνιο 2003 και τον Απρίλιο 2004 εισήγαγε µείζονες 
αλλαγές, οι οποίες πιθανώς θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµία του 
συνόλου των αγροτικών περιοχών της Κοινότητας όσον αφορά τα σχήµατα γεωργικής 
παραγωγής, τις µεθόδους διαχείρισης της γης, την απασχόληση και τις ευρύτερες 
κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες στις αγροτικές περιοχές. 
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(4) Η δράση της Κοινότητας πρέπει να είναι συµπληρωµατική ως προς εκείνη που 
αναλαµβάνεται από τα κράτη µέλη ή να επιδιώκει να συµβάλει σε αυτή. Η εταιρική 
σχέση πρέπει να ενισχυθεί µέσω ρυθµίσεων για τη συµµετοχή διαφόρων τύπων 
εταίρων µε πλήρη σεβασµό προς τις θεσµικές αρµοδιότητες των κρατών µελών. Οι 
ενδιαφερόµενοι εταίροι πρέπει να συµµετέχουν στην προπαρασκευή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγραµµατισµού. 

(5) Η Κοινότητα µπορεί να λαµβάνει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Επειδή ο στόχος της αγροτικής 
ανάπτυξης δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη, δεδοµένων των 
δεσµών που υπάρχουν µεταξύ αυτού και των άλλων µέσων της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής, της έκτασης των ανισοτήτων µεταξύ αγροτικών περιοχών και των 
περιορισµών ως προς τους δηµοσιονοµικούς πόρους των κρατών µελών σε µια 
διευρυµένη Ένωση, µπορεί να υλοποιηθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, µέσω των 
πολυετών εγγυήσεων της κοινοτικής χρηµατοδότησης και µε την συγκέντρωση αυτής 
στις προτεραιότητές της. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για 
την επίτευξη του στόχου αυτού. 

(6) Οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το 
οποίο στο εξής καλείται το "Ταµείο", καθώς και οι πράξεις στις οποίες συνεισφέρει, 
πρέπει να είναι συνεπείς και συµβατές µε τις άλλες κοινοτικές πολιτικές και να 
συµµορφώνονται µε την όλη κοινοτική νοµοθεσία. 

(7) Στη δράση της υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης, η Κοινότητα µεριµνά, ώστε να 
ενθαρρύνει την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας µεταξύ 
ανδρών και γυναικών, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης. 

(8) Για να εστιάζεται το στρατηγικό περιεχόµενο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης στις 
προτεραιότητες της Κοινότητας και έτσι να αυξάνεται η διαφάνειά του, το Συµβούλιο 
πρέπει να εκδίδει στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές κατόπιν προτάσεως της 
Επιτροπής. 

(9) Με βάση τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές που εκδίδονται από το Συµβούλιο, 
κάθε κράτος µέλος πρέπει να εκπονεί τις εθνικές στρατηγικές του για την αγροτική 
ανάπτυξη, οι οποίες θα αποτελούν το πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση των 
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά µε την παρακολούθηση της εθνικής και της κοινοτικής 
στρατηγικής. 

(10) Ο προγραµµατισµός της αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να τηρεί τις κοινοτικές και τις 
εθνικές προτεραιότητες και να συµπληρώνει τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, ιδίως τη 
γεωργική πολιτική για τις αγορές, την πολιτική συνοχής και την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική. 

(11) Για να εξασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι αναγκαίο να 
εστιαστούν οι προσπάθειες σε περιορισµένο αριθµό κεντρικών στόχων προτεραιότητας 
σε κοινοτικό επίπεδο, οι οποίοι αφορούν την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της 
δασοκοµίας, τη διαχείριση της γης και το περιβάλλον, καθώς και την ποιότητα ζωής 
και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις εν λόγω περιοχές. 

(12) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν γενικοί κανόνες για τον προγραµµατισµό και για την 
αναθεώρηση του προγραµµατισµού αγροτικής ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
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την κατάλληλη ισορροπία µεταξύ των τριών αξόνων προτεραιότητας των 
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. Η διάρκεια του προγραµµατισµού πρέπει να 
είναι επταετής. 

(13) Για να επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των τοµέων της 
γεωργίας και της δασοκοµίας, είναι σηµαντικό να οικοδοµηθούν σαφείς αναπτυξιακές 
στρατηγικές που θα αποσκοπούν στη βελτίωση και την προσαρµογή του ανθρώπινου 
δυναµικού, του φυσικού κεφαλαίου και της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής. 

(14) Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναµικό, πρέπει να καταστεί διαθέσιµη µια δέσµη µέτρων 
σχετικά µε την κατάρτιση, την εγκατάσταση νέων γεωργών, την πρόωρη 
συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών, τη χρήση από τους γεωργούς και 
τους δασοκαλλιεργητές συµβουλευτικών υπηρεσιών και την καθιέρωση υπηρεσιών 
αντικατάστασης και διαχείρισης στην εκµετάλλευση. 

(15) Όσον αφορά την κατάρτιση, η εξέλιξη και η εξειδίκευση της γεωργίας και της 
δασοκοµίας απαιτούν το κατάλληλο επίπεδο τεχνικής και οικονοµικής κατάρτισης, 
συµπεριλαµβανοµένων των νέων τεχνολογιών πληροφορικής, καθώς και επαρκείς 
γνώσεις στους τοµείς της ποιότητας των προϊόντων, των αποτελεσµάτων της έρευνας 
και της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των 
απαιτήσεων για την πολλαπλή συµµόρφωση και της εφαρµογής παραγωγικών 
πρακτικών συµβατών µε τη διατήρηση και την ανάδειξη του τοπίου και την προστασία 
του περιβάλλοντος. Εποµένως, είναι αναγκαίο να διευρυνθεί το φάσµα της 
κατάρτισης, ώστε να καλύπτει όλους τους ενήλικες που ασχολούνται µε θέµατα 
γεωργίας και δασοκοµίας και να περιλαµβάνει δραστηριότητες ενηµέρωσης και 
διάχυσης. Οι δραστηριότητες κατάρτισης και ενηµέρωσης καλύπτουν ζητήµατα που 
υπάγονται στους στόχους τόσο της γεωργικής και δασοκοµικής ανταγωνιστικότητας 
όσο και της διαχείρισης της γης και του περιβάλλοντος. 

(16) Η παροχή ειδικών ευεργετηµάτων στους νέους γεωργούς µπορεί να διευκολύνει και 
την αρχική τους εγκατάσταση, αλλά και τη διαρθρωτική προσαρµογή των 
εκµεταλλεύσεών τους µετά την αρχική τους εγκατάσταση. Το µέτρο που αφορά την 
εγκατάσταση πρέπει να βελτιωθεί, µέσω της χορήγησης εφάπαξ πριµοδότησης, και να 
εξαρτάται από τον όρο της κατάρτισης επιχειρηµατικού σχεδίου που εξασφαλίζει την 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των νέων γεωργών. 

(17) Η πρόωρη συνταξιοδότηση στον τοµέα της γεωργίας πρέπει να σκοπεύει σε σηµαντική 
διαρθρωτική αλλαγή των µεταβιβαζόµενων εκµεταλλεύσεων µέσω του µέτρου της 
εγκατάστασης νέων γεωργών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εν λόγω µέτρου ή µε τη 
µεταβίβαση της εκµετάλλευσης µε στόχο την αύξηση του µεγέθους της, λαµβανοµένης 
επίσης υπόψη της πείρας που έχει αποκτηθεί από την εφαρµογή προηγούµενων 
κοινοτικών καθεστώτων στον τοµέα αυτό. 

(18) Η χρησιµοποίηση από τους γεωργούς και δασοκαλλιεργητές διαχειριστικών και 
συµβουλευτικών υπηρεσιών πρέπει να τους επιτρέπει να βελτιώνουν την αειφόρο 
διαχείριση των εκµεταλλεύσεών τους. Ειδικότερα, η χρησιµοποίηση γεωργικών 
συµβουλευτικών υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα 
καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη 
θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση 
των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (EΚ) αριθ. 1452/2001, (EΚ) αριθ. 1453/2001, 
(EΚ) αριθ. 1454/2001, (EΚ) αριθ. 1868/94, (EΚ) αριθ. 1251/1999, (EΚ) 
αριθ. 1254/1999, (EΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (EΚ) 
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αριθ. 2529/20011, πρέπει να βοηθεί τους γεωργούς να αξιολογούν την επίδοση της 
γεωργικής επιχείρησής τους και να προσδιορίζουν τις αναγκαίες βελτιώσεις σε σχέση 
µε τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που προβλέπονται στον εν λόγω 
κανονισµό. 

(19) Η δηµιουργία συστηµάτων παροχής συµβουλών, διαχείρισης και αντικατάστασης για 
τους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές πρέπει να τους βοηθεί να προσαρµόζουν, 
να βελτιώνουν και να διευκολύνουν τη διαχείριση και να βελτιώνουν την εν γένει 
επίδοση των εκµεταλλεύσεών τους µέσω της περαιτέρω βελτίωσης του ανθρώπινου 
δυναµικού που απασχολείται στους τοµείς της γεωργίας και της δασοκοµίας. 

(20) Όσον αφορά το φυσικό κεφάλαιο, πρέπει να καταστεί διαθέσιµη µια δέσµη µέτρων 
σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των εκµεταλλεύσεων, τη βελτίωση της οικονοµικής 
αξίας των δασών, την αύξηση της προστιθέµενης αξίας της πρωτογενούς γεωργικής 
και δασοκοµικής παραγωγής, τη βελτίωση και ανάπτυξη της γεωργικής και 
δασοκοµικής υποδοµής, την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναµικού 
που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και την εισαγωγή των κατάλληλων µέτρων 
πρόληψης. 

(21) Σκοπός των κοινοτικών ενισχύσεων για επενδύσεις στην εκµετάλλευση είναι να 
εκσυγχρονιστούν οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις, και να βελτιωθεί η οικονοµική επίδοσή 
τους, µέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής, 
συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών, της στροφής προς την 
ποιότητα και της διαφοροποίησης εντός και εκτός εκµετάλλευσης, µεταξύ άλλων και 
στους τοµείς των µη εδώδιµων προϊόντων και των ενεργειακών καλλιεργειών, καθώς 
και της βελτίωσης του καθεστώτος των εκµεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, 
την επαγγελµατική ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων, µε 
παράλληλη απλούστευση των όρων χορήγησης των επενδυτικών ενισχύσεων σε 
σύγκριση µε τους όρους που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του 
Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την 
τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών2. 

(22) Τα ιδιωτικά δάση διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα 
στις αγροτικές περιοχές και εποµένως η κοινοτική ενίσχυση είναι σηµαντική για τη 
βελτίωση και διεύρυνση της οικονοµικής αξίας τους, για την αύξηση της 
διαφοροποίησης της παραγωγής και για τη διεύρυνση των ευκαιριών διάθεσης στην 
αγορά, όπως είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

(23) Οι βελτιώσεις στη µεταποίηση και εµπορία της πρωτογενούς γεωργικής και 
δασοκοµικής παραγωγής πρέπει να ενθαρρύνονται µέσω της στήριξης επενδύσεων που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας στον τοµέα της µεταποίησης και 
εµπορίας, στην προώθηση της µεταποίησης της γεωργικής και δασοκοµικής 
παραγωγής για ανανεώσιµη ενέργεια, στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, στη διάνοιξη 
νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών για τα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα, στο να 
δίνεται έµφαση στην ποιότητα, στη βελτίωση των επιδόσεων ως προς την προστασία 
του περιβάλλοντος, την επαγγελµατική ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση 

                                                 
1 ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 583/2004 (ΕΕ L 91 της 30.3.2004, σ. 1). 
2 ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 583/2004. 
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των ζώων, κατά περίπτωση, µέσω της κατεύθυνσης των ενισχύσεων προς τις µικρές 
και πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι καλύτερα σε θέση να παρέχουν 
προστιθέµενη αξία στα τοπικά προϊόντα, απλουστεύοντας παράλληλα τους όρους 
χορήγησης των επενδυτικών ενισχύσεων σε σύγκριση µε εκείνους που προβλέπονται 
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου. 

(24) Η γεωργική υποδοµή και τα µέτρα αποκατάστασης και πρόληψης των φυσικών 
καταστροφών πρέπει να συµβάλλουν στην επίτευξη της προτεραιότητας για την 
ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της δασοκοµίας. 

(25) Όσον αφορά την ποιότητα της γεωργικής παραγωγής και των προϊόντων, πρέπει να 
καταστεί διαθέσιµη µια δέσµη µέτρων σχετικά µε την εκπλήρωση των προτύπων εκ 
µέρους των γεωργών µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία, την ενθάρρυνση της 
συµµετοχής των γεωργών σε προγράµµατα ποιότητας των τροφίµων και τη στήριξη 
των οµάδων παραγωγών για δραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης. 

(26) Σκοπός του µέτρου σχετικά µε την εκπλήρωση των προτύπων είναι η προώθηση της 
ταχύτερης εφαρµογής εκ µέρους των γεωργών αυστηρών προτύπων µε βάση την 
κοινοτική νοµοθεσία που αφορά το περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία, την υγεία ζώων και 
φυτών, την καλή διαβίωση των ζώων και την επαγγελµατική ασφάλεια, καθώς και την 
τήρηση των προτύπων αυτών από τους γεωργούς. Τα εν λόγω πρότυπα µπορούν να 
επιβάλλουν νέες υποχρεώσεις στους γεωργούς και κατά συνέπεια πρέπει να παρέχεται 
στήριξη που να συµβάλλει στην µερική κάλυψη των πρόσθετων δαπανών ή του 
διαφυγόντος εισοδήµατος εξαιτίας των υποχρεώσεων αυτών. 

(27) Σκοπός του µέτρου στήριξης των γεωργών που συµµετέχουν σε κοινοτικά ή εθνικά 
προγράµµατα ποιότητας των τροφίµων είναι να παρέχονται εγγυήσεις στους 
καταναλωτές για την ποιότητα του προϊόντος ή τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο 
παραγωγής συνεπεία της συµµετοχής τους στα εν λόγω προγράµµατα, να 
επιτυγχάνεται προστιθέµενη αξία για τα γεωργικά πρωτογενή προϊόντα και να 
διευρυνθούν οι ευκαιρίες για την εξεύρεση αγορών. Επειδή η συµµετοχή στα εν λόγω 
προγράµµατα µπορεί να προκαλέσει πρόσθετες δαπάνες και υποχρεώσεις, οι οποίες 
δεν ανταµείβονται πλήρως από την αγορά, οι γεωργοί πρέπει να ενθαρρύνονται να 
συµµετέχουν στα προγράµµατα αυτά. 

(28) Είναι ανάγκη να βελτιωθούν οι γνώσεις των καταναλωτών σχετικά µε την ύπαρξη και 
τις προδιαγραφές των προϊόντων που παράγονται στο πλαίσιο των προαναφερθέντων 
προγραµµάτων ποιότητας. Πρέπει να παρέχεται στήριξη στις οµάδες παραγωγών, για 
να ενηµερώνουν τους καταναλωτές και να προωθούν τα προϊόντα που παράγονται στο 
πλαίσιο προγραµµάτων ποιότητας που στηρίζονται από τα κράτη µέλη βάσει των 
οικείων προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. 

(29) Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η οµαλή σταδιακή κατάργηση µιας δέσµης 
µεµονωµένων µέτρων, τα οποία εισήχθησαν µε την Συνθήκη Προσχώρησης του 2003, 
και συγκεκριµένα του µέτρου για τη γεωργία ηµιαυτοσυντήρησης και του µέτρου για 
τις οµάδες παραγωγών, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στον γεωργικό τοµέα των νέων 
κρατών µελών να επωφεληθεί κατά τα πρώτα δύο έτη της περιόδου προγραµµατισµού. 

(30) Η στήριξη συγκεκριµένων µεθόδων διαχείρισης της γης πρέπει να συµβάλλει στην 
αειφόρο ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας ιδίως τους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές να 
χρησιµοποιούν µεθόδους χρήσεων γης συµβατές µε την ανάγκη να διαφυλαχθεί το 
φυσικό περιβάλλον και τοπίο και να προστατευθούν και να βελτιωθούν οι φυσικοί 
πόροι. Πρέπει να συµβάλλει στην υλοποίηση του 6ου Κοινοτικού Προγράµµατος 
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∆ράσης για το Περιβάλλον και των συµπερασµάτων της Προεδρίας σχετικά µε τη 
Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης. Τα βασικά ζητήµατα που πρέπει να 
αντιµετωπισθούν περιλαµβάνουν τη βιοποικιλότητα, τη διαχείριση των τοποθεσιών 
NATURA 2000, την προστασία υδάτων και εδάφους, την άµβλυνση των κλιµατικών 
µεταβολών, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου, τη µείωση των εκποµπών αµµωνίας και την αειφορική χρήση των 
παρασιτοκτόνων. 

(31) Η δασοκοµία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της αγροτικής ανάπτυξης και η στήριξη 
για την αειφορική χρήση της γης πρέπει να περιλαµβάνει την αειφόρο διαχείριση των 
δασών και τον πολυλειτουργικό ρόλο τους. Τα δάση προσφέρουν πολλαπλά οφέλη: 
παρέχουν τις πρώτες ύλες για ανανεώσιµα και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και 
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική ευηµερία, τη βιολογική 
ποικιλοµορφία, τον συνολικό κύκλο του άνθρακα, την υδατική ισορροπία, τον έλεγχο 
της διάβρωσης και την πρόληψη φυσικών κινδύνων, αλλά και παρέχουν κοινωνικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής. Τα µέτρα για τη δασοκοµία πρέπει να εγκρίνονται 
υπό το πρίσµα των δεσµεύσεων που έχουν αναλάβει η Κοινότητα και τα κράτη µέλη 
σε διεθνές επίπεδο και να βασίζονται στα δασικά προγράµµατα των κρατών µελών σε 
εθνικό ή κατώτερο επίπεδο ή σε ισοδύναµα κείµενα, τα οποία πρέπει να λαµβάνουν 
υπόψη τις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί στις Υπουργικές ∆ιασκέψεις για την 
Προστασία των ∆ασών στην Ευρώπη. Τα µέτρα για τη δασοκοµία πρέπει να 
συµβάλλουν στην εφαρµογή της Κοινοτικής ∆ασοκοµικής Στρατηγικής. Η στήριξη 
δεν πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισµό και πρέπει να είναι ουδέτερη ως προς την 
αγορά. 

(32) Οι ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα στις ορεινές περιοχές και οι ενισχύσεις σε 
άλλες περιοχές µε µειονεκτήµατα πρέπει να συµβάλλουν, µέσω της συνέχισης της 
χρησιµοποίησης των γεωργικών γαιών, στη διατήρηση της υπαίθρου και στη 
διατήρηση και προαγωγή αειφορικών γεωργικών συστηµάτων. Πρέπει να καθοριστούν 
αντικειµενικές παράµετροι για τον καθορισµό του ύψους των ενισχύσεων, ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα του εν λόγω καθεστώτος στήριξης και να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του. 

(33) Πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται στήριξη στους γεωργούς, για να συµβάλλει 
στην αντιµετώπιση συγκεκριµένων µειονεκτηµάτων στις σχετικές περιοχές, τα οποία 
απορρέουν από την εφαρµογή της οδηγίας 79/409/EΟΚ του Συµβουλίου της 2ας 
Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών3 και της οδηγίας 92/43/EΟΚ 
του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας4, ώστε να υπάρξει συµβολή στην 
αποτελεσµατική διαχείριση των τοποθεσιών NATURA 2000. 

(34) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις πρέπει να εξακολουθήσουν να διαδραµατίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην ανταπόκριση στην αυξανόµενη ζήτηση της κοινωνίας για περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες. Πρέπει επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς να υπηρετούν την 
κοινωνία στο σύνολό της, εισάγοντας ή εξακολουθώντας να εφαρµόζουν µεθόδους 
γεωργικής παραγωγής συµβατές µε την προστασία και τη βελτίωση του 

                                                 
3 ΕΕ L 103 της 24.4.1979, σ. 7. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36). 
4 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1). 
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περιβάλλοντος, του τοπίου και των χαρακτηριστικών του, των φυσικών πόρων, του 
εδάφους και της γενετικής ποικιλοµορφίας. Σύµφωνα µε την αρχή "ο ρυπαίνων 
πληρώνει", οι ενισχύσεις αυτές πρέπει να καλύπτουν µόνο τις δεσµεύσεις εκείνες που 
υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα. 

(35) Πρέπει να συνεχίσουν να ενθαρρύνονται οι γεωργοί να υιοθετούν υψηλά πρότυπα 
διαβίωσης των ζώων, µε την παροχή στήριξης στους γεωργούς, οι οποίοι 
αναλαµβάνουν να υιοθετήσουν ζωοτεχνικά πρότυπα που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα. 

(36) Πρέπει να παρέχεται στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις, όταν είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη των δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο 
γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων ή όταν επαυξάνουν στον χώρο της 
εκµετάλλευσης την αξία της σχετικής περιοχής NATURA 2000 ως δηµόσιου αγαθού. 

(37) Για να υπάρξει συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη φυσικών 
κινδύνων και πυρκαγιών, καθώς και για την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών, οι 
δασικοί πόροι πρέπει να επεκταθούν και να βελτιωθούν µέσω της πρώτης δάσωσης 
γεωργικών και µη γεωργικών γαιών. Η πρώτη δάσωση πρέπει να προσαρµόζεται στις 
τοπικές συνθήκες και να είναι συµβατή µε το περιβάλλον, να επαυξάνει δε τη 
βιοποικιλότητα. 

(38) Τα γεωργοδασοκοµικά συστήµατα έχουν υψηλή οικολογική και κοινωνική αξία, 
καθόσον συνδυάζουν εκτατικά συστήµατα γεωργίας και δασοκοµίας, τα οποία 
αποσκοπούν στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ξυλείας και άλλων δασικών 
προϊόντων. Η καθιέρωσή τους πρέπει να στηρίζεται. 

(39) ∆εδοµένης της σηµασίας των δασών για την επιτυχή εφαρµογή των οδηγιών 
79/409/EΟΚ και 92/43/EΟΚ, πρέπει να παρέχεται ειδική στήριξη στους 
δασοκαλλιεργητές, για να τους βοηθήσει να αντιµετωπίσουν ειδικά προβλήµατα που 
απορρέουν από την εφαρµογή τους. 

(40) Πρέπει να εισαχθούν δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις για τις εθελοντικές δεσµεύσεις 
που αφορούν την αύξηση της βιοποικιλότητας, τη διαφύλαξη των υψηλής αξίας 
δασικών οικοσυστηµάτων και την ενίσχυση της προστατευτικής αξίας των δασών σε 
σχέση µε τη διάβρωση του εδάφους, τη διατήρηση των υδατικών πόρων και της 
ποιότητας των υδάτων και τους φυσικούς κινδύνους. 

(41) Πρέπει να παρέχεται στήριξη για την αποκατάσταση του δασοκοµικού παραγωγικού 
δυναµικού στα δάση που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές και 
για τη θέσπιση προληπτικών ενεργειών. Οι προληπτικές ενέργειες κατά των πυρκαγιών 
πρέπει να καλύπτουν τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί από τα κράτη µέλη ως 
υψηλού και µέσου κινδύνου για πυρκαγιές, σύµφωνα µε τα οικεία σχέδια 
δασοπροστασίας. 

(42) Πρέπει να παρέχεται στήριξη σε δασοκαλλιεργητές για µη παραγωγικές επενδύσεις, 
όταν είναι αναγκαίες για την επίτευξη των δασοπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων ή σε 
δάση για την επαύξηση της αξίας των σχετικών περιοχών ως δηµόσιων αγαθών. 

(43) Για να εξασφαλιστεί η στοχοθετηµένη και αποτελεσµατική χρήση της στήριξης για τη 
διαχείριση γης βάσει του παρόντος κανονισµού, τα κράτη µέλη πρέπει να καθορίζουν 
τις περιοχές για παρέµβαση στο πλαίσιο ορισµένων µέτρων της προτεραιότητας αυτής. 
Οι ορεινές περιοχές και άλλες περιοχές µε µειονεκτήµατα πρέπει να καθορίζονται µε 
βάση αντικειµενικά κοινά κριτήρια. Εποµένως, οι οδηγίες και αποφάσεις του 
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Συµβουλίου, µε τις οποίες εγκρίνονται κατάλογοι µειονεκτικών περιοχών ή 
τροποποιούνται οι κατάλογοι αυτοί σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 3 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 950/97 του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 1997 για τη βελτίωση 
της αποτελεσµατικότητας των γεωργικών διαρθρώσεων5, πρέπει να καταργηθούν. Οι 
περιοχές Natura 2000 καθορίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες 79/409/EΟΚ και 
92/43/EΟΚ. Τα κράτη µέλη πρέπει να καθορίζουν περιοχές κατάλληλες για δάσωση 
για περιβαλλοντικούς λόγους, όπως είναι η προστασία από τη διάβρωση, η πρόληψη 
φυσικών κινδύνων ή η επέκταση των δασικών πόρων που συµβάλλουν στην άµβλυνση 
των κλιµατικών µεταβολών, καθώς και δασικές περιοχές µέσου έως υψηλού κινδύνου 
για δασικές πυρκαγιές. 

(44) Πρέπει να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα κυρώσεων, για τις περιπτώσεις όπου δικαιούχοι 
που λαµβάνουν ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισµένων µέτρων διαχείρισης της γης δεν 
εκπληρώνουν στο σύνολο της εκµετάλλευσής τους τις δεσµευτικές απαιτήσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 και στο παράρτηµα ΙΙΙ και IV του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου, λαµβανοµένων υπόψη της σοβαρότητας, της 
έκτασης, του διαρκούς χαρακτήρα και της επανάληψης της µη συµµόρφωσης. 

(45) Είναι ανάγκη να ληφθούν συνοδευτικά µέτρα για τις αλλαγές στις αγροτικές περιοχές, 
για να βοηθηθούν να διαφοροποιήσουν τις γεωργικές δραστηριότητες προς µη 
γεωργικές δραστηριότητες και να αναπτύξουν τους µη γεωργικούς τοµείς, να 
προωθήσουν την απασχόληση, να βελτιώσουν τις βασικές υπηρεσίες και να 
εκτελέσουν επενδύσεις που θα καταστήσουν τις αγροτικές περιοχές ελκυστικότερες, 
ώστε να αναστραφούν οι τάσεις προς την οικονοµική και κοινωνική παρακµή και τη 
µείωση του πληθυσµού της υπαίθρου. Είναι επίσης αναγκαίο να καταβληθεί 
προσπάθεια για τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού από την άποψη αυτή. 

(46) Πρέπει να παρέχεται στήριξη και για άλλα µέτρα σχετικά µε την ευρύτερη αγροτική 
οικονοµία. Ο κατάλογος των µέτρων πρέπει να καθορίζεται µε βάση την εµπειρία από 
την πρωτοβουλία LEADER και λαµβάνοντας υπόψη τις πολυτοµεακές ανάγκες για 
ενδογενή αγροτική ανάπτυξη. 

(47) Η εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µπορεί να ενισχύσει την εδαφική συνοχή 
και τις συνεργίες µεταξύ µέτρων που προορίζονται για την ευρύτερη αγροτική 
οικονοµία και για τον αγροτικό πληθυσµό. 

(48) Είναι ανάγκη να οριστούν σαφώς οι αρχές της συνοχής και της συµπληρωµατικότητας 
της προτεραιότητας για την διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές µε τα άλλα κοινοτικά χρηµατοδοτικά 
µέσα, και ιδίως µε εκείνα της πολιτικής συνοχής. 

(49) Η πρωτοβουλία LEADER, µετά την εµπειρία τριών περιόδων προγραµµατισµού, έχει 
φθάσει σε επίπεδο ωριµότητας που δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να 
εφαρµόζουν ευρύτερα την προσέγγιση LEADER στον βασικό προγραµµατισµό της 
αγροτικής ανάπτυξης. Πρέπει εποµένως να υπάρξει πρόβλεψη να µεταφερθούν οι 
βασικές αρχές της προσέγγισης LEADER στα προγράµµατα, µε τη συγκρότηση µιας 
ειδικής προτεραιότητας σε αυτά, και να προβλεφθεί ο ορισµός των οµάδων τοπικής 
δράσης και των προς στήριξη µέτρων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής τοπικών 
στρατηγικών, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της απόκτησης δεξιοτήτων. 

                                                 
5 ΕΕ L 142 της 2.6.1997, σ. 1. 
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(50) ∆εδοµένης της σηµασίας της προσέγγισης LEADER, σηµαντικό µερίδιο της 
συνεισφοράς του Ταµείου πρέπει να προορίζεται για την προτεραιότητα αυτή. 

(51) Το Ταµείο πρέπει να στηρίζει µέσω της τεχνικής αρωγής ενέργειες σχετικές µε την 
εφαρµογή των προγραµµάτων. Στο πλαίσιο της τεχνικής αρωγής που αναφέρεται στο 
άρθρο 5... του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.…/…6 για τη χρηµατοδότηση της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής, πρέπει να συσταθεί σε κοινοτικό επίπεδο ένα δίκτυο αγροτικής 
ανάπτυξης. 

(52) Πρέπει να εισαχθούν διατάξεις για την κατανοµή των διαθέσιµων πόρων. Το ολικό 
ποσό για την αγροτική ανάπτυξη πρέπει να κατανέµεται ετησίως. Πρέπει να 
επιτρέπεται σηµαντική συγκέντρωση στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες βάσει του 
στόχου σύγκλισης. 

(53) Οι ετήσιες πιστώσεις που κατανέµονται σε ένα κράτος µέλος για τον στόχο σύγκλισης 
στον πλαίσιο των Ταµείων για το µερίδιο που προέρχεται από το Τµήµα Εγγυήσεων 
του ΕΓΤΠΕ, τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, το Ταµείο Συνοχής και το ΧΜΠΑ πρέπει να 
περιορίζονται σε ένα ανώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται σε συνάρτηση µε την 
ικανότητα απορρόφησης του κράτους µέλους. 

(54) Για την ενδεικτική κατανοµή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που διατίθενται 
στα κράτη µέλη πρέπει να καθοριστούν κριτήρια σύµφωνα µε αντικειµενική και 
διαφανή µέθοδο. 

(55) Για να προωθηθεί µια ολοκληρωµένη και καινοτόµος προσέγγιση, το 3% των 
πιστώσεων που κατανέµονται στα κράτη µέλη πρέπει να τοποθετείται σε κοινοτικό 
αποθεµατικό για την προσέγγιση LEADER. 

(56) Πέραν και άνω των ποσών αυτών τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα ποσά 
που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 
2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. …/… [για τη χρηµατοδότηση της ΚΓΠ]. 

(57) Οι πιστώσεις που είναι διαθέσιµες στο πλαίσιο των Ταµείων πρέπει να 
αναπροσαρµόζονται µε ενιαίο συντελεστή για τον προγραµµατισµό. 

(58) Το ποσοστό της συνεισφοράς του Ταµείου στον προγραµµατισµό αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να καθορίζεται σε σχέση µε τις δηµόσιες δαπάνες των κρατών 
µελών, µε συνεκτίµηση της σηµασίας της προτεραιότητας για τη διαχείριση της γης 
και το περιβάλλον, της κατάστασης στις περιφέρειες που καλύπτονται από τον στόχο 
σύγκλισης, της προτεραιότητας που δίνεται στην προσέγγιση LEADER, των άκρως 
αποµακρυσµένων περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 299 της Συνθήκης και των 
νήσων που καλύπτονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συµβουλίου της 
19ης Ιουλίου 1993 για τη θέσπιση ειδικών µέτρων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα 
προς όφελος των µικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους7. 

(59) Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας και µε την επιφύλαξη εξαιρέσεων, πρέπει 
να υπάρχουν εθνικοί κανόνες σχετικά µε την επιλεξιµότητα των δαπανών. 

(60) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα, ο δίκαιος χαρακτήρας και η διατηρήσιµη 
επίπτωση του έργου του Ταµείου, πρέπει να υπάρχουν διατάξεις που να εξασφαλίζουν 

                                                 
6 ΕΕ L […], […], σ. […]. 
7 ΕΕ L 184 της 27.7.1993, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1782/2003. 
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ότι οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις είναι µακροχρόνιες και να αποφευχθεί το ενδεχόµενο 
το Ταµείο να χρησιµοποιηθεί για την εισαγωγή αθέµιτου ανταγωνισµού. 

(61) Η αποκεντρωµένη εφαρµογή των ενεργειών στο πλαίσιο του Ταµείου πρέπει να 
συνοδεύεται από εγγυήσεις, σχετικές ιδίως µε την ποιότητα της υλοποίησης, τα 
αποτελέσµατα, τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση και τον έλεγχο. 

(62) Τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα, για να εξασφαλίζουν την 
ορθή λειτουργία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου. Προς τούτο, είναι 
αναγκαίο να θεσπιστούν οι γενικές αρχές και οι βασικές λειτουργίες που πρέπει να 
εξασφαλίζει κάθε σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου. Εποµένως, είναι αναγκαίο να 
διατηρηθεί ο καθορισµός µιας και µόνης ∆ιαχειριστικής Αρχής και να προσδιοριστούν 
οι αρµοδιότητές της. 

(63) Κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να υπόκειται στην κατάλληλη 
παρακολούθηση, υπό την εποπτεία µιας επιτροπής παρακολούθησης και µε βάση ένα 
κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης, το οποίο καθορίζεται και 
εφαρµόζεται βάσει εταιρικής σχέσης µε τα κράτη µέλη, ώστε να καλύπτει 
αποτελεσµατικά τις ειδικές ανάγκες της αγροτικής ανάπτυξης. 

(64) Η αποτελεσµατικότητα και η επίπτωση των ενεργειών στο πλαίσιο του Ταµείου 
εξαρτώνται επίσης από τη βελτιωµένη αξιολόγηση µε βάση το κοινό πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Ειδικότερα, τα προγράµµατα πρέπει να 
αξιολογούνται για την προπαρασκευή τους, την υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους. 

(65) Για να καταστεί δυνατό να λειτουργεί αποτελεσµατικά η εταιρική σχέση και να 
προωθείται η κοινοτική δράση, οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να τυγχάνουν τις 
ευρύτερης δυνατής δηµοσιότητας. Οι αρχές διαχείρισης των προγραµµάτων φέρουν τη 
σχετική ευθύνη. 

(66) Το κοινοτικό αποθεµατικό για την προσέγγιση LEADER πρέπει να κατανέµεται 
λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική επίδοση των προγραµµάτων. Τα κριτήρια για την 
κατανοµή του πρέπει να καθοριστούν ανάλογα. 

(67) Τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό πρέπει να είναι 
επιλέξιµα για στήριξη από το κράτος µέλος χωρίς κοινοτική συγχρηµατοδότηση. 
Ενόψει της οικονοµικής επίπτωσης της ενίσχυσης αυτής και για να εξασφαλιστεί η 
συνέπεια µε µέτρα επιλέξιµα για κοινοτική στήριξη, αλλά και για να απλουστευθούν οι 
διαδικασίες, πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, 
λαµβάνοντας επίσης υπόψη την πείρα από την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1257/1999. Επιπλέον, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να χορηγούν κρατικές 
ενισχύσεις που αποσκοπούν στην παροχή πρόσθετης χρηµατοδότησης σε µέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης για τα οποία παρέχεται κοινοτική στήριξη, τηρώντας τη 
διαδικασία κοινοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού ως 
µέρος του προγραµµατισµού. 

(68) Σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για 
τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται 
στην Επιτροπή8, πρέπει να εκδίδονται τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του 
παρόντος κανονισµού. 

                                                 
8 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. 
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(69) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν µεταβατικοί κανόνες, για να διευκολυνθεί η µετάβαση 
από το υφιστάµενο καθεστώς στήριξης προς το νέο καθεστώς στήριξης της αγροτικής 
ανάπτυξης. 

(70) Το νέο καθεστώς στήριξης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό αντικαθιστά το 
υφιστάµενο καθεστώς στήριξης. Εποµένως, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 
πρέπει να καταργηθεί, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΤΙΤΛΟΣ I 
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρµογής 

1. Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζονται οι γενικοί κανόνες που διέπουν την 
κοινοτική στήριξη για την αγροτική ανάπτυξη, η οποία χρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (στο εξής καλούµενο το 
"Ταµείο") που ιδρύθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.…/…[χρηµατοδότηση της 
ΚΓΠ]. 

2. Ο παρών κανονισµός καθορίζει τους στόχους, στους οποίους πρέπει να συµβάλλει η 
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. 

3. Ο παρών κανονισµός καθορίζει το στρατηγικό πλαίσιο για την πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης της µεθόδου καθορισµού των κοινοτικών 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και 
του εθνικού στρατηγικού σχεδίου. 

4. Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις προτεραιότητες και τα µέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης. 

5. Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζονται οι κανόνες σχετικά µε την εταιρική σχέση, 
τον προγραµµατισµό, την αξιολόγηση, τη δηµοσιονοµική διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο µε βάση καταµερισµό των αρµοδιοτήτων µεταξύ των 
κρατών µελών και της Επιτροπής. 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, νοείται ως: 

α) 'προγραµµατισµός': η διαδικασία οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και 
χρηµατοδότησης σε διάφορα στάδια, η οποία αποσκοπεί στην εφαρµογή, σε πολυετή 
βάση, της κοινής δράσης της Κοινότητας και των κρατών µελών για την επίτευξη 
των στόχων προτεραιότητας του Ταµείου· 
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β) 'περιφέρεια': εδαφική µονάδα που αντιστοιχεί στο επίπεδο Ι ή ΙΙ της στατιστικής 
ονοµατολογίας εδαφικών µονάδων (NUTS επίπεδο I και II) κατά την έννοια του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 20039· 

γ) 'άξονας προτεραιότητας': µια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής σε ένα 
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης, η οποία αντιστοιχεί σε ένα από τους άξονες που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισµό και περιλαµβάνει µια συνεκτική οµάδα µέτρων 
µε ειδικούς µετρήσιµους στόχους που απορρέουν ευθέως από την εφαρµογή τους· 

δ) 'µέτρο': µια δέσµη πράξεων που συµβάλλουν στην υλοποίηση µιας προτεραιότητας· 

ε) 'πράξη': ένα έργο, το οποίο επιλέγεται από τη διαχειριστική αρχή ή υπό την ευθύνη 
της ή από µια οµάδα τοπικής δράσης σύµφωνα µε κριτήρια που έχουν τεθεί για το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης και το οποίο υλοποιείται από ένα ή 
περισσότερους δικαιούχους, δίνοντας τη δυνατότητα για επίτευξη των στόχων του 
µέτρου µε το οποίο σχετίζεται· 

στ) 'κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης': µια γενική προσέγγιση που 
εκπονείται από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη και καθορίζει περιορισµένο αριθµό 
κοινών δεικτών, οι οποίοι αφορούν την κατάσταση εκκίνησης και τη δηµοσιονοµική 
εκτέλεση, την υλοποίηση, τα αποτελέσµατα και την επίπτωση των προγραµµάτων· 

ζ) 'στρατηγική τοπικής ανάπτυξης': µια συνεκτική δέσµη πράξεων για την επίτευξη 
τοπικών στόχων και αναγκών, η οποία υλοποιείται βάσει εταιρικής σχέσης στο 
κατάλληλο επίπεδο· 

η) 'δικαιούχος': ένας φορέας, οργανισµός ή εταιρεία του δηµόσιου ή του ιδιωτικού 
τοµέα, που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των πράξεων ή που λαµβάνει 
ενίσχυση· 

θ) 'δηµόσια δαπάνη': οποιαδήποτε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση πράξεων, 
προέλευση της οποίας είναι ο προϋπολογισµός του κράτους, των περιφερειακών ή 
τοπικών αρχών ή ο γενικός προϋπολογισµός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 

ι) 'στόχος σύγκλισης': ο στόχος της δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.…/… του Συµβουλίου της.... για τη θέσπιση των 
γενικών διατάξεων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και του Ταµείου Συνοχής10. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Άρθρο 3 
Αποστολές 

Το Ταµείο συµβάλλει στην προαγωγή της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την 
Κοινότητα κατά τρόπο συµπληρωµατικό προς τις πολιτικές για την αγορά και την 

                                                 
9 ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1. 
10 ΕΕ L […], […], σ. […]. 
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εισοδηµατική στήριξη της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική. 

Άρθρο 4 
Στόχοι 

1. Η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης συµβάλλει στην επίτευξη των εξής στόχων: 

α) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκοµίας µέσω της 
παροχής στήριξης για αναδιάρθρωση· 

β) βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου µέσω της παροχής στήριξης για 
τη διαχείριση της γης· 

γ) βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 
διαφοροποίησης της οικονοµικής δραστηριότητας. 

2. Οι στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υλοποιούνται µέσω των τεσσάρων 
αξόνων προτεραιότητας που ορίζονται στον τίτλο IV. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 5 
Συµπληρωµατικότητα, συνέπεια και συµµόρφωση 

1. Το Ταµείο συµπληρώνει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ενέργειες που 
συµβάλλουν στις προτεραιότητες της Κοινότητας. 

2. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη µεριµνούν, ώστε η συνδροµή του Ταµείου και των 
κρατών µελών να είναι συνεπής προς τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις 
προτεραιότητες της Κοινότητας. Η συνδροµή του Ταµείου πρέπει να είναι συνεπής 
προς τους στόχους της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, και ιδίως εκείνους του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας. 

3. Η συνέπεια αυτή εξασφαλίζεται από τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραµµές που αναφέρονται στο άρθρο 9, από το εθνικό στρατηγικό σχέδιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 11, από τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 και από την ετήσια έκθεση της Επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 13. 

4. Πρέπει επίσης να υπάρχει συνέπεια προς τα µέτρα που χρηµατοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων. 

5. ∆εν παρέχεται στήριξη βάσει του παρόντος κανονισµού σε καθεστώτα επιλέξιµα για 
στήριξη βάσει των κοινών οργανώσεων αγοράς, µε την επιφύλαξη εξαιρέσεων που 
πρόκειται να καθοριστούν, ενδεχοµένως, βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 2. 

6. Τα κράτη µέλη µεριµνούν, ώστε οι πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο να 
συµµορφώνονται προς την Συνθήκη και τις νοµικές πράξεις που εκδίδονται βάσει 
αυτής. 
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Άρθρο 6 
Εταιρική σχέση 

1. Η παρέµβαση του Ταµείου υλοποιείται µέσω στενών διαβουλεύσεων, στο εξής 
καλούµενων "εταιρική σχέση", µεταξύ της Επιτροπής και του κράτους µέλους, καθώς 
και των αρχών και οργανισµών που έχουν υποδειχθεί από το κράτος µέλος βάσει των 
εθνικών κανόνων και πρακτικών που ισχύουν, και συγκεκριµένα: 

α) των αρµόδιων περιφερειακών, τοπικών αρχών και λοιπών δηµοσίων αρχών· 

β) των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων· 

γ) κάθε άλλου κατάλληλου οργανισµού που εκπροσωπεί την κοινωνία των 
πολιτών, των µη κυβερνητικών (ιδίως περιβαλλοντικών) οργανώσεων και των 
οργανισµών που είναι αρµόδιοι για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών 
και γυναικών. 

Το κράτος µέλος υποδεικνύει τους πλέον αντιπροσωπευτικούς εταίρους σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και στον οικονοµικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό ή 
άλλο τοµέα, οι οποίοι στο εξής καλούνται "εταίροι". ∆ηµιουργεί τις προϋποθέσεις για 
ευρεία και ουσιαστική συµµετοχή όλων των κατάλληλων οργανισµών, σύµφωνα µε 
τους εθνικούς κανόνες και πρακτικές, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη προώθησης 
της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και της αειφόρου ανάπτυξης µέσω της 
ενσωµάτωσης των απαιτήσεων για προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. 

2. Η εταιρική σχέση διεξάγεται µε πλήρη σεβασµό των αντίστοιχων θεσµικών, νοµικών 
και οικονοµικών αρµοδιοτήτων κάθε κατηγορίας εταίρων. 

3. Η εταιρική σχέση εµπλέκεται στην κατάρτιση και παρακολούθηση του εθνικού 
στρατηγικού σχεδίου και στην κατάρτιση, υλοποίηση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. Τα κράτη µέλη φροντίζουν 
για τη συµµετοχή όλων των κατάλληλων εταίρων στα διάφορα στάδια του 
προγραµµατισµού, τηρουµένων των προθεσµιών που καθορίζονται για κάθε στάδιο. 

Άρθρο 7 
Επικουρικότητα 

Τα κράτη µέλη είναι αρµόδια για την υλοποίηση των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης 
στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις οικείες θεσµικές ρυθµίσεις. Η αρµοδιότητα 
αυτή ασκείται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 

Άρθρο 8 
Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή προωθούν την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλα τα 
στάδια εφαρµογής των προγραµµάτων. 

Στα στάδια αυτά περιλαµβάνονται τα στάδια σχεδιασµού, υλοποίησης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. 
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TΙΤΛΟΣ II 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

Άρθρο 9 
Περιεχόµενο και έγκριση 

1. Το Συµβούλιο εγκρίνει σε κοινοτικό επίπεδο στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές 
για την αγροτική ανάπτυξη και για την περίοδο προγραµµατισµού από 
1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013, υπό το πρίσµα των πολιτικών 
προτεραιοτήτων που καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. 

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές ορίζουν σε κοινοτικό επίπεδο τις στρατηγικές 
προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη και για την περίοδο προγραµµατισµού, µε 
στόχο την υλοποίηση καθενός από τους άξονες προτεραιότητας που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισµό. 

2. Το αργότερο τρεις µήνες από την έκδοση του παρόντος κανονισµού, εγκρίνονται οι 
κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές σύµφωνα µε τη διαδικασία του 
άρθρου 37 της Συνθήκης. Η σχετική απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 10 
Αναθεώρηση 

Για να λαµβάνονται υπόψη ιδίως αλλαγές στις κοινοτικές προτεραιότητες, οι κοινοτικές 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές µπορούν να υποβληθούν σε ενδιάµεση αναθεώρηση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

Άρθρο 11 
Περιεχόµενο 

1. Το κράτος µέλος υποβάλλει εθνικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο αναφέρει τις 
προτεραιότητες της δράσης του Ταµείου και του συγκεκριµένου κράτους µέλους, 
λαµβάνοντας υπόψη τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για την 
αγροτική ανάπτυξη, τους ειδικούς στόχους τους, την συνεισφορά του Ταµείου και 
τους άλλους δηµοσιονοµικούς πόρους. 

2. Το εθνικό στρατηγικό σχέδιο εξασφαλίζει ότι η κοινοτική ενίσχυση για την αγροτική 
ανάπτυξη συνάδει µε τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές και ότι 
συντονίζονται οι κοινοτικές, εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες. 

Το εθνικό στρατηγικό σχέδιο αποτελεί εργαλείο αναφοράς για την προπαρασκευή 
του προγραµµατισµού του Ταµείου. Εφαρµόζεται µέσω των προγραµµάτων 
αγροτικής ανάπτυξης. 
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3. Κάθε εθνικό στρατηγικό σχέδιο περιλαµβάνει: 

α) αξιολόγηση της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κατάστασης και 
του αναπτυξιακού δυναµικού· 

β) τη στρατηγική που έχει επιλεγεί για την κοινή δράση της Κοινότητας και του 
συγκεκριµένου κράτους µέλους, µε απόδειξη της συνέπειας των επιλογών που 
έχουν γίνει προς τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές· 

γ) τις θεµατικές και χωρικές προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη στο 
πλαίσιο κάθε άξονα προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των κύριων 
ποσοτικά προσδιορισµένων στόχων και των κατάλληλων δεικτών 
παρακολούθησης και αξιολόγησης· 

δ) κατάλογο των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης, µε τα οποία υλοποιείται το 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο και ενδεικτική κατανοµή των κονδυλίων του 
Ταµείου για κάθε πρόγραµµα, συµπεριλαµβανοµένων των ποσών που 
προκύπτουν από τη διαφοροποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 2 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003· 

ε) τα µέσα που εξασφαλίζουν τον συντονισµό µε τα άλλα µέσα της ΚΓΠ και µε 
την πολιτική συνοχής· 

στ) ενδεχοµένως, τον προϋπολογισµό για την επίτευξη του στόχου σύγκλισης που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.…/… [συνοχή]· 

ζ) περιγραφή των ρυθµίσεων και αναφορά του ποσού που έχει δεσµευθεί για τη 
δηµιουργία του εθνικού αγροτικού δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 67 
παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, και στο άρθρο 69, συµπεριλαµβανοµένων και 
εκείνων των κρατών µελών που έχουν επιλέξει τον προγραµµατισµό σε 
περιφερειακό επίπεδο. 

Άρθρο 11α 
Εκπόνηση 

1. Κάθε κράτος µέλος εκπονεί το εθνικό στρατηγικό σχέδιό του αµέσως µετά την 
έγκριση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών. 

Το σχέδιο αυτό εκπονείται σύµφωνα µε τις θεσµικές ρυθµίσεις των κρατών µελών, 
µετά από στενή συνεργασία µε τους εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 6. 
Συντάσσεται σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή και καλύπτει την περίοδο από 
1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013. 

2. Κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή το οικείο εθνικό στρατηγικό σχέδιο 
πριν υποβάλει τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Άρθρο 12 
Ετήσια συνοπτική έκθεση του κράτους µέλους 

1. Με αφετηρία το 2008 και το αργότερο την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, κάθε κράτος 
µέλος υποβάλλει στην Επιτροπή συνοπτική έκθεση, η οποία παρουσιάζει την πρόοδο 
που σηµειώθηκε στην υλοποίηση της στρατηγικής και των στόχων του, καθώς και τη 
συµβολή τους στην επίτευξη των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών 
για την αγροτική ανάπτυξη. 

2. Η έκθεση συνοψίζει τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης των προγραµµάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 86 και περιγράφει ιδίως: 

α) τα επιτεύγµατα και τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης 
σε σχέση µε τους δείκτες που καθορίζονται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο· 

β) τα αποτελέσµατα των ετήσιων παράλληλων αξιολογήσεων που διενεργούνται 
για κάθε πρόγραµµα. 

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, για τα ενιαία προγράµµατα που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 τα κράτη µέλη µπορούν να περιλαµβάνουν στις ετήσιες 
εκθέσεις υλοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 86 τα στοιχεία που προβλέπονται 
στην παράγραφο 2 εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 86. 

Άρθρο 13 
Ετήσια έκθεση της Επιτροπής 

1. Με αφετηρία το 2009 και στην αρχή κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση, στην οποία συνοψίζονται οι κύριες εξελίξεις, τάσεις και προκλήσεις που 
σχετίζονται µε την εφαρµογή των εθνικών στρατηγικών σχεδίων και των κοινοτικών 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών. 

Η έκθεση αυτή βασίζεται στην εκ µέρους της Επιτροπής ανάλυση και εκτίµηση των 
ετήσιων συνοπτικών εκθέσεων των κρατών µελών που αναφέρονται στο άρθρο 12 
και κάθε άλλης διαθέσιµης πληροφορίας. Αναφέρει τα µέτρα που έχουν ληφθεί ή που 
πρέπει να ληφθούν από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή, για να δοθεί η κατάλληλη 
συνέχεια στα συµπεράσµατα της έκθεσης. 

2. Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής διαβιβάζεται στο Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών. 
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TΙΤΛΟΣ III 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 14 
Προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης 

1. Το Ταµείο ενεργεί στα κράτη µέλη µέσω προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. Τα 
προγράµµατα αυτά υλοποιούν µια στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης µέσω µιας 
δέσµης µέτρων, τα οποία συγκεντρώνονται σε οµάδες σύµφωνα µε τους άξονες 
προτεραιότητας που ορίζονται στον τίτλο IV, για την επίτευξη των οποίων θα ζητηθεί 
ενίσχυση από το Ταµείο. 

Κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης καλύπτει µια περίοδο µεταξύ της 
1ης Ιανουαρίου 2007 και της 31ης ∆εκεµβρίου 2013. 

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να υποβάλουν είτε ενιαίο πρόγραµµα για ολόκληρη την 
επικράτειά τους είτε πρόγραµµα για κάθε περιφέρεια. 

Άρθρο 15 
Περιεχόµενο των προγραµµάτων 

Κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης περιλαµβάνει: 

α) ανάλυση της κατάστασης από την άποψη των πλεονεκτηµάτων και αδυναµιών, τη 
στρατηγική που έχει επιλεγεί για την αντιµετώπισή τους και την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 89· 

β) αιτιολόγηση των προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί, λαµβανοµένων υπόψη των 
κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών και του εθνικού στρατηγικού 
σχεδίου, καθώς και της αναµενόµενης επίπτωσης στην εκ των προτέρων αξιολόγηση· 

γ) πληροφορίες για τους άξονες προτεραιότητας και τα µέτρα που προτείνονται για 
κάθε άξονα προτεραιότητας, καθώς και περιγραφή τους, συµπεριλαµβανοµένων των 
ειδικών επαληθεύσιµων στόχων και δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 85, οι 
οποίοι επιτρέπουν να µετρηθεί η πρόοδος, η αποδοτικότητα και η 
αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος· 

δ) χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες: 

i) ένα πίνακα που αναφέρει, σύµφωνα µε το άρθρο 70 παράγραφοι 5 και 6, την 
ολική συνεισφορά του Ταµείου που έχει προγραµµατιστεί για κάθε έτος. Κατά 
περίπτωση, το εν λόγω χρηµατοδοτικό σχέδιο αναφέρει χωριστά στο πλαίσιο 
της ολικής συνεισφοράς του Ταµείου τις πιστώσεις που προβλέπονται για τις 
περιφέρειες που είναι επιλέξιµες βάσει του στόχου σύγκλισης. Η 
προγραµµατισµένη ετήσια συνεισφορά του Ταµείου πρέπει να είναι συµβατή 
µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές· 

ii) ένα πίνακα που προσδιορίζει για το σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού τη 
συνολική κοινοτική συνεισφορά που έχει προγραµµατιστεί και την αντίστοιχη 
εθνική δηµόσια χρηµατοδότηση για κάθε άξονα προτεραιότητας, το ποσοστό 
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συνεισφοράς του Ταµείου για κάθε άξονα προτεραιότητας και το ποσό που 
δεσµεύεται για τεχνική αρωγή. Κατά περίπτωση, ο πίνακας αυτός αναφέρει 
επίσης χωριστά την προγραµµατισµένη συνεισφορά του Ταµείου για τις 
περιφέρειες που είναι επιλέξιµες βάσει του στόχου σύγκλισης και την 
αντίστοιχη εθνική δηµόσια χρηµατοδότηση. 

ε) προς ενηµέρωση, ενδεικτική ανάλυση των αρχικών ποσών κατά µέτρο από την 
άποψη των δηµόσιων και ιδιωτικών δαπανών· 

στ) τα στοιχεία που χρειάζονται για την εκτίµηση της τήρησης των κανόνων 
ανταγωνισµού και, ενδεχοµένως, τον κατάλογο των καθεστώτων ενίσχυσης που 
επιτρέπονται βάσει του άρθρου 87 της Συνθήκης· 

ζ) πληροφορίες για τη συµπληρωµατικότητα προς τα µέτρα που χρηµατοδοτούνται από 
τα άλλα µέσα της ΚΓΠ, µέσω της πολιτικής συνοχής, καθώς και από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Αλιείας· 

η) ρυθµίσεις εφαρµογής του προγράµµατος, που περιλαµβάνουν: 

i) προσδιορισµό εκ µέρους του κράτους µέλους όλων των αρχών που 
προβλέπονται στο άρθρο 76· 

ii) περιγραφή των συστηµάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και τη 
σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης· 

iii) λεπτοµέρειες σχετικά µε την εφαρµογή της προσέγγισης LEADER· 

iv) περιγραφή των συστηµάτων ελέγχου, η οποία καλύπτει ιδίως την οργάνωση και 
τις διαδικασίες των αρχών και οργανισµών που επιφορτίζονται µε την 
εφαρµογή του προγράµµατος και το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που 
λειτουργεί στις εν λόγω αρχές και οργανισµούς· 

v) τις διατάξεις που εξασφαλίζουν δηµοσιότητα για το πρόγραµµα· 

vi) περιγραφή των ρυθµίσεων που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ της Επιτροπής και 
του συγκεκριµένου κράτους µέλους για την ανταλλαγή των µηχανογραφικών 
δεδοµένων, τα οποία χρειάζονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του 
παρόντος κανονισµού όσον αφορά τις πληρωµές, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση. 

θ) τον προσδιορισµό των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 6 και τα αποτελέσµατα 
των διαβουλεύσεων µε τους εταίρους. 

Άρθρο 16 
Ισορροπία µεταξύ προτεραιοτήτων 

Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνεισφορά σε καθένα από τους τρεις στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 καλύπτει τουλάχιστον το 15% της ολικής συνεισφοράς του Ταµείου στο 
πρόγραµµα για τους άξονες προτεραιότητας Ι και ΙΙΙ, οι οποίοι αναφέρονται στα τµήµατα Ι 
και ΙΙΙ αντιστοίχως του κεφαλαίου Ι του τίτλου IV, και το 25% της ολικής συνεισφοράς του 
Ταµείου στο πρόγραµµα για τον άξονα προτεραιότητας ΙΙ, ο οποίος αναφέρεται στο τµήµα ΙΙ 
του κεφαλαίου Ι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

Άρθρο 17 
Κατάρτιση και έγκριση 

1. Τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης καταρτίζονται από τα κράτη µέλη µετά από 
στενή συνεργασία µε τους εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 6. 

2. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή πρόταση για κάθε πρόγραµµα αγροτικής 
ανάπτυξης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15, το 
συντοµότερο δυνατό µετά την υποβολή του οικείου στρατηγικού σχεδίου στην 
Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 11α παράγραφος 2. 

3. Η Επιτροπή αξιολογεί τα προτεινόµενα προγράµµατα µε βάση τη συνέπειά τους προς 
τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για την αγροτική ανάπτυξη, το 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο και τον παρόντα κανονισµό. 

Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης δεν είναι συνεπές 
προς τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές, το εθνικό στρατηγικό 
σχέδιο ή τον παρόντα κανονισµό, ζητεί από το κράτος µέλος να αναθεωρήσει 
ανάλογα το προτεινόµενο πρόγραµµα. 

4. Κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης εγκρίνεται το συντοµότερο δυνατό µετά την 
υποβολή του από το κράτος µέλος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 95 
παράγραφος 2. 

Άρθρο 18 
Αναθεώρηση 

1. Τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης επανεξετάζονται και, εάν χρειάζεται, 
προσαρµόζονται για το υπόλοιπο της περιόδου µε πρωτοβουλία του κράτους µέλους 
ή της Επιτροπής, µετά από έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης. Σκοπός των 
αναθεωρήσεων αυτών είναι να λαµβάνεται υπόψη το πόρισµα των αξιολογήσεων και 
των ετήσιων εκθέσεων της Επιτροπής, ιδίως µε στόχο την ενίσχυση ή την 
προσαρµογή του τρόπου µε τον οποίο λαµβάνονται υπόψη οι κοινοτικές 
προτεραιότητες. Τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης αναθεωρούνται, 
ενδεχοµένως, µετά την κατανοµή του αποθεµατικού LEADER που αναφέρεται στο 
άρθρο 92. 

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση επί των αιτηµάτων αναθεώρησης των προγραµµάτων 
αγροτικής ανάπτυξης σε σύντοµο διάστηµα µετά την υποβολή αιτήµατος από ένα 
κράτος µέλος σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 95 παράγραφος 2. 

Οι µεταβολές που απαιτούν έγκριση µε απόφαση της Επιτροπής καθορίζονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 95 παράγραφος 2. 
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ΤΙΤΛΟΣ IV 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 

Άρθρο 19 
Μέτρα 

Η στήριξη που στοχεύει την ανταγωνιστικότητα του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας 
αφορά: 

α) µέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού µέσω: 

i) ενεργειών επαγγελµατικής κατάρτισης και ενηµέρωσης για τα άτοµα που 
απασχολούνται στους τοµείς της γεωργίας και της δασοκοµίας, 

ii) της εγκατάστασης νέων γεωργών, 

iii) της πρόωρης συνταξιοδότησης γεωργών και γεωργικών εργατών, 

iv) της χρήσης συµβουλευτικών υπηρεσιών από τους γεωργούς και τους 
δασοκαλλιεργητές, 

v) της δηµιουργίας υπηρεσιών διαχείρισης εκµεταλλεύσεων, αντικατάστασης και 
παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στην εκµετάλλευση, καθώς και 
δασοκοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών· 

β) µέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση του φυσικού δυναµικού µέσω: 

i) εκσυγχρονισµού των εκµεταλλεύσεων, 

ii) βελτίωσης της οικονοµικής αξίας των δασών, 

iii) αύξησης της προστιθέµενης αξίας της πρωτογενούς γεωργικής και 
δασοκοµικής παραγωγής, 

iv) βελτίωσης και ανάπτυξης της υποδοµής που σχετίζεται µε την ανάπτυξη και 
προσαρµογή της γεωργίας και της δασοκοµίας, 

v) αποκατάστασης του γεωργικού παραγωγικού δυναµικού που έχει πληγεί από 
φυσικές καταστροφές και εισαγωγής των κατάλληλων ενεργειών πρόληψης· 

γ) µέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και 
των προϊόντων µέσω: 

i) παροχής βοήθειας στους γεωργούς για να προσαρµοστούν σε αυστηρά πρότυπα 
βασιζόµενα στην κοινοτική νοµοθεσία, 

ii) στήριξης των γεωργών που συµµετέχουν σε προγράµµατα ποιότητας τροφίµων, 
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iii) στήριξης των οµάδων παραγωγών για δραστηριότητες ενηµέρωσης και 
προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο προγραµµάτων ποιότητας τροφίµων· 

δ) µεταβατικά µέτρα για τα νέα κράτη µέλη που αφορούν: 

i) στήριξη των εκµεταλλεύσεων ηµιαυτοσυντήρησης που υποβάλλονται σε 
αναδιάρθρωση, 

ii) στήριξη της δηµιουργίας οµάδων παραγωγών. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Άρθρο 20 
Ενέργειες επαγγελµατικής κατάρτισης και ενηµέρωσης 

Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 19, στοιχείο α), σηµείο i) δεν περιλαµβάνει µαθήµατα 
διδασκαλίας ή κατάρτισης, τα οποία αποτελούν µέρος των συνήθων προγραµµάτων ή 
συστηµάτων γεωργικής και δασοκοµικής εκπαίδευσης σε δευτεροβάθµιο ή υψηλότερο 
επίπεδο. 

Άρθρο 21 
Εγκατάσταση νέων γεωργών 

1. Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 19, στοιχείο α), σηµείο ii) παρέχεται σε 
άτοµα, τα οποία: 

α) είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών και εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική 
εκµετάλλευση ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης· 

β) διαθέτουν επαρκή επαγγελµατική ικανότητα· 

γ) υποβάλλουν επιχειρηµατικό σχέδιο για την ανάπτυξη των γεωργικών 
δραστηριοτήτων τους· 

2. Η στήριξη παρέχεται µε τη µορφή εφάπαξ πριµοδότησης, της οποίας το µέγιστο ποσό 
αναφέρεται στο παράρτηµα Ι. 

Άρθρο 22 
Πρόωρη συνταξιοδότηση 

1. Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 19, στοιχείο α), σηµείο iii), παρέχεται: 

α) στους γεωργούς οι οποίοι αποφασίζουν να παύσουν την γεωργική τους 
δραστηριότητα µε σκοπό τη µεταβίβαση των εκµεταλλεύσεων σε άλλους 
γεωργούς· 

β) στους γεωργικούς εργάτες οι οποίοι αποφασίζουν να παύσουν οριστικά 
οποιαδήποτε γεωργική εργασία. 
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2. Ο αποχωρών γεωργός πρέπει: 

α) να είναι τουλάχιστον 55 ετών, χωρίς να έχει φθάσει τη συνήθη ηλικία 
συνταξιοδότησης κατά τη στιγµή της αποχώρησής του, ή τουλάχιστον κατά 10 
έτη νεώτερος από τη συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης στο συγκεκριµένο 
κράτος µέλος κατά τη στιγµή της αποχώρησής του· 

β) να παύσει οριστικά να ασκεί οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα για 
εµπορικούς σκοπούς· 

γ) να έχει ασκήσει τη γεωργική δραστηριότητα τα 10 τελευταία έτη πριν από την 
αποχώρησή του. 

Ο διάδοχος γεωργός πρέπει: 

α) να διαδεχθεί τον αποχωρούντα γεωργό, εγκαθιστάµενος όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 21, ή 

β) να είναι γεωργός, ηλικίας κάτω των 50 ετών και να αναλάβει το αγρόκτηµα που 
ελευθερώνεται από τον αποχωρούντα γεωργό µε σκοπό να αυξήσει το µέγεθος 
της εκµετάλλευσής του. 

Ο γεωργικός εργάτης πρέπει: 

α) να είναι τουλάχιστον 55 ετών, χωρίς να έχει φθάσει τη συνήθη ηλικία 
συνταξιοδότησης, ή τουλάχιστον κατά 10 έτη νεώτερος από τη συνήθη ηλικία 
συνταξιοδότησης στο συγκεκριµένο κράτος µέλος· 

β) να έχει αφιερώσει στη γεωργία το µισό τουλάχιστον του εργασιακού του 
χρόνου κατά την προηγούµενη πενταετία ως βοηθός - µέλος της οικογένειας ή 
ως γεωργικός εργάτης· 

γ) να έχει εργαστεί στην εκµετάλλευση του αποχωρούντος γεωργού για διάστηµα 
τουλάχιστον ισοδύναµο µε δύο έτη πλήρους απασχόλησης κατά την τετραετία 
που προηγείται της πρόωρης συνταξιοδότησης του αποχωρούντος γεωργού· 

δ) να καλύπτεται από καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης. 

3. Η ολική διάρκεια χορήγησης της ενίσχυσης για πρόωρη συνταξιοδότηση δεν µπορεί 
να υπερβαίνει τη δεκαετία για τον αποχωρούντα γεωργό και τον γεωργικό εργάτη. Η 
ενίσχυση δεν µπορεί να χορηγείται πέραν του 70ηκοστού έτους του αποχωρούντος 
γεωργού ούτε της συνήθους ηλικίας συνταξιοδότησης του γεωργικού εργάτη. 

Εάν, στην περίπτωση αποχωρούντος γεωργού, καταβάλλεται από το κράτος µέλος 
κανονική σύνταξη, η ενίσχυση για πρόωρη συνταξιοδότηση χορηγείται ως 
συµπληρωµατική σύνταξη, λαµβάνοντας υπόψη το ποσό της εθνικής σύνταξης. 

4. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται µε τη µορφή ετήσιας καταβολής, τα ανώτατα ποσά 
της οποίας αναφέρονται στο παράρτηµα Ι. 
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Άρθρο 23 
Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών 

1. Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 19, στοιχείο α), σηµείο iv), παρέχεται µε 
σκοπό: 

α) να βοηθήσει τους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές να καλύψουν τα έξοδα 
που απορρέουν από τη χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της 
εν γένει επίδοσης της εκµετάλλευσής τους· 

β) να βοηθήσει τους γεωργούς να καλύψουν τα έξοδα που απορρέουν από τη 
χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά τη συµµόρφωση µε τα 
κοινοτικά κανονιστικά πρότυπα στους τοµείς της προστασίας του 
περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας, της υγείας ζώων και φυτών, της καλής 
διαβίωσης των ζώων, καθώς και προς τα πρότυπα επαγγελµατικής ασφάλειας. 

2. Η στήριξη για τη χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών περιορίζεται στα ανώτατα ποσά 
που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι. 

Άρθρο 24 
∆ηµιουργία υπηρεσιών διαχείρισης, αντικατάστασης και παροχής συµβουλών 

Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 19, στοιχείο α), σηµείο v) παρέχεται µε σκοπό να 
καλύψει τα έξοδα που απορρέουν από τη δηµιουργία υπηρεσιών διαχείρισης, αντικατάστασης 
και παροχής συµβουλών και µειώνεται σταδιακά καλύπτοντας µέγιστο διάστηµα 5 ετών από 
τη δηµιουργία τους. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Άρθρο 25 
Εκσυγχρονισµός των εκµεταλλεύσεων 

1. Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 19, στοιχείο β), σηµείο i), παρέχεται στους 
γεωργούς για επενδύσεις οι οποίες: 

α) βελτιώνουν την εν γένει επίδοση της εκµετάλλευσης, και 

β) τηρούν τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στην συγκεκριµένη επένδυση. 

Εάν γίνονται επενδύσεις µε σκοπό τη συµµόρφωση προς τα κοινοτικά πρότυπα, 
µπορεί να παρέχεται στήριξη µόνο σε εκείνες που γίνονται µε σκοπό τη συµµόρφωση 
προς νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να δοθεί στους 
γεωργούς για την εκπλήρωση του εν λόγω προτύπου περίοδος χάριτος, η οποία δεν 
υπερβαίνει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία κατά την οποία το πρότυπο 
καθίσταται υποχρεωτικό για τον γεωργό. 

2. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσά που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι. 



 

EL 31   EL 

Άρθρο 26 
Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών 

1. Η επενδυτική στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 19, στοιχείο β), σηµείο ii) 
παρέχεται για δάση που αποτελούν ιδιοκτησία ιδιωτών ή των ενώσεών τους ή δήµων 
ή των ενώσεών τους. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για τα υποτροπικά δάση και για 
τις δασικές εκτάσεις στο έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας και των Γαλλικών 
Υπερπόντιων ∆ιαµερισµάτων. 

2. Οι επενδύσεις βασίζονται σε σχέδια δασικής διαχείρισης. 

3. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσά που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι. 

Άρθρο 27 
Αύξηση της προστιθέµενης αξίας της πρωτογενούς γεωργικής και δασοκοµικής 

παραγωγής 

1. Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 19, στοιχείο β), σηµείο iii), παρέχεται για 
επενδύσεις οι οποίες: 

α) βελτιώνουν την εν γένει επίδοση της επιχείρησης· 

β) αφορούν τη µεταποίηση και εµπορία προϊόντων που καλύπτονται από το 
παράρτηµα Ι της Συνθήκης πλην των αλιευτικών προϊόντων, καθώς και των 
προϊόντων της δασοκοµίας, και 

γ) τηρούν τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στη συγκεκριµένη επένδυση. 

Εάν γίνονται επενδύσεις µε σκοπό τη συµµόρφωση προς τα κοινοτικά πρότυπα, 
µπορεί να παρέχεται στήριξη µόνο σε εκείνες που γίνονται από πολύ µικρές 
επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, µε σκοπό τη συµµόρφωση προς 
νεοεισαχθέν κοινοτικό πρότυπο. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να δοθεί για την 
εκπλήρωση του προτύπου περίοδος χάριτος, η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 µήνες 
από την ηµεροµηνία κατά την οποία το πρότυπο καθίσταται υποχρεωτικό για την 
επιχείρηση. 

2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 περιορίζεται στις πολύ µικρές και τις µικρές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/EΚ11 της Επιτροπής. Στην 
περίπτωση της δασοκοµικής παραγωγής, η στήριξη περιορίζεται στις πολύ µικρές 
επιχειρήσεις. 

∆εν παρέχεται στήριξη σε προβληµατικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη 
διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων12.  

3. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα όρια που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι. 

                                                 
11 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36. 
12 ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2. 



 

EL 32   EL 

Άρθρο 28 
Υποδοµή σχετική µε την ανάπτυξη και προσαρµογή της γεωργίας και της δασοκοµίας 

Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 19, στοιχείο β), σηµείο iv), µπορεί να καλύπτει ιδίως 
πράξεις σχετικές µε την πρόσβαση σε γεωργική και δασική γη, τον εφοδιασµό µε ενέργεια και 
τη διαχείριση των υδάτων. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Άρθρο 29 
Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία 

1. Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 19, στοιχείο γ), σηµείο i) συµβάλλει στη 
µερική κάλυψη του κόστους και του διαφυγόντος εισοδήµατος, τα οποία 
επιβαρύνουν τους γεωργούς που οφείλουν να εφαρµόσουν πρότυπα στους τοµείς της 
προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας, της υγείας ζώων και φυτών, της 
καλής διαβίωσης των ζώων και της επαγγελµατικής ασφάλειας. 

Τα πρότυπα αυτά πρέπει να έχουν εισαχθεί πρόσφατα στην εθνική νοµοθεσία και να 
επιβάλλουν νέες υποχρεώσεις ή περιορισµούς στη γεωργική πρακτική, οι οποίοι 
έχουν σηµαντική επίπτωση στο τυπικό λειτουργικό κόστος της εκµετάλλευσης και 
αφορούν σηµαντικό αριθµό γεωργών. 

2. Η στήριξη παρέχεται ως κατ’ αποκοπή, προσωρινή και φθίνουσα ενίσχυση σε ετήσια 
βάση, για µέγιστο διάστηµα 5 ετών από την ηµεροµηνία κατά την οποία το πρότυπο 
καθίσταται υποχρεωτικό σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία. 

Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσό που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι. 

Άρθρο 30 
Συµµετοχή γεωργών σε προγράµµατα ποιότητας τροφίµων 

1. Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 19, στοιχείο γ), σηµείο ii):  

α) καλύπτει γεωργικά προϊόντα που προορίζονται µόνο για ανθρώπινη 
κατανάλωση· 

β) προορίζεται για κοινοτικά προγράµµατα ποιότητας τροφίµων ή για 
προγράµµατα αναγνωρισµένα από τα κράτη µέλη, τα οποία πληρούν ακριβή 
κριτήρια που καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 95 
παράγραφος 2· τα προγράµµατα, µοναδικός σκοπός των οποίων είναι να 
αυξήσουν το επίπεδο ελέγχου της τήρησης υποχρεωτικών προτύπων µε βάση 
την κοινοτική ή εθνική νοµοθεσία δεν είναι επιλέξιµα για στήριξη, 

γ) παρέχεται ως ετήσιο ποσό που λειτουργεί ως κίνητρο και του οποίου το ύψος 
καθορίζεται ανάλογα µε το ύψος του πάγιου κόστους που απορρέει από τη 
συµµετοχή στα στηριζόµενα προγράµµατα, για µέγιστη διάρκεια 5 ετών. 

2. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσό που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι. 
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Άρθρο 31 
∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης 

Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 19, στοιχείο γ), σηµείο iii) αφορά προϊόντα που 
καλύπτονται από τη στήριξη των προγραµµάτων ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 30. 

Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσό που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 
ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Άρθρο 32 
Γεωργία ηµιαυτοσυντήρησης 

1. Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 19, στοιχείο δ), σηµείο i) για εκµεταλλεύσεις, 
οι οποίες παράγουν πρωτίστως για δική τους κατανάλωση και διαθέτουν επίσης στην 
αγορά ένα ποσοστό της παραγωγής τους ("εκµεταλλεύσεις ηµιαυτοσυντήρησης"), 
παρέχεται στους γεωργούς που υποβάλλουν επιχειρηµατικό σχέδιο. 

2. Η πρόοδος σε σχέση µε το επιχειρηµατικό σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
αξιολογείται µετά την πάροδο τριών ετών. 

3. Η στήριξη καταβάλλεται µε τη µορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυσης, το ανώτατο ποσό της 
οποίας προσδιορίζεται στο παράρτηµα Ι και η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει την 
πενταετία. 

4. Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 3 παρέχεται για τις αιτήσεις που έχουν 
εγκριθεί το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 

Άρθρο 33 
Οµάδες παραγωγών 

1. Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 19, στοιχείο δ), σηµείο ii) παρέχεται, για να 
διευκολύνει τη σύσταση και διοικητική λειτουργία οµάδων παραγωγών µε σκοπό: 

α) την προσαρµογή της παραγωγής των παραγωγών που είναι µέλη των εν λόγω 
οµάδων προς τις απαιτήσεις της αγοράς· 

β) την από κοινού διάθεση εµπορευµάτων στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης της 
προετοιµασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του 
εφοδιασµού χονδρεµπόρων· 

γ) την καθιέρωση κοινών κανόνων σχετικά µε την ενηµέρωση για την παραγωγή, 
ιδίως όσον αφορά τη συγκοµιδή και τη διαθεσιµότητα. 

2. Η στήριξη παρέχεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις για τα πρώτα 5 
έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία αναγνωρίστηκε η οµάδα παραγωγών. 
Υπολογίζεται µε βάση την ετήσια παραγωγή της οµάδας που διατίθεται στο εµπόριο, 
µέχρι τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι. 

3. Η στήριξη παρέχεται σε οµάδες παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται επίσηµα από 
την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
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ΤΜΗΜΑ 2 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ 

Άρθρο 34 
Μέτρα 

Η στήριξη βάσει του παρόντος τµήµατος αφορά τα ακόλουθα µέτρα: 

α) µέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της γεωργικής γης µέσω: 

i) ενισχύσεων για φυσικά µειονεκτήµατα στους γεωργούς των ορεινών περιοχών· 

ii) ενισχύσεων στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών 
περιοχών· 

iii) ενισχύσεων NATURA 2000· 

iv) ενισχύσεων για γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα και για την καλή διαβίωση των 
ζώων· 

v) στήριξης για µη παραγωγικές επενδύσεις. 

β) µέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση δασικής γης µέσω: 

i) πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών· 

ii) πρώτης εγκατάστασης γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη· 

iii) πρώτης δάσωσης µη γεωργικών γαιών· 

iv) ενισχύσεων NATURA 2000· 

v) δασοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων· 

vi) αποκατάστασης του δασοκοµικού παραγωγικού δυναµικού και εισαγωγής 
ενεργειών πρόληψης· 

vii) στήριξης για µη παραγωγικές επενδύσεις. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ 

Άρθρο 35 
Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα στις ορεινές περιοχές  

και ενισχύσεις σε άλλες περιοχές µε µειονεκτήµατα 

1. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, στοιχείο α), σηµεία i) και ii) 
χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο Χρησιµοποιούµενης Γεωργικής Έκτασης. 

Πρέπει να αντισταθµίζουν το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα των 
γεωργών που σχετίζεται µε το µειονέκτηµα για την γεωργική παραγωγή της 
συγκεκριµένης περιοχής. 
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2. Οι ενισχύσεις χορηγούνται στους γεωργούς, οι οποίοι αναλαµβάνουν τη δέσµευση να 
συνεχίσουν την γεωργική δραστηριότητά τους στις περιοχές που προσδιορίζονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 47 παράγραφοι 2 και 3 επί πέντε τουλάχιστον έτη από την 
πρώτη πληρωµή. 

3. Οι ενισχύσεις καθορίζονται µεταξύ των κατώτατων και ανώτατων ορίων που 
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι. 

Μπορούν να χορηγούνται ενισχύσεις υψηλότερες από το ανώτατο ποσό σε δεόντως 
αιτιολογηµένες περιπτώσεις, υπό τον όρο ότι ο µέσος όρος όλων αυτών των 
ενισχύσεων που χορηγούνται στο συγκεκριµένο επίπεδο του κράτους µέλους δεν 
υπερβαίνει το εν λόγω ανώτατο όριο. 

4. Οι ενισχύσεις είναι φθίνουσες, όταν υπερβαίνουν ένα όριο έκτασης ανά 
εκµετάλλευση που καθορίζεται στο πρόγραµµα. 

Άρθρο 36 
Ενισχύσεις NATURA 2000 

Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 34, στοιχείο α), σηµείο iii), παρέχεται ετησίως και ανά 
εκτάριο Χρησιµοποιούµενης Γεωργικής Έκτασης στους γεωργούς, για να αντισταθµίσει το 
κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα το οποίο απορρέει από µειονεκτήµατα στις αντίστοιχες 
περιοχές που σχετίζονται µε την εφαρµογή των οδηγιών 79/409/EΟΚ και 92/43/EΟΚ. 

Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσό που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι. 

Άρθρο 37 
Ενισχύσεις για γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα και για την καλή διαβίωση των ζώων 

1. Τα κράτη µέλη καθιστούν διαθέσιµη τη στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 34, 
στοιχείο α), σηµείο iv) σε ολόκληρη την επικράτειά τους, σύµφωνα µε τις ειδικές 
ανάγκες τους. 

2. Οι ενισχύσεις για γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα και για την καλή διαβίωση των ζώων 
χορηγούνται στους γεωργούς, οι οποίοι αναλαµβάνουν εθελοντικά δεσµεύσεις 
γεωργοπεριβαλλοντικές ή για την καλή διαβίωση των ζώων. Εάν δικαιολογείται για 
την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 
µπορούν να χορηγούνται και σε άλλους διαχειριστές γης. 

3. Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και οι ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των 
ζώων καλύπτουν µόνο τις δεσµεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα, τα οποία θεσπίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 και τα 
παραρτήµατα III και IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου, 
καθώς και τις άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις, που θεσπίζονται από την 
εθνική νοµοθεσία και προσδιορίζονται στο πρόγραµµα. Επιπρόσθετα, οι γεωργοί και 
οι άλλοι διαχειριστές γης που αναλαµβάνουν γεωργοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις 
οφείλουν να τηρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασµάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι οποίες προσδιορίζονται στο πρόγραµµα. 
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Οι δεσµεύσεις αυτές αναλαµβάνονται για πέντε έτη. Όταν είναι αναγκαίο και 
δικαιολογηµένο, καθορίζεται µεγαλύτερο διάστηµα σύµφωνα µε τη διαδικασία του 
άρθρου 95 παράγραφος 2 για ιδιαίτερους τύπους δεσµεύσεων. 

4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και καλύπτουν το πρόσθετο κόστος και το 
διαφυγόν εισόδηµα που απορρέουν από την αναληφθείσα δέσµευση· εάν χρειάζεται, 
µπορούν να καλύπτουν επίσης το κόστος των σχετικών πράξεων. 

Εάν ενδείκνυται, οι δικαιούχοι επιλέγονται µε βάση διαγωνισµό, µε την εφαρµογή 
κριτηρίων οικονοµικής, περιβαλλοντικής και σχετικής µε την καλή διαβίωση των 
ζώων αποτελεσµατικότητας. 

Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσό που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι. 

Άρθρο 38 
Μη παραγωγικές επενδύσεις 

Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 34, στοιχείο α), σηµείο v) παρέχεται για: 

α) επενδύσεις συνδεόµενες µε την επίτευξη των δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί 
σύµφωνα µε το µέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 34, στοιχείο α), σηµείο iv)· 

β) επενδύσεις στην εκµετάλλευση, οι οποίες αυξάνουν την αξία της συγκεκριµένης 
περιοχής NATURA 2000 ως δηµόσιου αγαθού. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ 

Άρθρο 39 
Γενικοί όροι 

1. Η στήριξη βάσει της παρούσας ενότητας χορηγείται µόνο για δάση και δασικές 
εκτάσεις που αποτελούν ιδιοκτησία ιδιωτών ή των ενώσεών τους ή δήµων ή των 
ενώσεών τους. 

Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για την στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 34, 
στοιχείο β), σηµεία i), vi) και vii). 

2. Τα µέτρα που προτείνονται βάσει της παρούσας ενότητας σε περιοχές που έχουν 
χαρακτηριστεί ως υψηλού ή µέσου κινδύνου για δασικές πυρκαγιές στο πλαίσιο της 
κοινοτικής δράσης για την προστασία των δασών από πυρκαγιές, πρέπει να 
συµµορφώνονται προς τα σχέδια δασοπροστασίας που καταρτίζουν τα κράτη µέλη 
για τις εν λόγω περιοχές. 

Άρθρο 40 
Πρώτη δάσωση γεωργικής γης 

1. Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 34, στοιχείο β), σηµείο i), µπορεί να 
περιλαµβάνει: 
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α) έξοδα εγκατάστασης· 

β) ετήσια πριµοδότηση ανά δασωµένο εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών 
συντήρησης επί µια πενταετία το πολύ· 

γ) ετήσια πριµοδότηση ανά εκτάριο, η οποία συµβάλλει στην κάλυψη των 
εισοδηµατικών απωλειών που απορρέουν από τη δάσωση, χορηγούµενη επί 10 
έτη το πολύ στους γεωργούς ή τις ενώσεις τους που καλλιεργούσαν τη γη πριν 
από τη δάσωσή της ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ή οργανισµό 
ιδιωτικού δικαίου. 

2. Η στήριξη για τη δάσωση γεωργικών εκτάσεων που ανήκουν σε δηµόσιες αρχές 
καλύπτει µόνο τα έξοδα εγκατάστασης. Εάν η γεωργική γη που πρόκειται να δασωθεί 
είναι µισθωµένη από φυσικό πρόσωπο ή οργανισµό ιδιωτικού δικαίου, µπορούν να 
χορηγηθούν οι ετήσιες πριµοδοτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

3. Στήριξη για τη δάσωση γεωργικών εκτάσεων δεν παρέχεται: 

α) σε γεωργούς που λαµβάνουν στήριξη για πρόωρη συνταξιοδότηση· 

β) για τη φύτευση χριστουγεννιάτικων δένδρων. 

Σε περίπτωση φύτευσης ειδών ταχείας ανάπτυξης για βραχυπρόθεσµη καλλιέργεια, 
στήριξη για δάσωση παρέχεται µόνο για τα έξοδα εγκατάστασης. 

4. Η στήριξη προς τους γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα και οργανισµούς ιδιωτικού 
δικαίου περιορίζεται στα ανώτατα όρια που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι. 

Άρθρο 41 
Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη 

1. Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 34, στοιχείο β), σηµείο ii) παρέχεται σε 
γεωργούς για τη δηµιουργία γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων, τα οποία συνδυάζουν 
συστήµατα εκτατικής γεωργίας και δασοκοµίας. 

Η στήριξη καλύπτει τα έξοδα εγκατάστασης. 

2. Τα γεωργοδασοκοµικά συστήµατα αναφέρονται σε συστήµατα χρήσης της γης, στα 
οποία καλλιεργούνται δένδρα σε συνδυασµό µε τη γεωργία στην ίδια έκταση. 

3. Τα χριστουγεννιάτικα δένδρα και τα είδη ταχείας ανάπτυξης για βραχυπρόθεσµη 
καλλιέργεια αποκλείονται από την στήριξη. 

4. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσό που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι. 

Άρθρο 42 
Πρώτη δάσωση µη γεωργικής γης 

1. Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 34, στοιχείο β), σηµείο iii) καλύπτει τα έξοδα 
εγκατάστασης για τη δάσωση γης µη επιλέξιµης βάσει του άρθρου 34, στοιχείο β), 
σηµείο i). 
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2. ∆εν παρέχεται στήριξη για χριστουγεννιάτικα δένδρα. 

3. Η στήριξη σε φυσικά πρόσωπα ή οργανισµούς ιδιωτικού δικαίου περιορίζεται στα 
ανώτατα όρια που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι. 

Άρθρο 43 
Ενισχύσεις NATURA 2000 

Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 31, στοιχείο β), σηµείο iv), παρέχεται ετησίως και ανά 
εκτάριο δάσους σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών ή τις ενώσεις τους, για να αντισταθµίσει το 
κόστος από απορρέει από τους περιορισµούς στη χρήση των δασών και άλλων δασικών 
εκτάσεων που σχετίζονται µε την εφαρµογή των οδηγιών 79/409/EΟΚ και 92/43/EΟΚ στη 
συγκεκριµένη περιοχή. 

Η στήριξη καθορίζεται µεταξύ των κατώτατων και ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο 
παράρτηµα Ι. 

Άρθρο 44 
∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 

1. Οι δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, στοιχείο β), 
σηµείο v) χορηγούνται ανά εκτάριο δάσους σε δικαιούχους, οι οποίοι αναλαµβάνουν 
εθελοντικά δασοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις. Οι ενισχύσεις αυτές καλύπτουν µόνο 
τις δεσµεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τις σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις. 

Οι δεσµεύσεις αυτές αναλαµβάνονται για πέντε έτη. Εάν είναι αναγκαίο και 
δικαιολογηµένο, καθορίζεται διαφορετικό διάστηµα για ιδιαίτερους τύπους 
δεσµεύσεων. 

2. Οι ενισχύσεις καλύπτουν το πρόσθετο κόστος που απορρέει από την αναληφθείσα 
δέσµευση. Υπολογίζονται µε βάση το πραγµατικό κόστος. 

Η στήριξη καθορίζεται µεταξύ των κατώτατων και ανώτατων ορίων που αναφέρονται 
στο παράρτηµα Ι. 

Άρθρο 45 
Αποκατάσταση του δασοκοµικού παραγωγικού δυναµικού  

και εισαγωγή ενεργειών πρόληψης 

1. Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 34, στοιχείο β), σηµείο vi) παρέχεται για την 
αποκατάσταση του δασοκοµικού παραγωγικού δυναµικού σε δάση που έχουν πληγεί 
από φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές και για την εισαγωγή των κατάλληλων 
ενεργειών πρόληψης. 

2. Οι προληπτικές ενέργειες κατά των πυρκαγιών αφορούν τα δάση που 
χαρακτηρίζονται από τα κράτη µέλη ως υψηλού ή µέσου κινδύνου για δασικές 
πυρκαγιές σύµφωνα µε τα οικεία σχέδια δασοπροστασίας. 
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Άρθρο 46 
Μη παραγωγικές επενδύσεις 

Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 34, στοιχείο β), σηµείο vii) παρέχεται για επενδύσεις 
σε δάση: 

α) συνδεόµενες µε την επίτευξη των δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί σύµφωνα µε το 
µέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 34, στοιχείο β), σηµείο v), ή 

β) οι οποίες αυξάνουν την αξία ως δηµόσιου αγαθού της συγκεκριµένης περιοχής. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Άρθρο 47 
Επιλέξιµες περιοχές για ενισχύσεις 

1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις περιοχές που είναι επιλέξιµες για τις ενισχύσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 34, στοιχείο α), σηµεία i), ii) και iii), καθώς και στο 
στοιχείο β), σηµεία i), iii), iv) και vi) του εν λόγω άρθρου, λαµβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου. 

2. Για να είναι επιλέξιµες για τις ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, στοιχείο 
α), σηµείο i) οι ορεινές περιοχές πρέπει να χαρακτηρίζονται από σηµαντικό 
περιορισµό των δυνατοτήτων χρησιµοποίησης της γης και από σηµαντική αύξηση 
του κόστους εκµετάλλευσής της, λόγω: 

α) της ύπαρξης πολύ δυσχερών κλιµατικών συνθηκών, εξαιτίας του υψοµέτρου, 
µε αποτέλεσµα να επιβραχύνεται σηµαντικά η καλλιεργητική περίοδος· 

β) της παρουσίας σε χαµηλότερο υψόµετρο απότοµων κλίσεων στο µεγαλύτερο 
τµήµα της εν λόγω περιοχής, που καθιστούν αδύνατη τη χρήση µηχανηµάτων ή 
απαιτούν τη χρήση πολύ δαπανηρού ειδικού εξοπλισµού ή του συνδυασµού 
των δύο αυτών παραγόντων, εάν το µειονέκτηµα που προκύπτει από τον 
καθένα εξ αυτών, λαµβανόµενο χωριστά, είναι µικρότερης σηµασίας, υπό τον 
όρο ότι από τον συνδυασµό αυτό προκύπτει ισοδύναµο µειονέκτηµα. 

Οι περιοχές βορείως του 62ου παραλλήλου και ορισµένες παρακείµενες περιοχές 
θεωρούνται ορεινές περιοχές. 

Στα προγράµµατα, τα κράτη µέλη είτε επιβεβαιώνουν την υφιστάµενη οριοθέτηση 
των ορεινών περιοχών τους είτε την τροποποιούν σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις που 
καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 95 παράγραφος 2. 

3. Για να είναι επιλέξιµες για τις ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, 
στοιχείο α), σηµείο ii), οι λοιπές περιοχές πλην των ορεινών περιοχών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου πρέπει: 

α) να επηρεάζονται από σηµαντικά φυσικά µειονεκτήµατα, ιδίως από χαµηλή 
παραγωγικότητα του εδάφους ή κακές κλιµατικές συνθήκες και στις περιοχές 
αυτές η διατήρηση εκτατικής γεωργικής δραστηριότητας πρέπει να είναι 
σηµαντική για τη διαχείριση της γης, ή 
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β) να επηρεάζονται από ειδικά µειονεκτήµατα και στις περιοχές αυτές η 
διαχείριση της γης να πρέπει να συνεχιστεί, για τη διατήρηση ή τη βελτίωση 
του περιβάλλοντος, τη διατήρηση του φυσικού χώρου και τη διαφύλαξη του 
τουριστικού δυναµικού της περιοχής ή για την προστασία της παραλιακής 
ζώνης. 

Οι εν λόγω περιοχές περιλαµβάνουν γεωργικές εκτάσεις, οι οποίες είναι οµοιογενείς 
από την άποψη των φυσικών συνθηκών παραγωγής. 

Όσον αφορά τις περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά µειονεκτήµατα και 
αναφέρονται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, η συνολική τους έκταση δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 10% της έκτασης του συγκεκριµένου κράτους µέλους. 

Τα κράτη µέλη οριοθετούν τις εν λόγω περιοχές στα προγράµµατα, σύµφωνα µε 
ειδικές διατάξεις που καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 95 παράγραφος 2. 

4. Οι γεωργικές περιοχές NATURA 2000 που καθορίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
79/409/EΟΚ και 92/43/EΟΚ είναι επιλέξιµες για τις ενισχύσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 34, στοιχείο α), σηµείο iii). 

5. Περιοχές κατάλληλες για δάσωση για περιβαλλοντικούς λόγους, όπως είναι η 
προστασία από τη διάβρωση ή η επέκταση των δασικών πόρων που συµβάλλουν 
στην άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών, είναι επιλέξιµες για τις ενισχύσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 34, στοιχείο β), σηµεία i) και iii). 

Οι δασικές περιοχές NATURA 2000 που καθορίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
79/409/EΟΚ και 92/43/EΟΚ είναι επιλέξιµες για τις ενισχύσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 34, στοιχείο β), σηµείο iv). 

Οι δασικές περιοχές µέσου έως υψηλού κινδύνου για δασικές πυρκαγιές είναι 
επιλέξιµες για τις ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 94, στοιχείο β), σηµείο vi) 
σε σχέση µε ενέργειες πρόληψης των πυρκαγιών. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 
ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Άρθρο 48 
Μείωση ή αποκλεισµός από τις ενισχύσεις 

Εάν οι δικαιούχοι που λαµβάνουν ενισχύσεις βάσει του άρθρου 34, στοιχείο α), σηµεία i) 
έως iv) και στοιχείο β), σηµεία i), iv) και v) δεν τηρούν σε ολόκληρη την εκµετάλλευση, 
συνεπεία ενέργειας ή παράλειψης που µπορεί να καταλογιστεί ευθέως σε αυτούς, τις 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 και στα παραρτήµατα ΙΙΙ 
και IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου, το συνολικό ποσό των 
ενισχύσεων που πρέπει να τους χορηγηθεί κατά το ηµερολογιακό έτος κατά το οποίο 
σηµειώνεται η µη συµµόρφωση, µειώνεται ή ακυρώνεται. 

Λεπτοµερείς κανόνες για τις µειώσεις και τους αποκλεισµούς καθορίζονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 95 παράγραφος 2. Στο πλαίσιο αυτό, λαµβάνεται υπόψη η 
σοβαρότητα, η έκταση, ο διαρκής χαρακτήρας και η επανάληψη της µη συµµόρφωσης. 
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ΤΜΗΜΑ 3 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Άρθρο 49 
Μέτρα 

Η στήριξη βάσει του παρόντος τµήµατος αφορά: 

α) Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας, τα οποία περιλαµβάνουν: 

i) διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες, 

ii) στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων µε στόχο 
την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την ανάπτυξη του οικονοµικού 
ιστού, 

iii) ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, 

iv) προστασία, αναβάθµιση και διαχείριση της φυσικής κληρονοµιάς, και µε τον 
τρόπο αυτό συµβολή στην αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη. 

β) Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, τα οποία 
περιλαµβάνουν: 

i) βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό, 

ii) ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών· διατήρηση και αναβάθµιση της 
αγροτικής κληρονοµιάς. 

γ) Ένα µέτρο επαγγελµατικής κατάρτισης για τους οικονοµικούς παράγοντες οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς που καλύπτονται από τον άξονα προτεραιότητας 3. 

δ) Ένα µέτρο απόκτησης δεξιοτήτων και συντονισµού µε στόχο την προπαρασκευή και 
υλοποίηση µιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΌΡΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Άρθρο 50 
∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 49, στοιχείο α), σηµείο i) µπορεί να 
είναι είτε ο γεωργός, είτε ο/η σύζυγός του, ή ένα από τα παιδιά τους. 

Άρθρο 51 
Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων 

Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 49, στοιχείο α), σηµείο ii) αφορά µόνο πολύ µικρές 
επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/EΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003. 
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Άρθρο 52 
Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

Η στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 49, στοιχείο α), σηµείο iii) καλύπτει τα ακόλουθα: 

α) µικρής κλίµακας υποδοµή, όπως κέντρα πληροφοριών και τοποθέτηση πινακίδων 
στους τουριστικούς χώρους· 

β) υποδοµή αναψυχής που προσφέρει πρόσβαση σε φυσικές περιοχές και καταλύµατα 
µικρής δυναµικότητας· 

γ) ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά τουριστικών προϊόντων που σχετίζονται µε τον 
αγροτικό τουρισµό. 

Άρθρο 53 
Προστασία, αναβάθµιση και διαχείριση της φυσικής κληρονοµιάς 

Η στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 49, στοιχείο α), σηµείο iv) καλύπτει ενέργειες 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, τουριστικές βελτιώσεις και κατάρτιση σχεδίων 
προστασίας και διαχείρισης για τις τοποθεσίες NATURA 2000 και άλλους τόπους υψηλής 
φυσικής αξίας. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
ΌΡΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Άρθρο 54 
Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό 

Η στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 49, στοιχείο β), σηµείο i) καλύπτει τη δηµιουργία 
βασικών υπηρεσιών που αφορούν ένα χωριό ή οµάδα χωριών και τη συναφή µικρής κλίµακας 
υποδοµή. 

Άρθρο 55 
Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, διατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

Η στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 49, στοιχείο β), σηµείο ii) αφορά µελέτες και 
επενδύσεις που συνδέονται µε: 

α) ένα πρόγραµµα βελτίωσης ή ανάπτυξης χωριών· 

β) τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς σε 
επίπεδο χωριού ή σε ένα τµήµα του χωριού, όπως το κέντρο του και οι ιστορικοί 
χώροι ή µνηµεία. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

Άρθρο 56 
Επαγγελµατική κατάρτιση 

Η στήριξη βάσει του άρθρου 49, στοιχείο γ) δεν περιλαµβάνει µαθήµατα διδασκαλίας ή 
κατάρτισης, τα οποία αποτελούν τµήµα των συνήθων εκπαιδευτικών προγραµµάτων ή 
συστηµάτων σε δευτεροβάθµιο ή υψηλότερο επίπεδο. 

Άρθρο 57 
Απόκτηση δεξιοτήτων και συντονισµός 

Η στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 49, στοιχείο δ) καλύπτει: 

α) µελέτες της συγκεκριµένης περιοχής, 

β) µέτρα για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την περιοχή και τη στρατηγική 
τοπικής ανάπτυξης, 

γ) κατάρτιση προσωπικού που συµµετέχει στην προπαρασκευή και εφαρµογή µιας 
στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης, 

δ) εκδηλώσεις προώθησης και κατάρτιση των επικεφαλής. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Άρθρο 58 
Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 

Τα µέτρα που απαριθµούνται στο άρθρο 49 υλοποιούνται κατά προτίµηση µέσω στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης. 

Άρθρο 59 
∆ιαχωρισµός 

Εάν ένα µέτρο που εµπίπτει στο παρόν τµήµα αφορά πράξεις επιλέξιµες επίσης και στο 
πλαίσιο άλλου κοινοτικού µέσου στήριξης, συµπεριλαµβανοµένων των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας, το κράτος µέλος θέτει σε κάθε πρόγραµµα τα 
κριτήρια διαχωρισµού για τις πράξεις που στηρίζονται από το Ταµείο και για τις πράξεις που 
στηρίζονται από το άλλο κοινοτικό µέσο στήριξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
LEADER 

ΤΜΗΜΑ I 
Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER 

Άρθρο 60 
Ορισµός 

Η προσέγγιση LEADER είναι µια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, η οποία περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) τοπικής βάσης προγράµµατα που προορίζονται για σαφώς προσδιορισµένες 
αγροτικές περιοχές µικρότερες της περιφέρειας· 

β) προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω µε εξουσία λήψης αποφάσεων για τις οµάδες 
τοπικής δράσης όσον αφορά την εκπόνηση και εφαρµογή µιας στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης· 

γ) τοπικές συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα (στο εξής καλούµενες "Οµάδες 
Τοπικής ∆ράσης")· 

δ) πολυτοµεακή σφαιρική προσέγγιση βασιζόµενη στην αλληλεπίδραση µεταξύ φορέων 
και έργων διαφόρων τοµέων της τοπικής οικονοµίας· 

ε) εφαρµογή καινοτόµων προσεγγίσεων· 

στ) εφαρµογή έργων συνεργασίας· 

ζ) δικτύωση των τοπικών συµπράξεων. 

Άρθρο 61 
Οµάδες τοπικής δράσης 

1. Μια προσέγγιση τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης υλοποιείται από 
τις οµάδες τοπικής δράσης που πληρούν τους ακόλουθους όρους: 

α) πρέπει να προτείνουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και να 
είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή της· 

β) πρέπει να αποτελούνται είτε από µια οµάδα που είχε ήδη επιλεγεί για τις 
πρωτοβουλίες LEADER II13 ή LEADER+14 ή είναι σύµφωνη µε την 
προσέγγιση LEADER είτε να πρόκειται για µια νέα οµάδα που αντιπροσωπεύει 
εταίρους από τους διάφορους τοπικής βάσης κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς της 
συγκεκριµένης περιοχής. Στο επίπεδο λήψης αποφάσεων, οι οικονοµικοί και 
κοινωνικοί εταίροι, στους οποίους περιλαµβάνονται οι γεωργικές ενώσεις, οι 
αγρότισσες, οι νέοι και τα σωµατεία, πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 50% 
της τοπικής εταιρικής σχέσης· 

                                                 
13 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19.3.1991 (ΕΕ C 73 της 19.3.1991). 
14 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 14.4.2000 (ΕΕ C 139 της 18.5.2000, σ. 5). 



 

EL 45   EL 

γ) πρέπει να αποδεικνύουν ικανότητα καθορισµού και εφαρµογής µιας 
αναπτυξιακής στρατηγικής για την περιοχή· 

δ) πρέπει είτε να επιλέξουν ένα διοικητικό και οικονοµικό επικεφαλής φορέα, 
ικανό να διαχειρίζεται δηµόσια κονδύλια και να εξασφαλίζει την εύρυθµη 
λειτουργία της εταιρικής σχέσης είτε να συνδέονται σε µια νοµίµως 
συσταθείσα κοινή δοµή, το καταστατικό της οποίας διασφαλίζει την εύρυθµη 
λειτουργία της εταιρικής σχέσης και την ικανότητα διαχείρισης δηµοσίων 
κονδυλίων. 

2. Η περιοχή που καλύπτεται από τη στρατηγική πρέπει να παρουσιάζει συνοχή και να 
διαθέτει επαρκή κρίσιµη µάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναµικού καθώς και 
των χρηµατοοικονοµικών πόρων, προκειµένου να στηρίζει µια βιώσιµη αναπτυξιακή 
στρατηγική. 

3. Οι οµάδες τοπικής δράσης επιλέγουν τα έργα που θα χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο 
της στρατηγικής. Μπορούν επίσης να επιλέγουν έργα συνεργασίας. 

ΤΜΗΜΑ 2 
ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 

Άρθρο 62 
Μέτρα 

Η στήριξη που παρέχεται βάσει του άξονα προτεραιότητας LEADER προορίζεται: 

α) για την εφαρµογή τοπικών στρατηγικών αγροτικής ανάπτυξης, µέσω προσέγγισης 
LEADER, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων ενός ή περισσοτέρων από τους τρεις 
άξονες προτεραιότητας που ορίζονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος τίτλου· 

β) για την εφαρµογή έργων συνεργασίας που αφορούν τους στόχους που έχουν επιλεγεί 
βάσει του ανωτέρω στοιχείου α)· 

γ) για τη λειτουργία της οµάδας τοπικής δράσης, την απόκτηση δεξιοτήτων και τον 
συντονισµό της περιοχής. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΌΡΟΙ 

Άρθρο 63 
Εφαρµογή τοπικών στρατηγικών 

1. Στην περίπτωση της στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 62, στοιχείο α), οι πράξεις 
που υπάγονται στην στρατηγική πρέπει να ανταποκρίνονται στους στόχους που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό για καθένα από τους άξονες προτεραιότητας. 

2. Εάν τα προγραµµατισµένα µέτρα αντιστοιχούν στα µέτρα που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισµό για κάθε άξονα προτεραιότητας, εφαρµόζονται οι σχετικοί όροι 
σύµφωνα µε το κεφάλαιο Ι του παρόντος τίτλου. 
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Άρθρο 64 
Συνεργασία 

1. Η στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 62, στοιχείο β) παρέχεται σε έργα διατοπικής ή 
διεθνικής συνεργασίας. 

"∆ιατοπική συνεργασία" είναι η συνεργασία στο εσωτερικό ενός κράτους µέλους. 
"∆ιεθνική συνεργασία" είναι η συνεργασία µεταξύ περιοχών σε περισσότερα κράτη 
µέλη και µε περιοχές τρίτων χωρών. 

2. Μόνο οι δαπάνες που αφορούν περιοχές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
επιλέξιµες για στήριξη. 

3. Το άρθρο 63 εφαρµόζεται επίσης και σε έργα συνεργασίας. 

Άρθρο 65 
Απόκτηση δεξιοτήτων 

Η στήριξη για την απόκτηση δεξιοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 62, στοιχείο γ) παρέχεται 
κατά προτεραιότητα στις νέες περιφέρειες, όπου δεν έχει εφαρµοστεί η προσέγγιση LEADER. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Άρθρο 66 
Χρηµατοδότηση του άξονα προτεραιότητας 

Ποσό ίσο µε το 7% τουλάχιστον της ολικής συνεισφοράς του Ταµείου στο πρόγραµµα πρέπει 
να προορίζεται για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας LEADER. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΩΓΗ 

Άρθρο 67 
Χρηµατοδότηση της τεχνικής αρωγής 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού …/… [χρηµατοδότηση της ΚΓΠ], το 
Ταµείο µπορεί να χρησιµοποιεί ποσοστό µέχρι 0,30% των ετήσιων κονδυλίων του 
για τη χρηµατοδότηση των µέτρων προπαρασκευής, παρακολούθησης, διοικητικής 
υποστήριξης, αξιολόγησης και ελέγχου, µε πρωτοβουλία της Επιτροπής ή/και για 
λογαριασµό της. Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται σύµφωνα µε το άρθρο 53 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 και µε κάθε άλλη 
διάταξη του εν λόγω κανονισµού και των λεπτοµερειών εφαρµογής του που 
εφαρµόζεται σε αυτή τη µορφή εκτέλεσης του προϋπολογισµού. 

2. Με πρωτοβουλία των κρατών µελών, για κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης, το 
Ταµείο µπορεί να χρηµατοδοτεί δραστηριότητες προπαρασκευής, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, ενηµέρωσης και ελέγχου της συνδροµής των 
προγραµµάτων. 
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Ποσοστό µέχρι 4% του συνολικού ποσού κάθε προγράµµατος µπορεί να διατίθεται 
για τα µέτρα αυτά. 

Εντός του ορίου που προβλέπεται στο ανωτέρω εδάφιο, κάθε πρόγραµµα παρακρατεί 
ένα ποσό για τη δηµιουργία και λειτουργία του εθνικού αγροτικού δικτύου που 
αναφέρεται στο άρθρο 69. 

Άρθρο 68 
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 67 παράγραφος 1, δηµιουργείται Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αγροτικής 
Ανάπτυξης για τη διασύνδεση των εθνικών δικτύων, οργανισµών και διοικητικών υπηρεσιών 
που έχουν δραστηριότητα στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης σε κοινοτικό επίπεδο. 

Στόχοι του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου είναι: 

α) η συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τα κοινοτικά µέτρα για 
την αγροτική ανάπτυξη, 

β) η συλλογή, διάδοση και παγίωση σε κοινοτικό επίπεδο της ορθής πρακτικής για την 
αγροτική ανάπτυξη, 

γ) η παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις εξελίξεις στις αγροτικές περιοχές της 
Κοινότητας και των τρίτων χωρών, 

δ) η διοργάνωση συναντήσεων και σεµιναρίων σε κοινοτικό επίπεδο για όσους 
εµπλέκονται ενεργά στην αγροτική ανάπτυξη, 

ε) η σύσταση και λειτουργία δικτύων εµπειρογνωµόνων µε στόχο τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής εµπειρίας και την υποστήριξη της εφαρµογής και της αξιολόγησης της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, 

στ) η υποστήριξη των εθνικών δικτύων και των πρωτοβουλιών διεθνικής συνεργασίας. 

Άρθρο 69 
Εθνικό αγροτικό δίκτυο 

1. Κάθε κράτος µέλος δηµιουργεί ένα εθνικό αγροτικό δίκτυο, στο οποίο συµµετέχουν 
όλοι οι οργανισµοί και οι διοικητικές υπηρεσίες που εµπλέκονται στην αγροτική 
ανάπτυξη. 

2. Η στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, παρέχεται: 

α) για τις δοµές που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του δικτύου· 

β) για ένα σχέδιο δράσης, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τον προσδιορισµό και 
την ανάλυση ορθών µεταβιβάσιµων πρακτικών, καθώς και την παροχή 
πληροφοριών σχετικά µε αυτές, τη διαχείριση του δικτύου, την οργάνωση 
ανταλλαγών εµπειρίας και τεχνογνωσίας, την προετοιµασία προγραµµάτων 
κατάρτισης για τις οµάδες τοπικής δράσης που βρίσκονται στο στάδιο της 
σύστασης καθώς και την τεχνική αρωγή για την διατοπική και διεθνική 
συνεργασία. 
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ΤΙΤΛΟΣ V 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Άρθρο 70 
Πόροι και κατανοµή τους 

1. Οι πόροι που είναι διαθέσιµοι για ανάληψη υποχρεώσεων από το Ταµείο για την 
περίοδο 2007 έως 2013 ανέρχονται σε 88,75 δισεκατ. ευρώ σε τιµές 2004. Η ετήσια 
κατανοµή παρουσιάζεται στο παράρτηµα ΙΙ. Από τους πόρους αυτούς, τουλάχιστον 
31,3 δισεκατ. ευρώ σε τιµές 2004 συγκεντρώνονται στις περιφέρειες που είναι 
επιλέξιµες για τον στόχο σύγκλισης. 

2. Το 3% των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ύψους 2,66 δισεκατ. ευρώ σε 
τιµές 2004, διατίθεται στο αποθεµατικό που προβλέπεται στο άρθρο 92. 

3. Το 0,30% των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ύψους 0,27 δισεκατ. ευρώ 
σε τιµές 2004, διατίθεται στην τεχνική αρωγή για την Επιτροπή, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 67 παράγραφος 1. 

4. Για τον προγραµµατισµό τους και την επακόλουθη εγγραφή στον γενικό 
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναπροσαρµόζονται κατά 2% ετησίως. 

5. Η Επιτροπή προβαίνει στην αρχική ετήσια ενδεικτική κατανοµή ανά κράτος µέλος 
των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, µετά την αφαίρεση των ποσών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και 
λαµβάνοντας υπόψη: 

α) τα ποσά που προορίζονται για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για τον 
στόχο σύγκλισης· 

β) την επίδοση του παρελθόντος, και 

γ) ιδιαίτερες καταστάσεις και ανάγκες. 

Η Επιτροπή επανεξετάζει το 2011 τις ετήσιες κατανοµές για τα έτη 2012 και 2013, 
για να διανείµει το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

6. Επιπλέον των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 5, τα κράτη µέλη λαµβάνουν 
υπόψη για τον προγραµµατισµό τα ποσά που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ.…/…[χρηµατοδότηση της ΚΓΠ]. 

7. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι συνολικές ετήσιες χορηγήσεις του Ταµείου, οι οποίες 
προέρχονται από το Τµήµα Προσανατολισµού του ΕΓΤΠΕ, για οποιοδήποτε κράτος 
µέλος δυνάµει του παρόντος κανονισµού και από το ΕΤΠΑ και από το ΕΚΤ δυνάµει 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../…[συµπεριλαµβανοµένης της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ 
στη χρηµατοδότηση του διασυνοριακού σκέλους του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας 
δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.…/…και του Προενταξιακού Μέσου δυνάµει του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ.…/…], και από το µερίδιο του ΧΜΠΑ που συνεισφέρει στον 
στόχο σύγκλισης, δεν υπερβαίνουν το 4% του ΑΕΠ του εν λόγω κράτους µέλους, 
όπως αυτό εκτιµάται τη στιγµή της έγκρισης της διοργανικής συµφωνίας. 
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Άρθρο 71 
Συνεισφορά του Ταµείου 

1. Η απόφαση έγκρισης ενός προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει την 
µέγιστη συνεισφορά του Ταµείου για κάθε άξονα προτεραιότητας. Η απόφαση 
προσδιορίζει σαφώς, εάν χρειάζεται, τις πιστώσεις που διατίθενται στις περιφέρειες 
που είναι επιλέξιµες για τον στόχο σύγκλισης. 

2. Η συνεισφορά του Ταµείου υπολογίζεται µε βάση ολόκληρο το ποσό της επιλέξιµης 
δηµόσιας δαπάνης. 

3. Το ποσοστό της συνεισφοράς του Ταµείου καθορίζεται για κάθε άξονα 
προτεραιότητας. Στην περίπτωση του άξονα προτεραιότητας 1 (ανταγωνιστικότητα) 
και του άξονα 3 (διαφοροποίηση και ποιότητα ζωής) ισχύουν αντιστοίχως τα 
ακόλουθα ανώτατα όρια: 

α) 75% της επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης στις περιφέρειες που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ.…/…[συνοχή]· 

β) 50% της επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης στις άλλες περιφέρειες. 

Στην περίπτωση του άξονα προτεραιότητας 2 (διαχείριση γης) και Leader ισχύουν 
αντιστοίχως τα ακόλουθα ανώτατα όρια: 

α) 80% της επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης στις περιφέρειες που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ.…/… [συνοχή]· 

β) 55% της επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης στις άλλες περιφέρειες. 

Το ελάχιστο ποσοστό συνεισφοράς του Ταµείου σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας 
είναι 20%. 

4. Κατά παρέκκλιση των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, η 
συνεισφορά του Ταµείου µπορεί να αυξηθεί κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες για τα 
προγράµµατα των άκρως αποµακρυσµένων περιφερειών και των µικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους. 

5. Τα µέτρα τεχνικής αρωγής που λαµβάνονται µε πρωτοβουλία της Επιτροπής ή για 
λογαριασµό της µπορούν να χρηµατοδοτούνται σε ποσοστό 100%. 

6. Πράξη που χρηµατοδοτείται από το Ταµείο δεν επωφελείται ταυτόχρονα στη 
διάρκεια της επιλεξιµότητάς της από συνεισφορά των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, του 
Ταµείου Συνοχής ή οποιουδήποτε άλλου κοινοτικού χρηµατοδοτικού µέσου. ∆απάνη 
που συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο δεν συγχρηµατοδοτείται από κανένα άλλο 
κοινοτικό χρηµατοδοτικό µέσο. 

Μια πράξη µπορεί να τύχει συνεισφοράς του Ταµείου µόνο στο πλαίσιο ενός 
προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης κάθε φορά. Μπορεί να χρηµατοδοτείται µόνο 
βάσει ενός άξονα προτεραιότητας του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης. 

7. Η δηµόσια δαπάνη για ενισχύσεις προς επιχειρήσεις πρέπει να τηρεί τα όρια 
ενίσχυσης που προβλέπονται σε σχέση µε τις κρατικές ενισχύσεις, εκτός εάν 
προβλέπει διαφορετικά ο παρών κανονισµός. 
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Άρθρο 72 
Επιλεξιµότητα των δαπανών 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 39 παράγραφος 1 του κανονισµού (EΚ) αριθ.…/… 
[χρηµατοδότηση της ΚΓΠ], µια δαπάνη είναι επιλέξιµη για συνεισφορά του Ταµείου, 
εάν η σχετική ενίσχυση καταβάλλεται πράγµατι από τον οργανισµό πληρωµών στο 
διάστηµα µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2007 και 31 ∆εκεµβρίου 2015. Οι 
συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις δεν επιτρέπεται να ολοκληρωθούν πριν από την 
ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας. 

Μια νέα δαπάνη που προστίθεται τη στιγµή της τροποποίησης ενός προγράµµατος 
που αναφέρεται στο άρθρο 18, είναι επιλέξιµη από την ηµεροµηνία λήψης από την 
Επιτροπή της αίτησης για τροποποίηση του προγράµµατος. 

2. Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες για συνεισφορά του Ταµείου, µόνον εάν 
πραγµατοποιούνται για πράξεις που έχουν αποφασιστεί από τη διαχειριστική αρχή 
του σχετικού προγράµµατος ή υπ’ ευθύνη της, σύµφωνα µε τα κριτήρια που 
καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης. 

3. Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο, µε την 
επιφύλαξη των ειδικών όρων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό για 
ορισµένα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης. 

Ωστόσο, τα ακόλουθα έξοδα δεν είναι επιλέξιµα για συνεισφορά του Ταµείου: 

α) ΦΠΑ, 

β) χρεωστικοί τόκοι, 

γ) αγορά γης για ποσό υψηλότερο από το 10% του συνόλου των επιλέξιµων 
δαπανών της συγκεκριµένης πράξης. 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 δεν εφαρµόζονται στις διατάξεις του άρθρου 
67 παράγραφος 1. 

5. Η συνεισφορά του Ταµείου µπορεί να παρέχεται µε µορφή άλλη εκτός της 
επιχορήγησης. Εάν χρειάζεται, λεπτοµερείς κανόνες µπορούν να θεσπίζονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 95 παράγραφος 2. 

Άρθρο 73 
∆ιάρκεια των σχετικών µε επενδύσεις πράξεων 

1. Με την επιφύλαξη των κανόνων που αφορούν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και 
την ελευθερία εγκατάστασης κατά την έννοια των άρθρων 43 και 49 της Συνθήκης, 
το κράτος µέλος ή η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι µια πράξη που αφορά 
επένδυση διατηρεί το δικαίωµά της στην συνεισφορά του Ταµείου, εάν η εν λόγω 
πράξη, επί διάστηµα επτά ετών από την απόφαση χρηµατοδότησης της 
διαχειριστικής αρχής, δεν υποστεί σηµαντική τροποποίηση η οποία: 

α) επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους πραγµατοποίησής της ή παρέχει 
αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα σε µια επιχείρηση ή δηµόσιο οργανισµό· 
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β) απορρέει είτε από µεταβολή της φύσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος µιας 
υποδοµής είτε από τη διακοπή ή τη µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής 
δραστηριότητας. 

2. Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται σύµφωνα µε το άρθρο 33 του 
κανονισµού (EΚ) αριθ.…/…[χρηµατοδότηση της ΚΓΠ]. 

ΤΙΤΛΟΣ VI 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Άρθρο 74 
Αρµοδιότητες της Επιτροπής 

Για να εξασφαλίσει, στο πλαίσιο της κοινής διαχείρισης, τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση 
σύµφωνα µε το άρθρο 274 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή εκτελεί τα µέτρα και τους ελέγχους 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 του κανονισµού (EΚ) αριθ.…/…[χρηµατοδότηση της ΚΓΠ].  

Άρθρο 75 
Αρµοδιότητες των κρατών µελών 

1. Για να εξασφαλίσουν την αποτελεσµατική προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων της Κοινότητας, τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα νοµοθετικά, 
κανονιστικά και διοικητικά µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 9 του κανονισµού 
αριθ.…/...[χρηµατοδότηση της ΚΓΠ]. 

2. Πριν από την έγκριση του προγράµµατος, το κράτος µέλος βεβαιώνεται ότι έχουν 
δηµιουργηθεί τα κατάλληλα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου σύµφωνα µε τις 
ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) σαφή καθορισµό των καθηκόντων των οργανισµών που συµµετέχουν στη 
διαχείριση και στον έλεγχο και σαφή κατανοµή των καθηκόντων στο 
εσωτερικό κάθε οργανισµού· 

β) επαρκή διαχωρισµό των καθηκόντων µεταξύ των οργανισµών που 
συµµετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο και στο εσωτερικό κάθε 
οργανισµού· 

γ) επαρκείς πόρους για κάθε οργανισµό που του επιτρέπουν να επιτελέσει τα 
καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί· 

δ) αποτελεσµατικές ρυθµίσεις εσωτερικού ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που αφορούν τη συµµόρφωση προς τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά µε 
τη σώρευση κρατικών ενισχύσεων· 

ε) αποτελεσµατικό σύστηµα υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης, στην 
περίπτωση εκχώρησης των αρµοδιοτήτων για την εκτέλεση των καθηκόντων· 

στ) ύπαρξη εγχειριδίων διαδικασιών σχετικών µε τα καθήκοντα που πρέπει να 
εκτελεστούν· 
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ζ) ρυθµίσεις για τον έλεγχο της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος· 

η) αξιόπιστα και µηχανογραφηµένα συστήµατα λογιστικής, παρακολούθησης και 
υποβολής οικονοµικών εκθέσεων· 

θ) συστήµατα και διαδικασίες που εξασφαλίζουν επαρκή διαδροµή ελέγχου. 

Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την αποτελεσµατική λειτουργία των συστηµάτων 
σε όλη τη διάρκεια της περιόδου του προγράµµατος. 

3. Τα κράτη µέλη διενεργούν ελέγχους σύµφωνα µε λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής 
που εκδίδονται µε τη διαδικασία του άρθρου 95 παράγραφος 2, ιδίως όσον αφορά τον 
τύπο και την ένταση των ελέγχων, προσαρµοσµένους στη φύση των διαφόρων 
µέτρων αγροτικής ανάπτυξης. 

Άρθρο 76 
∆ιορισµός αρχών 

Για κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης το κράτος µέλος διορίζει: 

α) τη διαχειριστική αρχή, η οποία είναι εθνικός, περιφερειακός ή τοπικός οργανισµός 
του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα που ορίζεται από το κράτος µέλος, ή το ίδιο το 
κράτος µέλος στις περιπτώσεις που ασκεί το ίδιο την αρµοδιότητα αυτή, για τη 
διαχείριση ενός προγράµµατος· 

β) τον οργανισµό πληρωµών που προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 
.../….[χρηµατοδότηση της ΚΓΠ]· 

γ) τον οργανισµό πιστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανονισµού (EΚ) 
αριθ. .…/… [χρηµατοδότηση της ΚΓΠ[. 

Άρθρο 77 
∆ιαχειριστική αρχή 

1. Η διαχειριστική αρχή είναι αρµόδια για τη διαχείριση και υλοποίηση του 
προγράµµατος, µε αποδοτικό, αποτελεσµατικό και ορθό τρόπο και ιδίως για τα εξής: 

α) να εξασφαλίζει ότι οι πράξεις επιλέγονται για χρηµατοδότηση σύµφωνα µε τα 
κριτήρια που ισχύουν για το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης και ότι 
συµµορφώνονται, για ολόκληρη την περίοδο εκτέλεσής τους, µε την 
εφαρµοστέα κοινοτική και εθνική νοµοθεσία και µε τις κοινοτικές πολιτικές· 

β) να εξασφαλίζει ότι υπάρχει σύστηµα για την καταγραφή και τήρηση σε 
µηχανογραφική µορφή στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την υλοποίηση, 
κατάλληλων για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης· 

γ) να εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί οργανισµοί που εµπλέκονται 
στην υλοποίηση των πράξεων: 

i) ενηµερώνονται για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη 
χορηγούµενη ενίσχυση και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα είτε 
τον κατάλληλο λογιστικό κωδικό για όλες τις δοσοληψίες που 
σχετίζονται µε την πράξη, και 
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ii) είναι ενήµεροι για τις απαιτήσεις που αφορούν την παροχή στοιχείων στη 
διαχειριστική αρχή και την καταγραφή των αποτελεσµάτων· 

δ) να εξασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις των προγραµµάτων διεξάγονται εντός των 
προθεσµιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό και συµµορφώνονται 
προς το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης και να υποβάλλει τις 
αξιολογήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις αρµόδιες εθνικές αρχές και στην 
Επιτροπή· 

ε) να συντονίζει την επιτροπή παρακολούθησης και να της διαβιβάζει τα 
αναγκαία έγγραφα για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος 
σε σχέση µε τους ειδικότερους στόχους του· 

στ) να εξασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά µε τη δηµοσιότητα που 
αναφέρονται στο άρθρο 80· 

ζ) να συντάσσει την ετήσια έκθεση προόδου και, µετά την έγκριση της επιτροπής 
παρακολούθησης, να την υποβάλλει στην Επιτροπή· 

η) να εξασφαλίζει ότι ο οργανισµός πληρωµών λαµβάνει όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται και τους ελέγχους 
που διενεργούνται σε σχέση µε τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για 
χρηµατοδότηση, πριν εγκριθούν οι πληρωµές. 

Όταν η αρµοδιότητα για την άσκηση ενός µέρους των καθηκόντων της ανατίθεται σε 
άλλο οργανισµό, η διαχειριστική αρχή διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την 
αποδοτικότητα και την αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης των καθηκόντων 
αυτών. 

Άρθρο 78 
Οργανισµός πληρωµών 

Ο οργανισµός πληρωµών είναι αρµόδιος για την έγκριση, εκτέλεση και τη λογιστική 
καταχώρηση της πληρωµής των ενισχύσεων στους δικαιούχους, καθώς και για την λήψη της 
κοινοτικής συνεισφοράς, σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ.…/…[χρηµατοδότηση της 
ΚΓΠ]. 

Άρθρο 79 
Οργανισµός πιστοποίησης 

Ο οργανισµός πιστοποίησης επαληθεύει την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος 
διαχείρισης και ελέγχου για τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης, σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (EΚ) αριθ.…/…[χρηµατοδότηση της ΚΓΠ]. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 80 
Ενηµέρωση και δηµοσιότητα 

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν πληροφορίες για τις συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις και 
τους δίνουν δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση αυτή προορίζεται για τους ευρωπαίους 
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πολίτες. Προβάλλει τον ρόλο της Κοινότητας και εξασφαλίζει τη διαφάνεια της 
συνδροµής του Ταµείου. 

2. Η διαχειριστική αρχή του προγράµµατος είναι υπεύθυνη για τη δηµοσιότητά του: 

α) ενηµερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους, τις επαγγελµατικές οργανώσεις, τους 
οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους, τους οργανισµούς που ασχολούνται µε 
την προώθηση της ισότητας των φύλων και τις ενδιαφερόµενες µη 
κυβερνητικές οργανώσεις σχετικά µε τις δυνατότητες που προσφέρει το 
πρόγραµµα και µε τους κανόνες πρόσβασης στη χρηµατοδότηση από το 
πρόγραµµα· 

β) ενηµερώνει τους δικαιούχους για το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς· 

γ) ενηµερώνει τους ευρωπαίους πολίτες σχετικά µε τον ρόλο που διαδραµατίζει η 
Κοινότητα στα προγράµµατα και τα αποτελέσµατά τους. 

ΤΙΤΛΟΣ VII 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Άρθρο 81 
Επιτροπή παρακολούθησης 

1. Για κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης συνιστάται επιτροπή παρακολούθησης 
από το κράτος µέλος, σε συµφωνία µε τη διαχειριστική αρχή και µετά από 
διαβούλευση µε τους εταίρους. 

Κάθε επιτροπή παρακολούθησης συνιστάται εντός τριών µηνών το πολύ από την 
απόφαση για την έγκριση του προγράµµατος. 

Κάθε επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό της εντός του θεσµικού, νοµικού 
και δηµοσιονοµικού πλαισίου του συγκεκριµένου κράτους µέλους και τον εγκρίνει σε 
συµφωνία µε τη διαχειριστική αρχή, ώστε να ασκεί τα καθήκοντά της σύµφωνα µε 
τον παρόντα κανονισµό. 

2. Την προεδρία κάθε επιτροπής παρακολούθησης ασκεί εκπρόσωπος του κράτους 
µέλους ή της διαχειριστικής αρχής. 

Η σύνθεση της επιτροπής αποφασίζεται από το κράτος µέλος και περιλαµβάνει τους 
εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. 

Με δική του πρωτοβουλία, ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής µπορεί να συµµετέχει 
στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης µε συµβουλευτική ψήφο. 
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Άρθρο 82 
Αρµοδιότητες της επιτροπής παρακολούθησης 

Η επιτροπή παρακολούθησης βεβαιώνεται για την ουσιαστική εφαρµογή του προγράµµατος 
αγροτικής ανάπτυξης. Προς τούτο, η επιτροπή παρακολούθησης: 

α) εξετάζει και εγκρίνει, εντός τεσσάρων µηνών από την έγκριση του προγράµµατος, τα 
κριτήρια επιλογής για τις χρηµατοδοτούµενες πράξεις. Τα κριτήρια επιλογής 
αναθεωρούνται ανάλογα µε τις ανάγκες του προγραµµατισµού· 

β) εξετάζει περιοδικά την πρόοδο που σηµειώθηκε προς την επίτευξη των ειδικότερων 
στόχων του προγράµµατος, µε βάση τα έγγραφα που υποβάλλει η διαχειριστική 
αρχή· 

γ) εξετάζει τα αποτελέσµατα της εφαρµογής, και ιδίως την επίτευξη των στόχων που 
έχουν καθοριστεί για κάθε άξονα προτεραιότητας καθώς και τις παράλληλες 
αξιολογήσεις· 

δ) εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια έκθεση προόδου και την τελευταία έκθεση προόδου 
πριν από την αποστολή τους στην Επιτροπή· 

ε) µπορεί να προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε προσαρµογή ή αναθεώρηση 
του προγράµµατος, η οποία αποβλέπει στην επίτευξη των στόχων του Ταµείου που 
ορίζονται στο άρθρο 4 ή στη βελτίωση της διαχείρισής του, συµπεριλαµβανοµένης 
της δηµοσιονοµικής διαχείρισης· 

στ) εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχοµένου 
της απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά του Ταµείου. 

Άρθρο 83 
∆ιαδικασίες παρακολούθησης 

1. Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή παρακολούθησης παρακολουθούν την ποιότητα 
της υλοποίησης του προγράµµατος. 

2. Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή παρακολούθησης ασκούν την παρακολούθηση 
κάθε προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης µέσω οικονοµικών δεικτών, καθώς και 
δεικτών υλοποίησης και αποτελεσµάτων. 

Άρθρο 84 
Κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης 

Το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης συντάσσεται σε συνεργασία µεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών µελών και εγκρίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 95 
παράγραφος 2. Το πλαίσιο αυτό καθορίζει περιορισµένο αριθµό κοινών δεικτών που 
εφαρµόζονται σε κάθε πρόγραµµα. 
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Άρθρο 85 
∆είκτες 

1. Η πρόοδος, η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων 
αγροτικής ανάπτυξης σε σχέση µε τους στόχους τους µετρώνται µέσω δεικτών που 
αφορούν την κατάσταση εκκίνησης, καθώς και τη δηµοσιονοµική εκτέλεση, την 
υλοποίηση, τα αποτελέσµατα και την επίπτωση των προγραµµάτων. 

2. Κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει περιορισµένο αριθµό πρόσθετων 
δεικτών, ειδικών για το πρόγραµµα αυτό. 

3. Όταν η φύση της παρέµβασης το επιτρέπει, τα δεδοµένα που αφορούν τους δείκτες 
αναλύονται κατά φύλο και ηλικία των δικαιούχων. 

Άρθρο 86 
Ετήσια έκθεση προόδου 

1. Με αφετηρία το 2008 και έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, η διαχειριστική αρχή 
διαβιβάζει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση προόδου σχετικά µε την υλοποίηση του 
προγράµµατος. Η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει την τελευταία έκθεση προόδου 
σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος στην Επιτροπή το αργότερο στις 
30 Ιουνίου 2016. 

2. Κάθε ετήσια έκθεση προόδου περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) οποιαδήποτε αλλαγή των γενικών συνθηκών που έχει άµεση επίπτωση στις 
συνθήκες υλοποίησης του προγράµµατος, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή στις 
κοινοτικές και εθνικές πολιτικές που επηρεάζει τη συνέπεια µεταξύ του 
Ταµείου και των άλλων χρηµατοδοτικών µέσων· 

β) την πρόοδο του προγράµµατος σε σχέση µε τους καθορισµένους στόχους, µε 
βάση δείκτες υλοποίησης και αποτελεσµάτων· 

γ) τη δηµοσιονοµική εκτέλεση του προγράµµατος µε παρουσίαση, για κάθε 
µέτρο, κατάστασης των δαπανών που έχουν πληρωθεί στους δικαιούχους· εάν 
το πρόγραµµα καλύπτει περιφέρειες επιλέξιµες βάσει του στόχου σύγκλισης, οι 
δαπάνες πρέπει να αναφέρονται χωριστά· 

δ) τα µέτρα που έχουν ληφθεί από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή 
παρακολούθησης για τη διασφάλιση της ποιότητας και της 
αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης του προγράµµατος, και ειδικότερα: 

i) τα µέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης· 

ii) σύνοψη των κυριότερων προβληµάτων που ανέκυψαν στην διαχείριση 
του προγράµµατος και τα τυχόν ληφθέντα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που ελήφθησαν ως αντίδραση στις παρατηρήσεις που έγιναν 
βάσει του άρθρου 87· 

iii) τη χρησιµοποίηση της τεχνικής αρωγής· 

iv) τα µέτρα που ελήφθησαν για να εξασφαλιστεί ότι δίνεται δηµοσιότητα 
στο πρόγραµµα σύµφωνα µε το άρθρο 80· 
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ε) δήλωση σχετικά µε την τήρηση των κοινοτικών πολιτικών στο πλαίσιο της 
παρέµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού των προβληµάτων που 
ανέκυψαν και των µέτρων που εγκρίθηκαν για την αντιµετώπισή τους· 

στ) χωριστό κεφάλαιο σχετικά µε την πρόοδο και τη χρηµατοδότηση των µέτρων 
βάσει της προσέγγισης LEADER· 

ζ) ενδεχοµένως, την εκ νέου χρησιµοποίηση των ενισχύσεων που ανακτήθηκαν 
δυνάµει του άρθρου 33 του κανονισµού (EΚ) αριθ.…/…[χρηµατοδότηση της 
ΚΓΠ]. 

3. Η έκθεση κρίνεται παραδεκτή ενόψει της εφαρµογής του άρθρου 26 του κανονισµού 
(EΚ) αριθ. …/… [χρηµατοδότηση της ΚΓΠ], εάν περιέχει όλα τα στοιχεία που 
απαριθµούνται στην παράγραφο 2 και επιτρέπει την αξιολόγηση της υλοποίησης του 
προγράµµατος. 

Η Επιτροπή διαθέτει δύο µήνες για να αποφανθεί επί της ετήσιας έκθεσης προόδου, 
µετά την αποστολή της από τη διαχειριστική αρχή. Η προθεσµία αυτή αυξάνεται σε 
πέντε µήνες για την τελευταία έκθεση του προγράµµατος. Εάν η Επιτροπή δεν 
απαντήσει εντός της καθορισµένης προθεσµίας, η έκθεση θεωρείται ότι έχει γίνει 
αποδεκτή. 

Άρθρο 87 
Ετήσια εξέταση των προγραµµάτων 

1. Κάθε έτος, µε την ευκαιρία της υποβολής της ετήσιας έκθεσης προόδου, η Επιτροπή 
και η διαχειριστική αρχή εξετάζουν τα κυριότερα αποτελέσµατα του προηγούµενου 
έτους, σύµφωνα µε διαδικασίες που καθορίζονται σε συµφωνία µε το ενδιαφερόµενο 
κράτος µέλος και τη διαχειριστική αρχή. 

2. Μετά την εξέταση αυτή, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις στο κράτος 
µέλος και στη διαχειριστική αρχή, η οποία ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή 
παρακολούθησης. Το κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή για τα µέτρα που 
λαµβάνονται κατόπιν των παρατηρήσεων αυτών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Άρθρο 88 
Γενικές διατάξεις 

1. Η πολιτική και τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης υπόκεινται σε εκ των 
προτέρων, παράλληλες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 89 
έως 91. 

2. Οι αξιολογήσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. 
Αποτιµούν την επίπτωση των προγραµµάτων σε σχέση µε τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας που προβλέπονται στο άρθρο 9 και τα 
ειδικά προβλήµατα αγροτικής ανάπτυξης στα συγκεκριµένα κράτη µέλη και 
περιφέρειες, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης και τις 
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επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και την εκπλήρωση των απαιτήσεων της σχετικής 
κοινοτικής νοµοθεσίας. 

3. Οι εργασίες της αξιολόγησης οργανώνονται, ανάλογα µε την περίπτωση, υπό την 
ευθύνη είτε των κρατών µελών είτε της Επιτροπής. 

4. Οι αξιολογήσεις εκτελούνται από ανεξάρτητους αξιολογητές. Τα αποτελέσµατα 
δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την 
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου 
και της Επιτροπής15. 

5. Τα κράτη µέλη παρέχουν τους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους που είναι 
αναγκαίοι για τη διενέργεια των αξιολογήσεων, οργανώνουν την παραγωγή και 
συγκέντρωση των απαιτούµενων δεδοµένων και χρησιµοποιούν τα διάφορα στοιχεία 
που προσφέρει το σύστηµα παρακολούθησης. 

6. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συµφωνούν για τις µεθόδους και τα πρότυπα 
αξιολόγησης που πρέπει να εφαρµόζονται µε πρωτοβουλία της Επιτροπής στο 
πλαίσιο του άρθρου 84. 

Άρθρο 89 
Εκ των προτέρων αξιολόγηση 

1. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση εντάσσεται στην εκπόνηση κάθε προγράµµατος 
αγροτικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της κατανοµής των πόρων 
του προϋπολογισµού και στη βελτίωση της ποιότητας του προγραµµατισµού. 
Προσδιορίζει και εκτιµά τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες ανάγκες, τους προς 
επίτευξη στόχους, τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, τους ποσοτικούς στόχους, ιδίως 
όσον αφορά την επίπτωση σε σχέση µε την κατάσταση εκκίνησης, την κοινοτική 
προστιθέµενη αξία, την έκταση στην οποία έχουν ληφθεί υπόψη οι κοινοτικές 
προτεραιότητες, τα διδάγµατα που αντλούνται από τον προηγούµενο 
προγραµµατισµό και την ποιότητα των διαδικασιών υλοποίησης, παρακολούθησης, 
αξιολόγησης και δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

2. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση διενεργείται υπό την ευθύνη του κράτους µέλους. 

Άρθρο 90 
Παράλληλη αξιολόγηση 

1. Τα κράτη µέλη δηµιουργούν ένα σύστηµα παράλληλης ετήσιας αξιολόγησης για 
κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. 

2. Η διαχειριστική αρχή του προγράµµατος και η επιτροπή παρακολούθησης 
χρησιµοποιούν την παράλληλη ετήσια αξιολόγηση: 

α) για να εξετάζουν την πρόοδο του προγράµµατος σε σχέση µε τους στόχους του 
µέσω δεικτών αποτελεσµάτων και, ενδεχοµένως, επίπτωσης· 

                                                 
15 ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43. 
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β) για να βελτιώνουν την ποιότητα των προγραµµάτων και την υλοποίησή τους· 

γ) για να εξετάζουν προτάσεις για ουσιαστικές αλλαγές στα προγράµµατα· 

δ) για να προετοιµάζουν την ενδιάµεση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση. 

3. Από το 2008, η διαχειριστική αρχή υποβάλλει κάθε έτος έκθεση στην επιτροπή 
παρακολούθησης, η οποία περιέχει τα αποτελέσµατα της παράλληλης αξιολόγησης. 
Μετά από συζήτηση, η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή από κοινού µε την ετήσια 
έκθεση προόδου που προβλέπεται στο άρθρο 86. 

4. Το 2010, η παράλληλη ετήσια αξιολόγηση θα έχει τη µορφή της ενδιάµεσης 
αξιολόγησης. Η εν λόγω ενδιάµεση αξιολόγηση προτείνει µέτρα για τη βελτίωση της 
ποιότητας των προγραµµάτων και της υλοποίησής τους. 

Περίληψη των εκθέσεων ενδιάµεσης αξιολόγησης συντάσσεται µε πρωτοβουλία της 
Επιτροπής. 

5. Το 2015, η παράλληλη ετήσια αξιολόγηση θα λάβει τη µορφή της εκ των υστέρων 
αξιολόγησης. 

6. Οι ενδιάµεσες και οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις εξετάζουν τον βαθµό 
χρησιµοποίησης των πόρων, την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα του 
προγραµµατισµού του Ταµείου, την κοινωνικοοικονοµική επίπτωσή του και την 
επίπτωσή του επί των κοινοτικών προτεραιοτήτων. Καλύπτουν τους στόχους του 
προγράµµατος και αποσκοπούν στην άντληση διδαγµάτων σχετικά µε την πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης. Προσδιορίζουν τους παράγοντες, οι οποίοι συνετέλεσαν στην 
επιτυχία ή αποτυχία της υλοποίησης των προγραµµάτων, µεταξύ άλλων και από την 
άποψη της αειφορίας, και προσδιορίζουν τη βέλτιστη πρακτική. 

7. Η παράλληλη ετήσια αξιολόγηση οργανώνεται µε πρωτοβουλία των διαχειριστικών 
αρχών σε συνεργασία µε την Επιτροπή. Οργανώνεται σε πολυετή βάση και καλύπτει 
την περίοδο 2007–2015. 

8. Η Επιτροπή διοργανώνει µε πρωτοβουλία της µέτρα κατάρτισης, ανταλλαγών της 
βέλτιστης πρακτικής και πληροφοριών για τους αξιολογητές της παράλληλης 
αξιολόγησης, τους εµπειρογνώµονες των κρατών µελών και τα µέλη της επιτροπής 
παρακολούθησης, καθώς και θεµατικές και συνοπτικές αξιολογήσεις. 

Άρθρο 91 
Σύνοψη των εκ των υστέρων αξιολογήσεων 

1. Υπό την ευθύνη της Επιτροπής, σε συνεργασία µε το κράτος µέλος και τη 
διαχειριστική αρχή, η οποία οφείλει να συγκεντρώσει τα δεδοµένα που απαιτούνται 
για την ολοκλήρωσή της, συντάσσεται σύνοψη των εκ των υστέρων αξιολογήσεων. 
Η σύνοψη καλύπτει όλα τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. 

2. Η σύνοψη των εκ των υστέρων αξιολογήσεων ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2016. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

Άρθρο 92 
Κοινοτικό αποθεµατικό για τον άξονα προτεραιότητας LEADER 

1. Το ποσό που διατίθεται για το αποθεµατικό που αναφέρεται στο άρθρο 70 
παράγραφος 2 χρησιµοποιείται για τη στήριξη της υλοποίησης της προσέγγισης 
LEADER στα προγράµµατα. 

2. Η υλοποίηση της προσέγγισης LEADER αξιολογείται µε βάση αντικειµενικά 
κριτήρια που περιλαµβάνουν: 

α) την προτεραιότητα που δίνεται στην προσέγγιση LEADER, 

β) την εδαφική κάλυψη της προσέγγισης LEADER, 

γ) το στάδιο που έφθασε η υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας LEADER, 

δ) το αποτέλεσµα µόχλευσης επί των ιδιωτικών κεφαλαίων, 

ε) τα αποτελέσµατα των ενδιάµεσων αξιολογήσεων. 

ΤΙΤΛΟΣ VIII 
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

Άρθρο 93 
Εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 

1. Τα άρθρα 87 έως 89 της Συνθήκης εφαρµόζονται στις ενισχύσεις που χορηγούνται 
από τα κράτη µέλη για τα µέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα τίτλο. 

Ωστόσο, τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης δεν εφαρµόζονται στις 
χρηµατοδοτικές συνεισφορές των κρατών µελών για µέτρα που υπόκεινται στην 
κοινοτική στήριξη σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 

2. Απαγορεύεται η χορήγηση ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισµό εκµεταλλεύσεων, η 
οποία υπερβαίνει τα ποσοστά που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι όσον αφορά το 
άρθρο 25 παράγραφος 2. 

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις ενισχύσεις που αφορούν: 

α) επενδύσεις, οι οποίες πραγµατοποιούνται πρωτίστως προς το δηµόσιο 
συµφέρον και σχετίζονται µε τη διατήρηση παραδοσιακών τοπίων που έχουν 
διαµορφωθεί από τις γεωργικές και δασοκοµικές δραστηριότητες ή µε την 
µετεγκατάσταση κτιρίων της εκµετάλλευσης· 

β) επενδύσεις για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος· 

γ) επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και διαβίωσης των ζώων 
των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων. 
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3. Απαγορεύεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε γεωργούς για την αντιστάθµιση 
φυσικών µειονεκτηµάτων στις ορεινές περιοχές και στις άλλες περιοχές µε 
µειονεκτήµατα, εάν δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 35. Ωστόσο, σε δεόντως 
αιτιολογηµένες περιπτώσεις µπορεί να χορηγείται συµπληρωµατική ενίσχυση που 
υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 35 παράγραφος 3. 

4. Απαγορεύεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη γεωργών που 
αναλαµβάνουν γεωργοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις ή δεσµεύσεις για την καλή 
διαβίωση των ζώων, οι οποίες δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 37. Ωστόσο, 
µπορεί να χορηγείται, εάν αιτιολογείται δεόντως, συµπληρωµατική ενίσχυση που 
υπερβαίνει τα µέγιστα ποσά που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι όσον αφορά το 
άρθρο 37 παράγραφος 4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να επιτραπεί δεόντως 
αιτιολογηµένη παρέκκλιση σε σχέση µε την ελάχιστη διάρκεια των εν λόγω 
δεσµεύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3. 

5. Απαγορεύεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη γεωργών, οι οποίοι 
προσαρµόζονται σε αυστηρά πρότυπα µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία στους τοµείς 
της προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας, της υγείας ζώων και φυτών, 
της καλής διαβίωσης των ζώων και της επαγγελµατικής ασφάλειας, εάν δεν 
πληρούνται οι όροι του άρθρου 29. Ωστόσο, µπορεί να χορηγείται συµπληρωµατική 
ενίσχυση που υπερβαίνει τα µέγιστα ποσά που καθορίζονται σύµφωνα µε το εν λόγω 
άρθρο, για να βοηθήσει τους γεωργούς να συµµορφωθούν προς την εθνική 
νοµοθεσία που υπερκαλύπτει τα κοινοτικά πρότυπα. 

Εν απουσία κοινοτικής νοµοθεσίας, απαγορεύεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων 
για τη στήριξη γεωργών, οι οποίοι προσαρµόζονται σε αυστηρά πρότυπα µε βάση την 
εθνική νοµοθεσία στους τοµείς του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας, της υγείας 
ζώων και φυτών, της καλής διαβίωσης των ζώων και της επαγγελµατικής ασφάλειας, 
εάν δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 29. Μπορεί να χορηγείται συµπληρωµατική 
ενίσχυση που υπερβαίνει τα µέγιστα ποσά που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι όσον 
αφορά το άρθρο 29 παράγραφος 2, εάν δικαιολογείται βάσει του άρθρου 29. 

Άρθρο 94 
Συµπληρωµατική εθνική χρηµατοδότηση 

Οι κρατικές ενισχύσεις που προορίζονται για την παροχή συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης 
σε µέτρα αγροτικής ανάπτυξης, για τα οποία χορηγείται κοινοτική στήριξη, κοινοποιούνται 
από τα κράτη µέλη και εγκρίνονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισµού, στο πλαίσιο του προγραµµατισµού που αναφέρεται στο άρθρο 15. Η πρώτη 
πρόταση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης δεν εφαρµόζεται στις ενισχύσεις που 
κοινοποιούνται µε τον τρόπο αυτό. 

ΤΙΤΛΟΣ IX 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 95 
Επιτροπή 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αγροτικής ανάπτυξης (στο εξής 
καλούµενη η "επιτροπή"). 
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2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 
της απόφασης 1999/468/EΚ. 

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 
1999/468/EΚ είναι ενός µηνός. 

3. Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό της. 

Άρθρο 96 
Λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής 

Πέραν των µέτρων που προβλέπονται στις ιδιαίτερες διατάξεις του παρόντος κανονισµού, 
εκδίδονται λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 95 παράγραφος 2. Οι κανόνες αυτοί καλύπτουν ιδίως: 

α) την παρουσίαση των προτάσεων για προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης· 

β) τους όρους που διέπουν τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης. 

Άρθρο 97 
Μεταβατικές διατάξεις 

Εάν είναι αναγκαία η λήψη ειδικών µέτρων για τη διευκόλυνση της µετάβασης από το ισχύον 
σύστηµα προς το σύστηµα που θεσπίζεται µε τον παρόντα κανονισµό, τα µέτρα αυτά 
εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 95 παράγραφος 2. 

Μέτρα του είδους αυτού εκδίδονται ειδικότερα για την ενσωµάτωση της υφιστάµενης 
κοινοτικής στήριξης, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή για περίοδο που λήγει µετά την 
1η Ιανουαρίου 2007, στο καθεστώς στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από 
τον παρόντα κανονισµό. 

Άρθρο 98 
Καταργούµενες διατάξεις 

1. Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1257/1999 καταργείται µε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
2007. 

Οι παραποµπές στον καταργούµενο κανονισµό νοούνται ως γινόµενες στον παρόντα 
κανονισµό. 

Ο καταργούµενος κανονισµός εξακολουθεί να εφαρµόζεται στις ενέργειες που 
εγκρίνονται από την Επιτροπή δυνάµει του εν λόγω κανονισµού πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2007. 

2. Οι οδηγίες και οι αποφάσεις του Συµβουλίου, µε τις οποίες καθορίζονται και 
τροποποιούνται οι κατάλογοι των µειονεκτικών περιοχών που αναφέρονται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 950/97, καταργούνται. 
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Άρθρο 99 
Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την […] ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρµόζεται σε σχέση µε την κοινοτική στήριξη από την 1η Ιανουαρίου 2007. 

Ωστόσο, το άρθρο 10 εφαρµόζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες, 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Άρθρο Θέµα Ποσό σε ευρώ  
ή ποσοστό  

21 παρ. 2 Πριµοδότηση εγκατάστασης 40 000  

22 παρ. 3 Πρόωρη συνταξιοδότηση 18 000 Ανά αποχωρούντα γεωργό 
ετησίως 

  180 000 Ολικό ποσό ανά 
αποχωρούντα γεωργό 

  4 000 Ανά εργάτη ετησίως 

  40 000 Ολικό ποσό ανά εργάτη 

23 παρ. 2 Συµβουλευτικές υπηρεσίες 80% του επιλέξιµου κόστους 
ανά συµβουλευτική 
υπηρεσία 

  1 500 Μέγιστο επιλέξιµο ποσό 

25 παρ. 2 Ένταση της ενίσχυσης για 
τον εκσυγχρονισµό 
εκµεταλλεύσεων 

60% του ποσού των επιλέξιµων 
επενδύσεων από νέους 
γεωργούς στις περιοχές 
που αναφέρονται στο 
άρθρο 34, στοιχείο α), 
σηµεία i), ii) και iii) 

  50% του ποσού των επιλέξιµων 
επενδύσεων από άλλους 
γεωργούς στις περιοχές 
που αναφέρονται στο 
άρθρο 34, στοιχείο α), 
σηµεία i), ii) και iii) 

  50% του ποσού των επιλέξιµων 
επενδύσεων από νέους 
γεωργούς στις λοιπές 
περιοχές 

  40% του ποσού των επιλέξιµων 
επενδύσεων από άλλους 
γεωργούς στις λοιπές 
περιοχές 

  75% το ποσού των επιλέξιµων 
επενδύσεων στις άκρως 
αποµακρυσµένες 
περιφέρειες και στα νησιά 
του Αιγαίου 
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26 παρ. 3 Ένταση της ενίσχυσης για τη 
βελτίωση της οικονοµικής 
αξίας των δασών 

50% του ποσού των επιλέξιµων 
επενδύσεων στις περιοχές 
που αναφέρονται στο 
άρθρο 34, στοιχείο α), 
σηµεία i), ii) και iii) 

  40% του ποσού των επιλέξιµων 
επενδύσεων στις λοιπές 
περιοχές 

  75% του ποσού των επιλέξιµων 
επενδύσεων στις άκρως 
αποµακρυσµένες 
περιφέρειες 

27 παρ. 3 Ένταση της ενίσχυσης για 
αύξηση της προστιθέµενης 
αξίας στη γεωργική και 
δασοκοµική παραγωγή 

50% του ποσού των επιλέξιµων 
επενδύσεων στις 
περιφέρειες που 
καλύπτονται από τον 
στόχο σύγκλισης 

  40% του ποσού των επιλέξιµων 
επενδύσεων στις άλλες 
περιφέρειες 

  65% του ποσού των επιλέξιµων 
επενδύσεων στις άκρως 
αποµακρυσµένες 
περιφέρειες και στα νησιά 
του Αιγαίου 

29 παρ. 2 Ανώτατο ποσό στήριξης για 
την εκπλήρωση προτύπων 

10 000 Ανά εκµετάλλευση 

30 παρ. 2 Ανώτατο ποσό στήριξης για 
τη συµµετοχή σε 
προγράµµατα ποιότητας 
τροφίµων 

3 000 Ανά εκµετάλλευση 

31 Ένταση της ενίσχυσης για 
δραστηριότητες ενηµέρωσης 
και προώθησης 

70% του επιλέξιµου κόστους 
της ενέργειας 

32 παρ. 3 Ανώτατο ποσό για 
εκµεταλλεύσεις 
ηµιαυτοσυντήρησης 

1 500 Ανά εκµετάλλευση 
ετησίως 
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33 παρ. 2 Οµάδες παραγωγών: ανώτατο 
όριο, ως ποσοστό της 
διατιθέµενης στο εµπόριο 
παραγωγής κατά την πρώτη 
5ετία από την αναγνώριση 

5%, 5%, 4%, 3%, 
και 2% (*) 

Για το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο 
έτος αντιστοίχως για 
διατιθέµενη στο εµπόριο 
παραγωγή µέχρι 
1 000 000€ 

  2,5%, 2,5%, 2,0%, 
1,5% και 1,5% 

Για το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο 
έτος αντιστοίχως για 
διατιθέµενη στο εµπόριο 
παραγωγή που υπερβαίνει 
το 1 000 000€ 

 Αλλά που δεν υπερβαίνει για 
καθένα από τα πρώτα πέντε 
έτη το ποσό 

100 000 

100 000 

80 000 

60 000 

50 000 

Για το 1ο έτος 

Για το 2ο έτος 

Για το 3ο έτος 

Για το 4ο έτος 

Για το 5ο έτος 

35 παρ. 3 Ελάχιστη ενίσχυση για 
µειονεκτήµατα 

25 Ανά εκτάριο ΧΓΕ 

 Μέγιστη ενίσχυση για φυσικά 
µειονεκτήµατα 

250 Ανά εκτάριο ΧΓΕ 

 Μέγιστη ενίσχυση για 
περιοχές µε άλλα 
µειονεκτήµατα 

150 Ανά εκτάριο ΧΓΕ 

36 Αρχική µέγιστη ενίσχυση 
Natura 2000 για περίοδο που 
δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη 

500 (**) Ανά εκτάριο ΧΓΕ 

 Κανονική µέγιστη ενίσχυση 
Natura 2000 

200 (**) Ανά εκτάριο ΧΓΕ 

37 παρ. 4 Ετήσιες καλλιέργειες 600 (**) Ανά εκτάριο 

 Ειδικευµένες πολυετείς 
καλλιέργειες 

900 (**) Ανά εκτάριο 

 Άλλες χρήσεις γης 450 (**) Ανά εκτάριο 

 Τοπικές φυλές που 
κινδυνεύουν να απολεσθούν 
για τη γεωργία 

200 (**) Ανά µονάδα χονδρών 
ζώων 

 Καλή διαβίωση των ζώων 500 Ανά µονάδα χονδρών 
ζώων 

40 παρ. 1, 2η 
περίπτωση 

Μέγιστη ετήσια πριµοδότηση 
για την κάλυψη 
εισοδηµατικών απωλειών από 
τη δάσωση 

  

 – για γεωργούς ή ενώσεις 
τους 

500 Ανά εκτάριο 

 – για κάθε άλλο πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου 

150 Ανά εκτάριο 
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40 παρ. 4, 41 
παρ. 4 και 42 
παρ. 3 

– Ένταση της ενίσχυσης για 
έξοδα εγκατάστασης 

50% των επιλέξιµων δαπανών 
στις περιοχές που 
αναφέρονται στο 
άρθρο 34, στοιχείο α), 
σηµεία i), ii) και iii) 

 – 40% των επιλέξιµων δαπανών 
στις άλλες περιοχές 

 – 75% των επιλέξιµων δαπανών 
στις άκρως 
αποµακρυσµένες 
περιφέρειες 

43 και 44 
παρ. 2 

– Ετήσια ενίσχυση Natura 
2000 και 
δασοπεριβαλλοντική 

  

 – ελάχιστη ενίσχυση 40 Ανά εκτάριο 

 – µέγιστη ενίσχυση 200 Ανά εκτάριο 

(*) Στην περίπτωση της Μάλτας, η Επιτροπή µπορεί να καθορίσει ελάχιστο ποσό ενίσχυσης για 
τοµείς παραγωγής, στους οποίους το συνολικό προϊόν είναι εξαιρετικά µικρό. 

(**) Τα ποσά αυτά µπορούν να αυξηθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λαµβανοµένων υπόψη ειδικών 
περιστάσεων που πρέπει να αιτιολογούνται στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

Ετήσια κατανοµή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την περίοδο 2007–2013 

(αναφερόµενη στο άρθρο 70 παράγραφος 1) 

(εκατ. ευρώ – τιµές 2004) 

Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 11 759 12 235 12 700 12 825 12 952 13 077 13 205 
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FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 

Domaines politiques: Agriculture et développement rural 

Activité: Développement rural 
 

DENOMINATION DE L’ACTION: REGLEMENT DU CONSEIL CONCERNANT LE SOUTIEN AU 
DEVELOPPEMENT RURAL PAR LE FONDS EUROPEEN AGRICOLE POUR LE 
DEVELOPPEMENT RURAL (FEADER) 

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) 

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 
2.1 Enveloppe totale de l’action (partie B): 88 753,- millions d'euros en CE (prix 

constant 2004) 

2.2 Période d’application: du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2013 

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses: 

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) 
(cf. point 6.1.1) 

millions d'euros (à la 3e décimale) 

 Année 
2007 

Année 
2008 

Année 
2009 

Année 
2010 

Année 
2011 

Année 
2012 

Année 
2013 et 

exercices 
suivants 

Crédits 
d'engagement 11 724 12 198 12 662 12 787 12 913 13 038 13 165 

Crédits de 
paiement 3 426 7 317 7 696 9 091 10 738 12 133 38 086 

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d’appui (DDA) 
(cf. point 6.1.2) 

CE 35 37 38 38 39 39 40 

CP 35 37 38 38 39 39 40 

 
Sous-total a+b        

CE 11 759 12 235 12 700 12 825 12 952 13 077 13 205 

CP 3 461 7 354 7 734 9 129 10 777 12 172 38 086 

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de 
fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3) 

CE/CP        
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TOTAL a+b+c        

CE        

CP        

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières 

[X] Proposition compatible avec la programmation financière 2007–2013. 

 Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des 
perspectives financières, 

 y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l’accord 
interinstitutionnel. 

2.5 Incidence financière sur les recettes 

[X] Aucune implication financière. 

millions d'euros (à la première décimale) 

  Situation après l'action 

Ligne 
budgétaire 

Recettes 

Avant 
l'action 
(anné
e n–
1) 

Anné
e n3 

n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

a) Recettes en termes 
absolus1 

        

b)Modification des recettes2  ∆       

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES 

Nature de la dépense Nouvelle Participation 
AELE 

Participation 
pays candidats 

Rubrique PF 

DNO CD NON NON  N° 2 

4. BASE JURIDIQUE 

Article 36 et 37 du traité. 

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire 

5.1.1 Objectifs poursuivis 

La politique de développement rural accompagne la politique commune relative aux marchés 
agricoles et elle contribue aux objectifs énoncés à l’article 33 du traité. La présente proposition 
établit le cadre de soutien du développement rural par l’Union européenne. 
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Le soutien de la Communauté en faveur d’un développement rural, financé par le Fonds 
agricole pour le développement rural (FEADER), contribuera à la réalisation des objectifs 
suivants : 

• l’amélioration de la compétitivité de l’agriculture et de la sylviculture par un soutien à la 
restructuration ; 

• l’amélioration de l’environnement et l’espace rural par le soutien à la gestion du territoire ; 

• l’amélioration de la qualité de la vie dans les zones rurales et l’encouragement de la 
diversification des activités économiques. 

5.1.2 Dispositions prises relevant de l’évaluation ex ante  

(Il s’agit ici: 

a) d'expliquer comment et quand l'évaluation ex ante a été effectuée (auteur, calendrier 
et si le(s) rapport(s) est/sont disponible(s) ou comment l'information correspondante 
a été collectée. 

 Une étude d’impact a été élaborée et accompagne la proposition. 

b) de décrire brièvement les constatations et enseignements tirés de l'évaluation ex ante) 

 Les conclusions figurent à la partie 5 de l’étude d’impact. 

5.1.3 Dispositions prises à la suite de l’évaluation ex post 

(Dans le cas du renouvellement d’un programme, il s’agit aussi de décrire brièvement les 
enseignements à tirer d’une évaluation intérimaire ou ex post.) 

 Voir partie 5 de l’étude d’impact. 

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire 

La politique de développement rural sera implémentée par des programmes pluriannuels 
couvrant la période 2007 – 2013. Ils seront articulés autour de 3 axes prioritaires et de l’axe 
LEADER conformément aux dispositions des titres III et IV de la proposition. 

5.3 Modalités de mise en œuvre 

Les programmes de développement rural sont établis et présentés à la Commission par les 
Etats membres à l’issue d’une concertation avec les partenaires régionaux, locaux, 
économiques et sociaux. L’Etat membre peut présenter soit un seul programme couvrant tout 
son territoire soit un programme par région. 

La Commission approuve les programmes en fonction de leur cohérence avec les orientations 
stratégiques de l’Union sur le développement rural, le plan stratégique national présenté par 
l’Etat membre, ainsi qu’avec le présent règlement. La mise en œuvre des programmes et leur 
contrôle relève de la gestion partagée (art. 53 du Règlement 1605/2002). 

L’assistance technique à l’initiative de la Commission est implémentée en gestion directe. 
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6. INCIDENCE FINANCIÈRE 

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de 
programmation) 

(Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué 
par la ventilation dans le tableau 6.2.) 

6.1.1 Intervention financière 

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) 
 

Ventilation 
Année 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Action 1        
Action 2        
etc.        

TOTAL 11 724 12 198 12 662 12 787 12 913 13 038 13 165 
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6.1.2 Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI 
(crédits d’engagement) 

 Année 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1) Assistance technique et 
administrative (ATA): 

       

a) Bureaux d’assistance  
technique (BAT) 

       

b) Autre assistance  
technique et administrative: 
– intra-muros: 
– extra-muros: 
dont pour la construction et 
la maintenance de systèmes 
de gestion informatisés: 

       

Sous-total 1        

2) Dépenses d’appui (DDA):        

a) Études        

b) Réunion d’experts        

c) Information et  
publications 

       

Sous-total 2        

TOTAL 35 37 38 38 39 39 40 

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de 
programmation) 

(Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à 
prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des 
réalisations.) 

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) 
Ventilation Type  

de réalisations 
/outputs 
(projets, 

dossiers …) 

Nombre de 
réalisations/ 

outputs 
(total pour 

années 1…n)  

Coût unitaire 
moyen 

Coût total 
(total pour années 

1…n)  
 

 1 2 3 4=(2X3) 
Action 1 
– Mesure 1 
– Mesure 2  
Action 2 
– Mesure 1 
– Mesure 2 
– Mesure 3 
etc. 

    

COÛT TOTAL     

(Si nécessaire, expliquer le mode de calcul.) 
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7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES  

7.1. Incidence sur les ressources humaines 

Effectifs à affecter à la gestion de l’action 
par utilisation des ressources existantes 

et/ou supplémentaires 

Description des tâches découlant de 
l’action 

Types d’emplois 
Nombre d’emplois 

permanents 
Nombre d’emplois 

temporaires 

Total 
 

Fonctionnaires ou 
agents 
temporaires 

A 
B 
C 

   (Si nécessaire, une description plus 
complète des tâches peut être annexée.) 

Autres ressources 
humaines 

    

Total     

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines 

Type de ressources humaines Montants en euros Mode de calcul *  

Fonctionnaires 
Agents temporaires 

 
 

 

Autres ressources humaines 
(indiquer la ligne budgétaire) 

  

Total   

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. 

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l’action 
Ligne budgétaire  
(n° et intitulé) Montants en euros Mode de calcul 

Enveloppe globale (Titre A7) 
A0701 – Missions 
A07030 – Réunions 
A07031 – Comités obligatoires (1) 
A07032 – Comités non obligatoires (1) 
A07040 – Conférences 
A0705 – Études et consultations 
 Autres dépenses (indiquer lesquelles) 

 
 

 

Systèmes d’information (A-5001/A-4300)   

Autres dépenses – partie A (indiquer lesquelles)   

Total   

Les montants correspondent aux dépenses totales de l’action pour 12 mois. 

(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient. 

I. Total annuel (7.2 + 7.3) 
II. Durée de l’action 
III. Coût total de l’action (I x II) 

euros 
années 
euros 

(Dans l’estimation des ressources humaines et administratives nécessaires pour l’action, les 
DG/services devront tenir compte des décisions arrêtées par la Commission lors du débat 
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d’orientation et de l’approbation de l’avant-projet de budget (APB). Ceci signifie que les DG 
devront indiquer que les ressources humaines peuvent être couvertes à l’intérieur de la 
préallocation indicative prévue lors de l’adoption de l’APB.  

Dans des cas exceptionnels où les actions visées n’étaient pas prévisibles lors de la 
préparation de l’APB, la Commission devra être saisie afin de décider si la mise en œuvre de 
l’action proposée peut être acceptée et selon quelles modalités (à travers une modification de 
la préallocation indicative, une opération ad hoc de redéploiement, un budget rectificatif et 
supplémentaire ou une lettre rectificative au projet de budget.) 

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l’intérieur de la 
dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle. 

8. SUIVI ET ÉVALUATION 

8.1 Système de suivi 

Il est défini aux articles 81 à 87. 

8.2 Modalités et périodicité de l’évaluation prévue 

Les programmes de développement rural font l’objet d’évaluations conformément aux 
dispositions des articles 88 à 91. 

9. MESURES ANTIFRAUDE 

Les Etats membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des 
interventions. A cette fin, les Etats membres prennent toutes les dispositions et mesures 
nécessaires pour s’assurer de la réalité et régularité des opérations financées par le FEADER, 
prévenir et détecter les irrégularités, poursuivre et récupérer les fonds perdus en cas 
d’irrégularité. La Commission, pour sa part, s’assure de l’existence et du bon fonctionnement 
des systèmes de gestion et de contrôle dans les Etats membres et elle applique les corrections 
financières en cas de défaillance de ces systèmes. Il convient de noter que la procédure 
d’apurement des comptes s’applique. 


