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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Για να ευθυγραµµιστεί η αγροτική ανάπτυξη µε τις προτεραιότητες της Κοινότητας, ο 
κανονισµός για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) προβλέπει στο άρθρο 9 την έγκριση, σε κοινοτικό επίπεδο, 
στρατηγικών κατευθυντηρίων γραµµών για την αγροτική ανάπτυξη και για την περίοδο 
προγραµµατισµού από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραµµές επισυνάπτονται στην πρόταση απόφασης. 

Η ηµεροµηνία-στόχος για την έγκριση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντηρίων 
γραµµών είναι το φθινόπωρο του 2005. Το κοινό πλαίσιο για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση πρέπει να έχει εκπονηθεί πλήρως µέχρι το τέλος του 2005. 

Με βάση τα εν λόγω στοιχεία, τα κράτη µέλη θα είναι σε θέση να οριστικοποιήσουν τα εθνικά 
στρατηγικά τους σχέδια µέχρι το τέλος του 2005 - αρχές του 2006 και να οριστικοποιήσουν, 
κατόπιν συµφωνίας για τις βασικές κατευθύνσεις, τα λεπτοµερή προγράµµατα κατά το πρώτο 
εξάµηνο του 2006. Το 2ο εξάµηνο του 2006 πρέπει να διατεθεί για την διαδικασία έγκρισης. 
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2005/0129 (CNS) 

Πρόταση για 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε Κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για την αγροτική ανάπτυξη 
 

(Περίοδος προγραµµατισµού 2007-2013) 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη:  
  
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. …/… του Συµβουλίου της … για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)1 και ιδίως το 
άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2, 

Εκτιµώντας τα εξής : 

(1) Το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. …/… προβλέπει την έγκριση, 
σε κοινοτικό επίπεδο, στρατηγικών κατευθυντηρίων γραµµών για την αγροτική 
ανάπτυξη και για την περίοδο προγραµµατισµού από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 
∆εκεµβρίου 2013, µε στόχο να καθοριστούν οι προτεραιότητες για την αγροτική 
ανάπτυξη. 

(2) Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές προσδιορίζουν τους τοµείς που έχουν 
σηµασία για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Κοινότητας σε σχέση µε τους 
στόχους αειφορίας του Γκέτεµποργκ και την ανανεωµένη στρατηγική της Λισσαβόνας 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

(3) Με βάση αυτές τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές, κάθε κράτος µέλος εκπονεί 
τις εθνικές στρατηγικές του για την αγροτική ανάπτυξη που αποτελούν το πλαίσιο 
αναφοράς για την κατάρτιση των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. 

(4) Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έχει γνωµοδοτήσει3. 

                                                 
1 ΕΕ L … της …, σ. … 
2 ΕΕ L … της …, σ. … 
3 ΕΕ L … της …, σ. … 
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(5) Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει γνωµοδοτήσει4,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

Άρθρο µόνο 

Εγκρίνονται οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας για την αγροτική 
ανάπτυξη και για την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013, όπως καθορίζονται στο 
παράρτηµα. 

… 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 

                                                 
4 ΕΕ L … της …, σ. … 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για την 
αγροτική ανάπτυξη 

Περίοδος προγραµµατισµού 2007-2013 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο νέος κανονισµός για την αγροτική ανάπτυξη ορίζει τον σκοπό και το πεδίο 
εφαρµογής της στήριξης που παρέχει το ταµείο αγροτικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο 
αυτό οι Κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές προσδιορίζουν τους τοµείς 
που έχουν σηµασία για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Κοινότητας, ιδίως σε 
σχέση µε τους στόχους αειφορίας του Γκέτεµποργκ και την ανανεωµένη στρατηγική 
της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, 

Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας για την αγροτική ανάπτυξη 
θα συµβάλλουν στα ακόλουθα: 

– προσδιορισµός και συµφωνία για τους τοµείς στους οποίους η προσφυγή στη 
στήριξη της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη δηµιουργεί την µεγαλύτερη 
προστιθέµενη αξία σε επίπεδο ΕΕ· 

– σύνδεση µε τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ (Λισσαβόνα, Γκέτεµποργκ) και 
µετατροπή τους σε πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη· 

– εξασφάλιση συνέπειας µε τις άλλες πολιτικές της ΕΕ, ιδίως στους τοµείς της 
συνοχής και του περιβάλλοντος· 

– πλαισίωση της εφαρµογής της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής που είναι 
προσανατολισµένη στις απαιτήσεις της αγοράς και των αναγκαίων 
αναδιαρθρώσεων στα παλαιά και στα νέα κράτη µέλη. 

2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

2.1. Η ΚΓΠ και η αγροτική ανάπτυξη 

Η γεωργία συνεχίζει να είναι ο µεγαλύτερος χρήστης της γης στις αγροτικές περιοχές 
και διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του τοπίου και του 
περιβάλλοντος. Η σηµασία και το ενδιαφέρον της ΚΓΠ και της αγροτικής ανάπτυξης 
αυξήθηκαν µε την πρόσφατη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Χωρίς τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ - την πολιτική της αγοράς και την αγροτική 
ανάπτυξη - πολλές αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη θα αντιµετώπιζαν όλο και 
µεγαλύτερα οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το ευρωπαϊκό 
γεωργικό µοντέλο αντανακλά τον πολυλειτουργικό ρόλο της γεωργίας στον πλούτο 
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και την ποικιλία των τοπίων, των προϊόντων διατροφής καθώς και της πολιτιστικής 
και της φυσικής κληρονοµιάς5. 

Οι αρχές που διέπουν την ΚΓΠ και τις πολιτικές για την αγορά και την αγροτική 
ανάπτυξη, καθορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ το 2001 και 
επιβεβαιώθηκαν στα συµπεράσµατα για την Στρατηγική της Λισσαβόνας στην 
Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο του 2003 - Οι καλές οικονοµικές επιδόσεις πρέπει να 
συµβαδίζουν µε την αειφόρο χρήση φυσικών πόρων. 

«Οι καλές οικονοµικές επιδόσεις πρέπει να συµβαδίζουν µε την αειφόρο χρήση φυσικών πόρων και 
τον έλεγχο των επιπέδων αποβλήτων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη διαφύλαξη των 
οικοσυστηµάτων και την αποφυγή της απερήµωσης. Για να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις αυτές, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική και η µελλοντική της ανάπτυξη θα 
πρέπει, µεταξύ των άλλων στόχων, να συµβάλουν στην επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, δίνοντας 
µεγαλύτερη έµφαση στην ενθάρρυνση υγιεινών προϊόντων υψηλής ποιότητας, µεθόδων 
περιβαλλοντικώς αειφόρου παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένης της βιολογικής παραγωγής και των 
ανανεώσιµων πρώτων υλών, και στην προστασία της βιοποικιλότητας». 
Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Γκέτεµποργκ 2001 

Οι αναµορφωµένες ΚΓΠ και αγροτική ανάπτυξη µπορούν να συµβάλουν 
αποφασιστικά στην ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη κατά τα επόµενα 
χρόνια. 

2.2. Κατευθύνσεις για µια αειφόρο γεωργία: οι µεταρρυθµίσεις της ΚΓΠ του 2003 
και 2004 

Οι µεταρρυθµίσεις της ΚΓΠ του 2003 και 2004 αντιπροσωπεύουν σηµαντικό βήµα 
προς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης των 
γεωργικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ και καθόρισαν το πλαίσιο για µελλοντικές 
µεταρρυθµίσεις. Οι διαδοχικές µεταρρυθµίσεις τόνωσαν την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής γεωργίας, µειώνοντας τις εγγυήσεις στήριξης των τιµών. Η καθιέρωση 
των αποσυνδεδεµένων από την παραγωγή άµεσων ενισχύσεων ενθαρρύνει τους 
γεωργούς να ανταποκρίνονται στα µηνύµατα της αγοράς που προκαλούνται από τη 
ζήτηση των καταναλωτών και όχι από τα κίνητρα πολιτικής που συνδέονται µε τις 
ποσότητες. Η ένταξη των προτύπων για το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίµων, 
την υγεία και καλή µεταχείριση των ζώων στα κριτήρια πολλαπλής συµµόρφωσης 
ενισχύει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών και αυξάνει την περιβαλλοντική 
αειφορία της γεωργίας. 

2.3. Αγροτική ανάπτυξη 2007-2013 

Η µελλοντική πολιτική αγροτικής ανάπτυξης εστιάζεται σε τρεις τοµείς ζωτικής 
σηµασίας: την οικονοµία των γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής, το 
περιβάλλον και την ευρύτερη αγροτική οικονοµία και πληθυσµό. Η νέα γενιά των 
στρατηγικών και προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης πρόκειται να διαµορφωθεί 
γύρω από έναν άξονα ανταγωνιστικότητας για την γεωργία, τα τρόφιµα και την 
δασοκοµία, έναν άξονα για τη διαχείριση του εδάφους και το περιβάλλον και έναν 
άξονα για την ποιότητα ζωής και την διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές. 

                                                 
5 Συµπεράσµατα της Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων: Λουξεµβούργου 1997, Βερολίνου 1999 

και Βρυξελλών 2002, Συµβούλιο Γεωργίας, 14 Μαρτίου 2005. 
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Στο πλαίσιο του άξονα ανταγωνιστικότητας, µια σειρά από µέτρα θα καλύψουν το 
ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο στους τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων και της 
δασοκοµίας (που προωθούν τη µεταφορά γνώσεων και καινοτοµίας), καθώς και την 
ποιοτική παραγωγή. Στο πλαίσιο του άξονα διαχείρισης του εδάφους και 
περιβάλλοντος, προβλέπονται µέτρα προστασίας και τόνωσης των φυσικών πόρων, 
καθώς και η διατήρηση των γεωργικών και δασοπονικών συστηµάτων υψηλής 
φυσικής αξίας και των πολιτιστικών τοπίων των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης. 
Ο τρίτος άξονας βοηθά την ανάπτυξη τοπικής υποδοµής και ανθρώπινου κεφαλαίου 
σε αγροτικές περιοχές για την βελτίωση των συνθηκών οικονοµικής ανάπτυξης και 
δηµιουργίας θέσεων εργασίας σε όλους του τοµείς και για την διαφοροποίηση των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων. 

Στο πλαίσιο ενός τέταρτου άξονα, που στηρίζεται στις εµπειρίες από την 
πρωτοβουλία Leader, παρέχονται δυνατότητες καινοτόµου διακυβέρνησης µέσω 
τοπικών προσεγγίσεων της αγροτικής ανάπτυξης από τη βάση προς την κορυφή  

2.4. Αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις 

Η κατάσταση των αγροτικών περιοχών παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις, από τις 
απόµακρες αγροτικές περιοχές που πλήττονται από προβλήµατα µείωσης του 
πληθυσµού και παρακµής έως τις περιαστικές περιοχές που υφίστανται εντεινόµενη 
πίεση από τα αστικά κέντρα. 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του ΟΟΣΑ, ο οποίος βασίζεται στην πυκνότητα του 
πληθυσµού, οι αγροτικές περιοχές6 αντιπροσωπεύουν το 92% της επικράτειας της 
ΕΕ-25. Εξάλλου, το 19% του πληθυσµού ζει σε κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές και 
το 37% σε ιδιαιτέρως αγροτικές περιοχές. Οι περιοχές αυτές παράγουν το 45% της 
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας (ΑΠΑ) στην ΕΕ-25 και εξασφαλίζουν το 53% της 
απασχόλησης, αλλά τείνουν να υπολείπονται ως προς ορισµένους κοινωνικο-
οικονοµικούς δείκτες, συµπεριλαµβανοµένων των διαρθρωτικών δεικτών7, σε 
σύγκριση µε µη αγροτικές περιοχές. Στις αγροτικές περιοχές, το εισόδηµα ανά 
κάτοικο είναι περίπου κατά ένα τρίτο µικρότερο8, τα ποσοστά απασχόλησης των 
γυναικών είναι χαµηλότερα, ο τοµέας των υπηρεσιών είναι λιγότερο ανεπτυγµένος, 
τα επίπεδα της ανώτατης εκπαίδευσης είναι γενικά χαµηλότερα και µικρότερο 
ποσοστό νοικοκυρών έχει πρόσβαση σε «ευρυζωνικό» διαδίκτυο. Σε ορισµένες 
αγροτικές περιοχές η γεωγραφική αποµόνωση και ο περιφερειακός χαρακτήρας 
αποτελούν σοβαρά προβλήµατα. Τα µειονεκτήµατα αυτά τείνουν να είναι ακόµη πιο 
σηµαντικά στις κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές, αν και η γενική εικόνα σε επίπεδο 
ΕΕ µπορεί να διαφέρει ουσιαστικά ανάµεσα στα κράτη µέλη. Η έλλειψη ευκαιριών, 
επαφών και εκπαιδευτικών υποδοµών αποτελεί ιδιαίτερο πρόβληµα για τις γυναίκες 
και τους νέους σε αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές. 

Η γεωργία αντιπροσωπεύει το 2% του ΑΕΠ στην ΕΕ-15, το 3% στα νέα κράτη µέλη 
και περισσότερο από 10% στην Ρουµανία και την Βουλγαρία. Στα νέα κράτη µέλη 

                                                 
6 Ο ορισµός του ΟΟΣΑ βασίζεται στο ποσοστό του πληθυσµού που ζει σε αγροτικές κοινότητες (δηλ. µε 

πυκνότητα πληθυσµού κάτω των 150 κατοίκων ανά τετραγ. χλµ.) σε δεδοµένη περιοχή NUTS III. Βλ. 
Εκτενή Εκτίµηση των Επιπτώσεων - SEC(2004) 931. Πρόκειται για τον µόνο διεθνώς αναγνωρισµένο 
ορισµό των αγροτικών περιοχών. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, δεν λαµβάνει πλήρως υπόψη τον 
πληθυσµό που ζει σε πιο πυκνοκατοικηµένες περιοχές, ιδίως σε περιαστικές ζώνες. 

7 Στατιστικό παράρτηµα της Εαρινής έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο - SEC(2005) 160. 
8 Μετρούµενο ως ΑΕΠ σε ισοτιµία αγοραστικής δύναµης. 
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εργάζονται στην γεωργία τριπλάσια άτοµα (12%) σε σχέση µε τα παλαιά κράτη µέλη 
(4%). Στην Βουλγαρία και την Ρουµανία, το ποσοστό των απασχολούµενων σε 
γεωργικές δραστηριότητες είναι αρκετά υψηλότερο. 

Οι τοµείς της γεωργίας και των τροφίµων, από κοινού, αποτελούν σηµαντικό µέρος 
της οικονοµίας της ΕΕ, το οποίο αντιπροσωπεύει 15 εκατ. θέσεις εργασίας (8,3% της 
συνολικής απασχόλησης) και 4,4% του ΑΕΠ για την ΕΕ-25. Η ΕΕ είναι ο 
µεγαλύτερος παραγωγός τροφίµων και ποτών στον κόσµο, µε εκτιµώµενη αξία 
συνδυασµένης παραγωγής 675 δισ. ευρώ. Ωστόσο, ο τοµέας παραµένει εξαιρετικά 
πολωµένος και κατακερµατισµένος από πλευράς µεγέθους, µε σηµαντικές ευκαιρίες 
και απειλές για τις επιχειρήσεις9. Η δασοκοµία και οι συναφείς κλάδοι απασχολούν 
περίπου 3,4 εκατ. άτοµα, έχοντας κύκλο εργασιών 350 δισ. Ευρώ, αλλά προς το 
παρόν αξιοποιείται µόνον το 60% της ετήσιας δασικής αύξησης10. 

Η γεωργία και η δασοκοµία αντιπροσωπεύουν το 77% της χρήσης γης στην ΕΕ-25. 
Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της γεωργίας για την διατήρηση και βελτίωση των 
φυσικών πόρων κατά τα τελευταία χρόνια είναι ανάµικτες. Όσον αφορά την ποιότητα 
του νερού, το συνολικό πλεόνασµα αζώτου δεν έχει µεταβληθεί ουσιαστικά από το 
1990 στα παλαιά κράτη µέλη. Σε πολλές περιοχές εξακολουθούν να υφίστανται 
προβλήµατα εκποµπών αµµωνίας, ευτροφισµού, υποβάθµισης του εδάφους και 
απώλειας της βιοποικιλότητας. Ωστόσο, ένα όλο και µεγαλύτερο τµήµα της 
γεωργικής έκτασης χρησιµοποιείται αποκλειστικά για βιολογικές καλλιέργειες (5,4 
εκατ. εκτάρια για την EΕ-25) και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (0,9 εκατ. εκτάρια για 
την EΕ-15). Οι µακροπρόθεσµες τάσεις της αλλαγής του κλίµατος θα διαµορφώσουν 
όλο και περισσότερο τις µορφές της γεωργίας και της δασοκοµίας. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας έχει προοδεύσει µε την εφαρµογή του Natura 2000 – σε αυτό έχει 
συµπεριληφθεί το 12-13% περίπου της γεωργικής και δασικής έκτασης. Τα γεωργικά 
συστήµατα υψηλής φυσικής αξίας διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων καθώς και στην προστασία του τοπίου και 
της ποιότητας του εδάφους. Στα περισσότερα κράτη µέλη, τα εν λόγω γεωργικά 
συστήµατα αντιπροσωπεύουν από 10% ως 30% της γεωργικής έκτασης11. Σε 
ορισµένες περιοχές, η εγκατάλειψη της γεωργίας είναι δυνατόν να έχει ως 
αποτέλεσµα σηµαντικούς κινδύνους για το περιβάλλον12.  

Κατά συνέπεια, οι αγροτικές περιοχές θα αντιµετωπίσουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον 
αφορά την ανάπτυξη, την απασχόληση και την αειφορία τα επόµενα χρόνια. Από την 
άλλη πλευρά, όµως, προσφέρουν πραγµατικές ευκαιρίες µε βάση το δυναµικό που 
έχουν για ανάπτυξη σε νέους τοµείς, την παροχή ανέσεων και τουριστικών 
υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές, την ελκυστικότητά τους ως τόπων διαβίωσης και 
εργασίας και τον ρόλο τους ως δεξαµενής φυσικών πόρων και τοπίων ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους.  

Οι τοµείς της γεωργίας και των τροφίµων πρέπει να αδράξουν τις ευκαιρίες που 
προσφέρουν οι νέες προσεγγίσεις, τεχνολογίες και καινοτοµίες για να ανταποκριθούν 
στην εξελισσόµενη ζήτηση της αγοράς, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσµιο 

                                                 
9 Πηγή : E-Business Market Watch ICT and e-Business (Ηλ-επιχειρήσεις - Επιτήρηση αγοράς ΤΠΕ και 

ηλ-επιχειρήσεων), Γ∆ Επιχειρήσεις, Ιούλιος 2003. 
10 Έκθεση για την εφαρµογή της ∆ασικής Στρατηγικής της ΕΕ - COM(2005) 84, σ. 2. 
11 Πηγή: Έργο IRENA, http://webpubs.eea.eu.int/content/irena/index.htm. 
12 Στην συνοδευτική επικαιροποιηµένη εκτίµηση των επιπτώσεων SEC(2005) 914 περιλαµβάνεται σειρά 

βασικών δεικτών υπό τη µορφή χαρτών που παρέχουν εικόνα της κατάστασης εκκίνησης, µε βάση την 
οποία είναι δυνατόν να µετρηθεί η πρόοδος. 
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επίπεδο. Πάνω απ’ όλα, οι επενδύσεις στον ζωτικό πόρο του ανθρώπινου κεφαλαίου 
θα επιτρέψουν στις αγροτικές περιοχές και στον τοµέα των γεωργικών προϊόντων και 
ειδών διατροφής να ατενίσουν το µέλλον µε εµπιστοσύνη. 

Με την ευκαιρία της επανεκκίνησης της στρατηγικής της Λισσαβόνας, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο επαναβεβαίωσε ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να ειδωθεί στο ευρύτερο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, µε βάση την οποία οι ανάγκες του παρόντος πρέπει 
να καλύπτονται χωρίς να υποθηκεύεται η ικανότητα των µελλοντικών γενεών να 
καλύψουν τις δικές τους ανάγκες13. Η νέα περίοδος προγραµµατισµού παρέχει µια 
µοναδική ευκαιρία να επανεστιαστεί η στήριξη από το νέο ταµείο αγροτικής 
ανάπτυξης στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την αειφορία. Από την άποψη αυτή, 
ευθυγραµµίζεται πλήρως µε τη ∆ήλωση για τις κατευθυντήριες αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης14 και το ανανεωµένο πρόγραµµα δράσης της Λισσαβόνας15, που 
αποβλέπει στην εστίαση των πόρων στην µετατροπή της Ευρώπης σε ελκυστικότερο 
τόπο επενδύσεων και εργασίας, στην προώθηση της γνώσης και της καινοτοµίας για 
την ανάπτυξη και στην δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. 

Η πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να βοηθήσει τις αγροτικές περιοχές να 
επιτύχουν αυτούς τους στόχους κατά την περίοδο 2007-2013. Αυτό απαιτεί µια πιο 
στρατηγική προσέγγιση για την ανταγωνιστικότητα, την δηµιουργία θέσεων εργασίας 
και την καινοτοµία σε αγροτικές περιοχές και βελτιωµένη διακυβέρνηση όσον αφορά 
την υλοποίηση των προγραµµάτων. Απαιτείται ακριβέστερη εστίαση σε µακρόπνοες 
επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό, την τεχνογνωσία και το κεφάλαιο στους τοµείς 
της γεωργίας και της δασοκοµίας, σε νέους τρόπους παροχής αµοιβαία επωφελών 
περιβαλλοντικών υπηρεσιών και στη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας µέσω της διαφοροποίησης, ιδίως για γυναίκες και νέους. 
Βοηθώντας τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ να αναπτύξουν το δυναµικό τους ως 
ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις, εργασία και διαβίωση, η πολιτική της αγροτικής 
ανάπτυξης µπορεί να παίξει τον ρόλο της για την αειφόρο ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
επικράτειας. 

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013 

Στο πλαίσιο των στόχων που καθορίστηκαν από τον κανονισµό αγροτικής 
ανάπτυξης, οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές προσδιορίζουν προτεραιότητες για 
την Κοινότητα, µε στόχο την ενσωµάτωση των σηµαντικότερων πολιτικών 
προτεραιοτήτων, όπως αυτές διατυπώνονται στα συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών 
Συµβουλίων της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ. Για κάθε σύνολο 
προτεραιοτήτων παρουσιάζονται βασικές δράσεις. Με βάση αυτές τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραµµές, τα κράτη µέλη εκπονούν τις εθνικές στρατηγικές τους για 
την αγροτική ανάπτυξη, που αποτελούν το πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση των 
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. 

                                                 
13 Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Βρυξελλών, 22 και 23 Μαρτίου 2005, 

παράγραφος 42. 
14 Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Βρυξελλών, 16 και 17 Ιουνίου, παράρτηµα. 
15 Ανακοίνωση προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο «Συνεργασία για την οικονοµική µεγέθυνση και 

την απασχόληση - Νέο ξεκίνηµα για τη στρατηγική της Λισσαβόνας» - COM(2005) 24, 2.2.2005. 
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3.1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και του δασοκοµικού τοµέα 

Κατευθυντήρια γραµµή 
Οι τοµείς της γεωργίας, της δασοκοµίας και των γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής της Ευρώπης έχουν µεγάλο δυναµικό περαιτέρω ανάπτυξης προϊόντων 
υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας που θα ανταποκρίνονται στην ποικίλη 
και αυξανόµενη ζήτηση των ευρωπαίων καταναλωτών και των παγκόσµιων αγορών. 
Οι πόροι που διατίθενται για τον άξονα 1 πρέπει να συµβάλλουν στην δηµιουργία 
ενός ισχυρού και δυναµικού ευρωπαϊκού τοµέα γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής µε εστίαση στις προτεραιότητες της µεταφοράς γνώσης και καινοτοµίας 
στην τροφική αλυσίδα και σε τοµείς προτεραιότητας για επενδύσεις σε φυσικό και 
ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Για να ανταποκριθούν στις προτεραιότητες αυτές, τα κράτη µέλη πρέπει να 
εστιάσουν την στήριξη σε βασικές δράσεις, όπως οι ακόλουθες: 

– διευκόλυνση της καινοτοµίας και της πρόσβασης στην Ε&Α. Η σηµασία 
της καινοτοµίας αυξάνει για τους τοµείς της γεωργίας, της δασοκοµίας και των 
γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής της Ευρώπης. Παρόλο που οι 
µεγάλες εταιρείες γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής της Ευρώπης 
βρίσκονται στην αιχµή των νέων τάσεων, η εισαγωγή νέων προϊόντων και 
διεργασιών µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στις επιδόσεις µικρότερων 
εταιρειών µεταποίησης και γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Ιδιαίτερα, οι νέες 
µορφές συνεργασίας µπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στην Ε&Α, την 
καινοτοµία και τις δράσεις που υλοποιούνται βάσει του 7ου προγράµµατος-
πλαισίου16· 

– βελτίωση της ενοποίησης της αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων και 
ειδών διατροφής. Η βιοµηχανία τροφίµων της Ευρώπης είναι από τις πιο 
ανταγωνιστικές και καινοτόµες στον κόσµο, αλλά αντιµετωπίζει αυξανόµενο 
παγκόσµιο ανταγωνισµό. Υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια στο πλαίσιο της 
αγροτικής οικονοµίας για τη δηµιουργία και εµπορία νέων προϊόντων, για την 
συγκράτηση περισσότερης αξίας στις αγροτικές περιοχές µέσω συστηµάτων 
ποιότητας και για τη βελτίωση της εικόνας των ευρωπαϊκών προϊόντων στο 
εξωτερικό. Η χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης για την 
συµµόρφωση µε τα κοινοτικά πρότυπα θα συµβάλλει σε αυτή τη διαδικασία 
ενοποίησης. Ένας γεωργικός τοµέας προσανατολισµένος στις απαιτήσεις της 
αγοράς θα βοηθήσει στην περαιτέρω εδραίωση της θέσης του κλάδου των 
γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής της Ευρώπης ως µείζονος εργοδότη 
και πηγής οικονοµικής ανάπτυξης· 

– ενθάρρυνση της υιοθέτησης και διάδοσης ΤΠΕ. Έχει διαπιστωθεί ότι ο 
τοµέας των γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής στο σύνολό του υστερεί 
στην υιοθέτηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τις µικρές επιχειρήσεις. Η υιοθέτηση εφαρµογών ηλ-
επιχειρείν παραµένει ακόµη σε χαµηλό επίπεδο πέρα από τις µεγάλες 

                                                 
16 Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και το έργο της µόνιµης επιτροπής γεωργικής έρευνας 

(ΜΕΓΕ). 
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πολυεθνικές και τους µεγαλύτερους προµηθευτές τους17. Τα κονδύλια για την 
αγροτική ανάπτυξη πρέπει να συµπληρώσουν τις µελλοντικές πρωτοβουλίες 
της Επιτροπής, όπως η i2010 στους τοµείς του ηλ-επιχειρείν (ιδίως σε σχέση µε 
τις ΜΜΕ), των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και της ηλεκτρονικής µάθησης18· 

– προώθηση της δυναµικής επιχειρηµατικότητας. Οι πρόσφατες 
µεταρρυθµίσεις δηµιούργησαν για την ευρωπαϊκή γεωργία ένα περιβάλλον 
προσανατολισµένο στις απαιτήσεις της αγοράς. Αυτό δηµιουργεί νέες ευκαιρίες 
για τις γεωργικές επιχειρήσεις. Η υλοποίηση αυτού του οικονοµικού δυναµικού 
θα εξαρτηθεί, όµως, από την ανάπτυξη στρατηγικών και οργανωτικών 
δεξιοτήτων· 

– ανάπτυξη νέων αγορών για τα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα. Οι νέες 
αγορές µπορούν να προσφέρουν υψηλότερη προστιθέµενη αξία. Η στήριξη 
επενδύσεων και κατάρτισης στον τοµέα της παραγωγής άλλων προϊόντων 
πλην τροφίµων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης είναι δυνατόν να 
συµπληρώσει τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα 
δηµιουργώντας καινοτόµες νέες αγορές για την παραγωγή ή υποβοηθώντας την 
ανάπτυξη υλών για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, βιοκαυσίµων και 
µεταποιητικής δυναµικότητας· 

– βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων και της δασοκοµίας. Η µακροπρόθεσµη αειφορία θα 
εξαρτηθεί από την ικανότητα παραγωγής προϊόντων που θα επιθυµούν να 
αγοράσουν οι καταναλωτές, µε ταυτόχρονη επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών 
προτύπων. Η επένδυση σε βελτιωµένες περιβαλλοντικές επιδόσεις µπορεί 
επίσης να οδηγήσει σε βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής, µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία αµοιβαία επωφελούς κατάστασης· 

– αναδιάρθρωση του γεωργικού τοµέα. Η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί βασικό 
εργαλείο αναδιάρθρωσης, ιδίως στα νέα κράτη µέλη. Η διεύρυνση άλλαξε τον 
γεωργικό χάρτη. Η επιτυχής γεωργική προσαρµογή µπορεί να αποτελέσει το 
κλειδί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της περιβαλλοντικής 
αειφορίας στον γεωργικό τοµέα και για την τόνωση της απασχόλησης και της 
ανάπτυξης σε συναφείς τοµείς της οικονοµίας. Όλα τα κράτη µέλη πρέπει να 
προωθήσουν την πρόβλεψη των αλλαγών στον γεωργικό τοµέα στο πλαίσιο της 
αναδιάρθρωσης και να αναπτύξουν ενεργητική προσέγγιση για την κατάρτιση 
και επιµόρφωση των αγροτών, ιδίως όσον αφορά τις µεταβιβάσιµες δεξιότητες. 

Για την ενίσχυση της ανανέωσης των γενεών στην γεωργία, πρέπει να µελετηθούν 
επίσης συνδυασµοί µέτρων που θα διατίθενται στο πλαίσιο του άξονα 1, 
προσαρµοσµένοι στις ανάγκες νέων αγροτών. 

                                                 
17 Πηγή : Ηλ-επιχειρείν - Επιτήρηση αγοράς ΤΠΕ και ηλ-επιχειρείν (E-Business Market Watch ICT and e-

Business), Γ∆ Επιχειρήσεις, Ιούλιος 2003. 
18 COM(2005) 229: «Η στρατηγική i2010 - Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και 

την απασχόληση». 
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3.2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου 

Κατευθυντήρια γραµµή 
Για την προστασία και βελτίωση των φυσικών πόρων και τοπίων της ΕΕ στις 
αγροτικές περιοχές, οι πόροι που διατίθενται στον άξονα 2 πρέπει να συµβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων σε τρεις τοµείς προτεραιότητας σε επίπεδο ΕΕ: 
βιοποικιλότητα και διατήρηση γεωργικών και δασοπονικών συστηµάτων υψηλής 
φυσικής αξίας, νερό και αλλαγή του κλίµατος. Τα µέτρα που διατίθενται στο 
πλαίσιο του άξονα 2 πρέπει να χρησιµοποιούνται για την ενσωµάτωση αυτών των 
περιβαλλοντικών στόχων και να συµβάλλουν στην υλοποίηση του δικτύου Natura 
2000 για την γεωργία και την δασοκοµία, της δέσµευσης του Γκέτεµποργκ για την 
αναστροφή της τάσης επιδείνωσης της βιοποικιλότητας µέχρι το 2010, των στόχων 
της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα και των στόχων του πρωτοκόλλου του Κιότο για 
τον µετριασµό των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος. 

Για να ανταποκριθούν στις προτεραιότητες αυτές, τα κράτη µέλη πρέπει να 
εστιάσουν την στήριξη σε βασικές δράσεις, όπως οι ακόλουθες: 

– προώθηση περιβαλλοντικών υπηρεσιών και φιλικών προς τα ζώα 
πρακτικών εκτροφής. Οι ευρωπαίοι πολίτες περιµένουν από τους αγρότες να 
εφαρµόζουν τα υποχρεωτικά πρότυπα. Πολλοί όµως συµφωνούν επίσης στο ότι 
οι αγρότες πρέπει να αµείβονται, όταν αναλαµβάνουν δεσµεύσεις που 
υπερβαίνουν τα πρότυπα αυτά, παρέχοντας υπηρεσίες που η αγορά δεν θα 
προσέφερε από µόνη της, ιδίως όταν αυτές εστιάζονται σε συγκεκριµένους 
πόρους, όπως το νερό και το έδαφος· 

– διατήρηση του τοπίου που διαµόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα. Στην 
Ευρώπη, µεγάλο µέρος του πολύτιµου αγροτικού περιβάλλοντος είναι προϊόν 
της γεωργίας. Τα κατάλληλα συστήµατα γεωργίας βοηθούν στην διατήρηση 
των τοπίων και των οικοτόπων που περιλαµβάνουν υγρότοπους µέχρι ξηρούς 
λειµώνες και ορεινούς βοσκότοπους. Σε πολλές περιοχές, αυτό αποτελεί 
σηµαντικό µέρος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς και της συνολικής 
ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών ως τόπων διαβίωσης και εργασίας· 

– καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος. Η γεωργία και η δασοκοµία 
βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της ανάπτυξης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
και πρώτων υλών για εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα. Στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης των εν λόγω πηγών ενέργειας πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και η διατήρηση των δασών ως 
δεξαµενών άνθρακα και οργανικής ύλης στη σύσταση των εδαφών· 

– παγίωση της συµβολής της βιολογικής γεωργίας. Η βιολογική γεωργία 
αντιπροσωπεύει µιαν ολιστική προσέγγιση της αειφόρου γεωργίας. Από την 
άποψη αυτή, είναι δυνατό να ενισχυθεί περισσότερο η συµβολή της στην 
επίτευξη των στόχων στους τοµείς του περιβάλλοντος και της καλής 
µεταχείρισης των ζώων. 

– ενθάρρυνση αµοιβαία επωφελών περιβαλλοντικών / οικονοµικών 
πρωτοβουλιών. Η παροχή περιβαλλοντικών αγαθών, ιδίως µέσω των γεωργο-
περιβαλλοντικών µέτρων, µπορεί να συµβάλει στην απόκτηση ταυτότητας των 
αγροτικών περιοχών και των προϊόντων διατροφής που παράγουν. Τα σχετικά 
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µέτρα µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για οικονοµική ανάπτυξη και 
απασχόληση µέσω του τουρισµού και της παροχής ανέσεων σε αγροτικές 
περιοχές, ιδίως όταν συνδέονται µε τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων 
προς τους τοµείς του τουρισµού, της χειροτεχνίας, της κατάρτισης και των 
γεωργικών προϊόντων πλην τροφίµων· 

– προώθηση της εδαφικής ισορροπίας. Τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης 
µπορούν να συµβάλουν αποφασιστικά στην βελτίωση της ελκυστικότητας των 
αγροτικών περιοχών. Μπορούν επίσης να συµβάλουν στην διατήρηση 
σταθερής ισορροπίας µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών στο πλαίσιο 
µιας ανταγωνιστικής οικονοµίας, βασισµένης στη γνώση. Σε συνδυασµό µε 
άλλους άξονες του προγράµµατος, τα µέτρα διαχείρισης της γης µπορούν να 
συµβάλουν θετικά στην χωροταξική κατανοµή των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων και στην εδαφική συνοχή. 

3.3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 
διαφοροποίησης 

Κατευθυντήρια γραµµή 
Οι πόροι που διατίθενται στα πεδία της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας 
και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, στο πλαίσιο του άξονα 3, πρέπει να 
εξυπηρετούν την ύψιστη προτεραιότητα της δηµιουργίας ευκαιριών απασχόλησης. 
Τα ποικίλα µέτρα που διατίθενται στο πλαίσιο του άξονα 3 πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν ιδίως για την προώθηση της δηµιουργίας ικανοτήτων, της 
απόκτησης δεξιοτήτων και της οργάνωσης για την ανάπτυξη τοπικής στρατηγικής 
και πρέπει, επίσης, να συµβάλουν στην εξασφάλιση της διαρκούς ελκυστικότητας 
των αγροτικών περιοχών για τις µελλοντικές γενιές. Κατά την προώθηση της 
κατάρτισης, της πληροφόρησης και της επιχειρηµατικότητας, πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών και των νέων. 

Για να ανταποκριθούν στις προτεραιότητες αυτές, τα κράτη µέλη πρέπει να 
εστιάσουν την στήριξη σε βασικές δράσεις, όπως οι ακόλουθες: 

– αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας και του ποσοστού απασχόλησης 
στην ευρύτερη αγροτική οικονοµία. Η διαφοροποίηση είναι απαραίτητη για 
την ανάπτυξη, την απασχόληση και την αειφόρο ανάπτυξη στις αγροτικές 
περιοχές και, κατά συνέπεια, συµβάλλει στην επίτευξη καλύτερης εδαφικής 
ισορροπίας, τόσο από οικονοµικής όσο και από κοινωνικής σκοπιάς. Ο 
τουρισµός, η χειροτεχνία και η παροχή ανέσεων στις αγροτικές περιοχές 
αποτελούν τοµείς ανάπτυξης σε πολλές περιοχές και παρέχουν ευκαιρίες, τόσο 
για τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις όσο 
και για την ανάπτυξη µικροεπιχειρήσεων στο πλαίσιο της ευρύτερης αγροτικής 
οικονοµίας· 

– ενθάρρυνση της εισόδου γυναικών στην αγορά εργασίας. Οι τοπικές 
πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία παιδικών σταθµών σε αγροτικές περιοχές είναι 
δυνατόν να βελτιώσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και να διευκολύνουν την 
πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει 
την ανάπτυξη υποδοµών για την φροντίδα παιδιών, εν δυνάµει σε συνδυασµό 
µε πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της δηµιουργίας µικρών επιχειρήσεων 
που σχετίζονται µε αγροτικές δραστηριότητες· 
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– η ανάπτυξη µικροεπιχειρήσεων και της χειροτεχνίας µπορεί να στηρίζεται σε 
παραδοσιακές δεξιότητες ή να εισάγει νέες ικανότητες, ιδίως αν συνδυάζεται 
µε την αγορά εξοπλισµού, καθώς και µε κατάρτιση και καθοδήγηση, που 
βοηθούν την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την ανάπτυξη του 
οικονοµικού ιστού· 

– η κατάρτιση νέων σε παραδοσιακές αγροτικές δεξιότητες µπορεί να 
αξιοποιήσει τη ζήτηση στους τοµείς του τουρισµού της αναψυχής, των 
περιβαλλοντικών υπηρεσιών και των προϊόντων ποιότητας· 

– ενθάρρυνση της υιοθέτησης και διάδοσης ΤΠΕ. Η υιοθέτηση και διάδοση 
ΤΠΕ έχει ζωτική σηµασία στις αγροτικές περιοχές για τη διαφοροποίηση των 
δραστηριοτήτων, καθώς και για την τοπική ανάπτυξη, την παροχή τοπικών 
υπηρεσιών και την προώθηση της ηλεκτρονικής ένταξης19. Είναι δυνατή η 
επίτευξη οικονοµιών κλίµακας µέσω πρωτοβουλιών ΤΠΕ σε χωριά, µε τον 
συνδυασµό εξοπλισµού πληροφορικής, δικτύωσης και κατάρτισης για την 
απόκτηση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων µέσω των δοµών των τοπικών 
κοινοτήτων. Οι πρωτοβουλίες αυτές µπορούν να διευκολύνουν ιδιαίτερα την 
υιοθέτηση της πληροφορικής από τοπικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις και 
αγροτικές επιχειρήσεις και την υιοθέτηση του ηλ-επιχειρείν και του ηλ-
εµπορίου. Χρειάζεται πλήρης εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχουν 
το διαδίκτυο και οι ευρυζωνικές επικοινωνίες, λόγου χάριν µε χρηµατοδότηση 
από περιφερειακά προγράµµατα στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων, ώστε 
να ξεπεραστούν τα µειονεκτήµατα που οφείλονται στην γεωγραφική θέση20· 

– η ανάπτυξη της παροχής και καινοτόµου χρήσης των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας µπορεί να συµβάλει στη δηµιουργία νέων αγορών για τα γεωργικά 
και δασοκοµικά προϊόντα, την παροχή τοπικών υπηρεσιών και την 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας· 

– ενθάρρυνση της ανάπτυξης του τουρισµού. Ο τουρισµός αποτελεί σηµαντικό 
τοµέα ανάπτυξης σε πολλές αγροτικές περιοχές. Η αυξηµένη χρήση ΤΠΕ στον 
τουρισµό για κρατήσεις, προώθηση, εµπορία, σχεδιασµό υπηρεσιών και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες µπορεί να συµβάλει στην αύξηση του αριθµού 
των επισκεπτών και των ηµερών διαµονής, ιδίως στις περιπτώσεις που 
εξασφαλίζει δεσµούς µε µικρότερες εγκαταστάσεις και ενθαρρύνει τον 
αγροτοτουρισµό· 

– αναβάθµιση της τοπικής υποδοµής, ιδίως στα νέα κράτη µέλη. Κατά τα 
προσεχή έτη θα πραγµατοποιηθούν σηµαντικές επενδύσεις σε µεγάλα έργα 
υποδοµής τηλεπικοινωνιών, µεταφορών, ενέργειας και ύδρευσης. Θα διατεθούν 
σηµαντικά κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταµεία σε τοµείς που εκτείνονται από 
τα διευρωπαϊκά δίκτυα µέχρι την ανάπτυξη συνδέσεων µε επιχειρηµατικά ή 
επιστηµονικά πάρκα. Για να επιτευχθεί πλήρως το πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσµα από πλευράς απασχόλησης και ανάπτυξης, οι τοπικές υποδοµές 
µικρής κλίµακας που θα χρηµατοδοτηθούν από τα προγράµµατα αγροτικής 

                                                 
19 COM(2005) 229: «Η στρατηγική i2010 - Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και 

την απασχόληση». 
20 COM(2005) 24: «Συνεργασία για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση - Νέο ξεκίνηµα για τη 

στρατηγική της Λισσαβόνας», σ. 29 
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ανάπτυξης µπορούν να παίξουν ζωτικό ρόλο στη σύνδεση αυτών των µεγάλων 
επενδύσεων µε τις τοπικές στρατηγικές διαφοροποίησης και ανάπτυξης του 
δυναµικού της γεωργίας και του τοµέα των τροφίµων. 

3.4. ∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση 

Κατευθυντήρια γραµµή 
Οι πόροι που διατίθενται για τον άξονα 4 (Leader) πρέπει να εξυπηρετούν τις 
προτεραιότητες των αξόνων 1 και 2 και, ιδιαίτερα, του άξονα 3, αλλά και να παίξουν 
σηµαντικό ρόλο σε σχέση µε την προτεραιότητα της βελτίωσης της διακυβέρνησης 
και της κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναµικού των αγροτικών 
περιοχών. 

Η στήριξη στο πλαίσιο του άξονα Leader παρέχει τη δυνατότητα να συνδυαστούν και 
οι τρεις στόχοι – ανταγωνιστικότητα, περιβάλλον και ποιότητα ζωής / διαφοροποίηση 
– στο πλαίσιο µιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής που θα στηρίζεται στις 
τοπικές ανάγκες και πλεονεκτήµατα. Οι ενοποιηµένες προσεγγίσεις µε τη συµµετοχή 
γεωργών, δασοκόµων και άλλων αγροτικών φορέων µπορούν να διασφαλίσουν και 
να ενισχύσουν την τοπική φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά, να τονώσουν την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και να επενδύσουν σε τοπικά ειδικά προϊόντα, 
τουριστική αξιοποίηση και ανανεώσιµους πόρους και πηγές ενέργειας και να τα 
προωθήσουν.  

Για να ανταποκριθούν στις προτεραιότητες αυτές, τα κράτη µέλη πρέπει να 
εστιάσουν την στήριξη σε βασικές δράσεις, όπως οι ακόλουθες: 

– η δηµιουργία τοπικών ικανοτήτων σχηµατισµού κοινοπραξιών, η 
εµψύχωση και η προώθηση της απόκτησης δεξιοτήτων µπορούν να συµβάλουν 
στην κινητοποίηση του τοπικού δυναµικού· 

– προώθηση κοινοπραξιών δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα. Ειδικότερα, το 
Leader θα συνεχίσει να παίζει σηµαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση καινοτόµων 
προσεγγίσεων της αγροτικής ανάπτυξης και στην προσέγγιση του δηµόσιου µε 
τον ιδιωτικό τοµέα· 

– προώθηση της συνεργασίας και της καινοτοµίας. Οι τοπικές πρωτοβουλίες, 
όπως το Leader, και η στήριξη της διαφοροποίησης µπορούν να παίξουν 
ουσιαστικό ρόλο, συνδέοντας τους ανθρώπους µε νέες ιδέες και προσεγγίσεις 
και ενθαρρύνοντας την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα και 
προωθώντας την ένταξη και την παροχή τοπικών υπηρεσιών. Οι δικτυακές 
κοινότητες µπορούν να συµβάλουν στην διάδοση γνώσεων και στην ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών και καινοτοµίας όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα και 
υπηρεσίες· 

– βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης. Το Leader µπορεί να συµβάλει στην 
προαγωγή καινοτόµων προσεγγίσεων για τη σύνδεση της γεωργίας, της 
δασοκοµίας και της τοπικής κοινωνίας βοηθώντας έτσι στη διαφοροποίηση της 
οικονοµικής βάσης και στην ενίσχυση του κοινωνικο-οικονοµικού ιστού στις 
αγροτικές περιοχές. 
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3.5. Μετατροπή των προτεραιοτήτων σε προγράµµατα 

Οι πόροι που θα διατεθούν για τις προτεραιότητες της κοινοτικής αγροτικής 
ανάπτυξης (εντός των ελάχιστων ορίων χρηµατοδότησης που επιβάλλουν οι 
κανονισµοί για κάθε άξονα) θα εξαρτηθούν από την ιδιαίτερη κατάσταση, τα 
πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες κάθε προγραµµατικής περιοχής. Κάθε κοινοτική 
προτεραιότητα και η συµβολή της στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας και 
του Γκέτεµποργκ, θα πρέπει να µεταφερθεί στις συνθήκες των κρατών µελών µε το 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο και τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. Σε πολλές 
περιπτώσεις, θα υπάρξουν εθνικές ή περιφερειακές προτεραιότητες για συγκεκριµένα 
προβλήµατα που σχετίζονται µε τον τοµέα των γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής ή µε την περιβαλλοντική, κλιµατική και γεωγραφική κατάσταση της 
γεωργίας και της δασοκοµίας. Οι αγροτικές περιοχές ίσως απαιτηθεί να 
αντιµετωπίσουν άλλα ειδικά ζητήµατα, όπως η περιαστική πίεση, η ανεργία, ο 
απόµακρος χαρακτήρας ή η χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού. 

Κατευθυντήρια γραµµή 
Κατά την επεξεργασία των εθνικών τους στρατηγικών, τα κράτη µέλη πρέπει να 
εξασφαλίσουν την µεγιστοποίηση των συνεργιών και την αποφυγή πιθανών 
αντιφάσεων µεταξύ και εντός των αξόνων. Θα πρέπει επίσης να µελετήσουν πώς 
µπορούν να ληφθούν υπόψη άλλες στρατηγικές σε επίπεδο ΕΕ, όπως το σχέδιο 
δράσης για τη βιολογική γεωργία21, η τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής για τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας22, η πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής για την 
αλλαγή του κλίµατος23 και η ανάγκη να πρόβλεψης των πιθανών επιπτώσεων στην 
γεωργία και στην δασοκοµία καθώς και η έκθεση της Επιτροπής για τη δασική 
στρατηγική της ΕΕ24 (που µπορούν να συµβάλουν στην ταυτόχρονη επίτευξη των 
στόχων ανάπτυξης, απασχόλησης και αειφορίας) και οι επικείµενες θεµατικές 
περιβαλλοντικές στρατηγικές25. 
 

Στο επίπεδο της ΕΕ και των κρατών µελών διατίθενται αρκετά µέσα για την 
βελτίωση της διακυβέρνησης και της άσκησης πολιτικής. Μπορεί να γίνει χρήση 
τεχνικής βοήθειας για την δηµιουργία ευρωπαϊκών και εθνικών δικτύων για την 
αγροτική ανάπτυξη, ως βάθρου για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
εµπειρογνωµοσύνης µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων σχετικά µε όλες τις πλευρές 
του σχεδιασµού, της διαχείρισης και της εφαρµογής της πολιτικής. Απαιτείται να 
εξετασθεί κατά την προετοιµασία των εθνικών στρατηγικών και να εφαρµοστεί στην 
πράξη κατά τα µεταγενέστερα στάδια της υλοποίησης, η πληροφόρηση και η 
προβολή για να εξασφαλισθεί η έγκαιρη συµµετοχή των διαφόρων φορέων. 

                                                 
21 COM(2004) 415. 
22 COM(2004) 366: «Το µερίδιο της ανανεώσιµης ενέργειας της ΕΕ». 
23 COM(2005) 35: «Επιτυχής καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος του πλανήτη» 
24 COM(1998) 649: «∆ασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης», COM(2005) 84 «Έκθεση για την 

εφαρµογή της ∆ασικής Στρατηγικής της ΕΕ». 
25 Προστασία του εδάφους, προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αειφόρος χρήση 

γεωργικών φαρµάκων, ατµοσφαιρική ρύπανση, αστικό περιβάλλον, αειφόρος χρήση πόρων και 
ανακύκλωση αποβλήτων Απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το 
περιβάλλον. 
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3.6. Συµπληρωµατικότητα των Κοινοτικών µέσων 

Κατευθυντήρια γραµµή 
Απαιτείται να ενθαρρυνθεί η συνέργια µεταξύ των διαρθρωτικών πολιτικών και των 
πολιτικών απασχόλησης και αγροτικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη 
πρέπει να εξασφαλίσουν την συµπληρωµατικότητα και την συνοχή µεταξύ των 
δράσεων που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το ταµείο συνοχής, το ΕΚΤ, το 
ΕΤΑ και το ΕΓΤΑΑ για δεδοµένη περιοχή και για δεδοµένο τοµέα δραστηριότητας. 
Οι κύριες κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την διαχωριστική γραµµή και τους 
µηχανισµούς συντονισµού µεταξύ δράσεων που χρηµατοδοτούνται από τα διάφορα 
ταµεία, πρέπει να καθοριστούν στο επίπεδο των εθνικών στρατηγικών πλαισίων 
αναφοράς / εθνικών στρατηγικών σχεδίων. 

Για επενδύσεις σε υποδοµές, κατευθυντήρια αρχή µπορεί να είναι η κλίµακα της 
παρέµβασης. Για παράδειγµα, για επενδύσεις σε µεταφορές και άλλες υποδοµές στο 
επίπεδο του κράτους µέλους ή της περιφέρειας / υπο-περιφέρειας, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν χρηµατοδοτικά µέσα της πολιτικής για τη συνοχή, ενώ στο πολύ 
τοπικό επίπεδο µπορεί να χρησιµοποιηθεί το µέτρο των βασικών υπηρεσιών στο 
πλαίσιο του άξονα 3, µε εξασφάλιση της σύνδεσης µεταξύ τοπικού και 
περιφερειακού επιπέδου. 

Όσον αφορά την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, η στήριξη στο πλαίσιο της 
αγροτικής ανάπτυξης µπορεί να εστιαστεί στους γεωργούς και τους οικονοµικούς 
φορείς που εµπλέκονται στην διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας. Στον 
πληθυσµό των αγροτικών περιοχών µπορεί να χορηγείται στήριξη που εντάσσεται σε 
µια ολοκληρωµένη προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Οι δράσεις στους εν 
λόγω τοµείς πρέπει να υλοποιηθούν µε πλήρη συµµόρφωση προς τους στόχους της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση όπως καθορίζονται στις 
«Ενοποιηµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση» και 
να συνάδουν µε τις δράσεις που αναλαµβάνονται βάσει των εθνικών 
µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβόνας. Το 
πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» αποβλέπει στην επίτευξη 
του µέρους των στόχων της Λισσαβόνας που αφορά την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση. Στην καρδιά του προγράµµατος υπάρχει η δια βίου εκπαίδευση, η οποία 
ισχύει για όλα τα επίπεδα και τύπους εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συµπεριλαµβανοµένων και των τοµέων της γεωργίας, της δασοκοµίας και των 
γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής. 

4. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

Ο νέος κανονισµός για την αγροτική ανάπτυξη προβλέπει στρατηγική 
παρακολούθηση της κοινοτικής και των εθνικών στρατηγικών. Η βάση για την 
υποβολή εκθέσεων προόδου θα είναι το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, που θα θεσπιστεί σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη. 

Το πλαίσιο θα προβλέπει περιορισµένο σύνολο κοινών δεικτών και κοινή 
µεθοδολογία. Θα συµπληρώνεται µε ειδικούς δείκτες ανά πρόγραµµα που θα 
αντανακλούν τα χαρακτηριστικά κάθε πεδίου του προγράµµατος.  

Ένα κοινό σύνολο δεικτών θα επιτρέπει την οµαδοποίηση των εκροών, των 
αποτελεσµάτων και των επιπτώσεων σε επίπεδο ΕΕ και θα συµβάλλει στην εκτίµηση 
της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την επίτευξη των προτεραιοτήτων της 
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Κοινότητας. Οι δείκτες εκκίνησης που θα οριστούν στην αρχή της περιόδου 
προγραµµατισµού θα επιτρέψουν την εκτίµηση της αρχικής κατάστασης και θα 
αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη της στρατηγικής του προγράµµατος. 

Οι δραστηριότητες αξιολόγησης θα διεξάγονται σε συνεχή βάση και θα 
περιλαµβάνουν εκ των προτέρων, ενδιάµεση και εκ των υστέρων αξιολόγηση στο 
επίπεδο του προγράµµατος, καθώς και άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης που 
θεωρούνται χρήσιµες για την βελτίωση της διαχείρισης και των αποτελεσµάτων του 
προγράµµατος. Οι παραπάνω δραστηριότητες θα συνοδευτούν από θεµατικές µελέτες 
και συνθετική αξιολόγηση σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και από τις δραστηριότητες 
του ευρωπαϊκού δικτύου αγροτικής ανάπτυξης, ως βάθρου για ανταλλαγές και 
δηµιουργία ικανότητας αξιολόγησης στα κράτη µέλη. Η ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών και η αλληλο-κοινοποίηση των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων είναι 
δυνατόν να συµβάλει σηµαντικά στην αποτελεσµατικότητα της αγροτικής 
ανάπτυξης. Από την άποψη αυτή, το ευρωπαϊκό δίκτυο πρέπει να παίξει κεντρικό 
ρόλο στην διευκόλυνση των επαφών. 


