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Η μεταρρύθμιση της διαρθρωτικής πολιτικής για την περίοδο 2007-2013 επέφερε αλλαγές
στον μηχανισμό χρηματοδότησης και στη βάση για τη χορήγηση ενισχύσεων στο πλαίσιο της 
εν λόγω πολιτικής.

Μια σημαντική αλλαγή ήταν η συγκρότηση ενός νέου Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το οποίο συνδέεται με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ).

Ενώ οι δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2000-2006 συνέδεαν τη χρηματοδότηση 
της αγροτικής ανάπτυξης με τα διαρθρωτικά ταμεία και την πολιτική συνοχής, διαχωρίζοντάς 
την από τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ, στο πλαίσιο του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου για την 
περίοδο 2007-2013, το ΕΓΤΑΑ αποτελεί μέρος των κονδυλίων που συνδέονται με την ΚΓΠ 
και έχει συνεπώς αποσυνδεθεί από την πολιτική συνοχής.

Ο στόχος των νομοθετών με τον διαχωρισμό του ΕΓΤΑΑ από τα άλλα διαρθρωτικά ταμεία 
και τη διασύνδεσή του με την ΚΓΠ ήταν η διευκόλυνση αφενός της χρήσης αυτού του είδους 
χρηματοδότησης και αφετέρου της υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στις 
αγροτικές περιοχές.

Βασικός παράγοντας για την επιτυχία των αλλαγών αυτών, ωστόσο, ήταν ο κατάλληλος 
συντονισμός των ενισχύσεων που χορηγούνταν από τα διάφορα ταμεία, ιδίως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), καθώς και η συμπληρωματικότητά τους.

Με τη θέσπιση των εν λόγω αλλαγών προκύπτει το ερώτημα κατά πόσον αυτός ο 
διαχωρισμός έχει όντως οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη χρήση της διαθέσιμης 
χρηματοδότησης.

Η σύνδεση της κοινής γεωργικής πολιτικής με τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης
συνιστά μόνο κατ’ επίφαση απλούστευση του χρηματοδοτικού μηχανισμού. Στην 
πραγματικότητα, συνεπάγεται τον διαχωρισμό της μη σχετιζόμενης με τη γεωργία 
χρηματοδότησης από το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής συνοχής και από μια ευρύτερη 
προοπτική αγροτικής ανάπτυξης, και, συνεπώς, οδηγεί είτε στην επανάληψη ορισμένων 
στόχων (π.χ. περιβαλλοντική προστασία και εκπαίδευση) είτε στην παράλειψή τους σε 
αμφότερους τους τομείς.

Ως εκ τούτου, ελλοχεύει ο κίνδυνος, δεδομένων των υφιστάμενων δημοσιονομικών 
περιορισμών, η χρηματοδότηση που διατίθεται στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ να χρησιμοποιηθεί 
κυρίως για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα 
ή στις πιο δυναμικές περιφέρειες, ενώ η χρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ να επικεντρωθεί στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας.

Στην περίπτωση αυτή, οι δαπάνες για τη στήριξη των μη γεωργικών δραστηριοτήτων και για 
την ανάπτυξη των ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές θα κατέληγαν στο κενό πεδίο μεταξύ των 
δύο ταμείων και δεν θα καλύπτονταν από κανένα εξ αυτών.

Θα μπορούσε επίσης να προκύψει έλλειψη χρηματοδότησης για τη διασφάλιση βασικών 
δημόσιων υπηρεσιών και επενδύσεων στις υποδομές των αγροτικών περιοχών, στόχος στον 
οποίο θα έπρεπε να συνδράμει και το Ταμείο Συνοχής.



DT\728007EL.doc 3/5 PE407.841v01-00

EL

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική η χάραξη μιας διαφανούς και 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο σαφής προσδιορισμός των προτεραιοτήτων και 
των στόχων της αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και η προσαρμογή τους στις διάφορες 
διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης.

Για τη σύνδεση του δεύτερου πυλώνα με τα μέτρα της πολιτικής για τη συνοχή θα 
χρειαζόταν, ωστόσο, στενός συντονισμός των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, πρέπει να εξεταστούν και άλλοι πρόσθετοι παράγοντες που επηρεάζουν την 
ανάπτυξη καθώς και τα μέσα χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης.

1. Δεν έχει ακόμη οριστεί επακριβώς το περιεχόμενο του όρου «αγροτική περιοχή». Ως εκ 
τούτου, αναφερόμενοι στην αγροτική ανάπτυξη, είναι σημαντικό να εξετάσουμε τον 
τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ορίσουμε τις αγροτικές περιοχές σε σχέση με τα 
χαρακτηριστικά και τους αναπτυξιακούς τους στόχους.

Παραδοσιακά, οι αγροτικές περιοχές μπορούσαν να διακριθούν από τις αστικές περιοχές 
βάσει της χαμηλότερης πυκνότητας του πληθυσμού, της διαφορετικής δομής της 
απασχόλησης, του χαμηλότερου εισοδήματος και της δυσχερέστερης πρόσβασης στα 
δημόσια αγαθά. Από την οπτική γωνία της περιφερειακής συνοχής, η χαμηλότερη
πυκνότητα του πληθυσμού δεν θα έπρεπε να αποτελεί το καθοριστικό χαρακτηριστικό.

Ένας από τους αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης είναι ο εκσυγχρονισμός των 
κοινωνικών δομών, περιλαμβανομένων των δομών της απασχόλησης. Συνεπώς, είναι 
δυνατή η ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής μέσω της ευθυγράμμισης των δομών 
απασχόλησης στις αγροτικές και τις αστικές περιοχές. Το επίπεδο του εισοδήματος και 
η πρόσβαση στα δημόσια αγαθά παραμένουν, ως εκ τούτου, οι μεγαλύτερες 
προκλήσεις για την εδαφική συνοχή και μπορούν να βελτιωθούν 
αποτελεσματικότερα μέσω της στήριξης των μη γεωργικών δραστηριοτήτων στις 
αγροτικές κοινότητες. Τα μέτρα για την αγροτική ανάπτυξη, δεν θα έπρεπε, ωστόσο, 
να απομυζούν πόρους που προορίζονται να καταβληθούν ως άμεσες πληρωμές στους 
αγρότες.

2. Εντός των αμέσως επόμενων ετών πρέπει να αναμένουμε σημαντικές αλλαγές της κοινής 
γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την πρώτη ευκαιρία για την εφαρμογή 
αλλαγών θα μπορούσε να αποτελέσει ο «έλεγχος υγείας» της ΚΓΠ. Σε προηγούμενες 
αντιπαραθέσεις σχετικά με τη δομή της ΚΓΠ, είχε κυριαρχήσει η άποψη ότι η 
χρηματοδότηση αυτή ενισχύει τη διαφοροποίηση της οικονομίας της ΕΕ, χωρίς όμως να 
προωθεί την ανταγωνιστικότητά της. Στο πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής 
πολιτικής της Ένωσης, η άποψη αυτή είναι εν μέρει δικαιολογημένη, αλλά στην 
πραγματικότητα εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται η κοινοτική 
χρηματοδότηση. Ιδιαίτερα οι στόχοι της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη δεν είναι 
απαραίτητο να είναι αντίθετοι με τους στόχους της Λισαβόνας, εφόσον η ανάπτυξη αυτή
βασίζεται στην εφαρμογή του σχετικού μηχανισμού ανταγωνιστικότητας (καλύτερη 
σχέση κόστους/αποδοτικότητας), ιδίως στον τοπικό κλάδο της μεταποίησης τροφίμων 
και στην ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών, όπως ο τουρισμός, η εκπαίδευση 
και η προστασία του περιβάλλοντος.
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3. Όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, έχουν τεθεί οι ακόλουθες προτεραιότητες για την περίοδο 2007-
2013: 1) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας, 
2) βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, 3) βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης, και 4) δημιουργία τοπικών 
ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση (LEADER). Τίθεται, ωστόσο, 
το ζήτημα εάν ο δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ θα έπρεπε να παραμείνει ένας 
«πολιτικά ορθός» μηχανισμός για έμμεση γεωργική στήριξη. Μήπως θα έπρεπε να 
χορηγείται χρηματοδότηση και σε αγροτικούς δικαιούχους εκτός του τομέα της 
γεωργίας και σε δικαιούχους που, ενώ παραμένουν στις αγροτικές περιοχές, 
εγκαταλείπουν τη γεωργία για άλλους τομείς απασχόλησης; Η διατήρηση της 
αγροτικής ανάπτυξης εντός του πεδίου της ΚΓΠ δεν θα σήμαινε αποστέρηση των 
αγροτών από τις προηγούμενες μεθόδους κοινοτικής χρηματοδότησης;

4. Μία από τις βασικές πηγές διαφωνίας στο πλαίσιο του διαλόγου σχετικά με την ΚΓΠ θα 
είναι το επίπεδο των άμεσων πληρωμών για τη γεωργία (πρώτος πυλώνας) και το επίπεδο 
της εθνικής συγχρηματοδότησης, δεδομένων των προσπαθειών να διατηρηθεί η κοινοτική 
φύση της ΚΓΠ. Θα έπρεπε να εξεταστεί η πρόταση της Επιτροπής να μειωθούν οι άμεσες 
πληρωμές προς τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις και να ενισχυθεί ο δεύτερος πυλώνας της 
ΚΓΠ, δηλαδή η αγροτική ανάπτυξη, αυξάνοντας τον ρυθμό της διαφοροποίησης.

5. Οι δυσκολίες στην εφαρμογή της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη είναι το 
αποτέλεσμα του διαχωρισμού των τομεακών πολιτικών από την πολιτική για την εδαφική 
συνοχή και του διαχωρισμού των οικονομικών και των κοινωνικών πτυχών των δύο 
αυτών πολιτικών. Έτσι εξηγείται η καταφανής έμφαση που έχει δοθεί έως σήμερα 
στον καταμερισμό αρμοδιοτήτων και όχι στον συντονισμό των δραστηριοτήτων. Ο 
στόχος του συντονισμού θα έπρεπε, ωστόσο, να είναι ακριβώς η διασφάλιση μιας 
συνδυασμένης προσέγγισης για τη χρησιμοποίηση της χρηματοδότησης. Στα κράτη 
μέλη, υφίστανται διάφορα μοντέλα για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων όσον αφορά 
τη χορήγηση της χρηματοδότησης για μέτρα αγροτικής ανάπτυξης. Δύσκολα μπορεί 
κανείς να υποστηρίξει ότι η λύση μιας συγκεκριμένης χώρας θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως μοντέλο για άλλες. Φαίνεται ότι η πολιτική δέσμευση θα μπορούσε να 
αποτελέσει πιο αποφασιστικό παράγοντα επιτυχίας από ό,τι το τάδε ή το δείνα 
οργανωτικό σχήμα.
Η εφαρμογή της ανοικτής μεθόδου συντονισμού σε αυτήν την πτυχή της συνεργασίας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να αποτελέσει, ως εκ τούτου, μια κατάλληλη 
λύση.

Εντούτοις, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη έχει τεράστια 
επίπτωση στην εδαφική συνοχή. Για τον λόγο αυτόν, δεν φαίνεται πως δικαιολογείται ο 
διαχωρισμός των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης από την πολιτική για τη συνοχή και την 
περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτή η πολιτική δύναται να συνδράμει καλύτερα από ό,τι η ΚΓΠ σε 
μη γεωργικές πτυχές της αγροτικής ανάπτυξης, όπως η επανακατάρτιση των κατοίκων ώστε 
να εργαστούν σε πιο παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.
Ωστόσο, η ένταξη της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής για τη 
συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη είναι δυνατή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η 
αγροτική ανάπτυξη θα λαμβάνει επαρκή χρηματοδότηση και ότι η χρηματοδότηση αυτή θα 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν οριστεί για τις αγροτικές 
περιοχές.
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