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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της πολιτικής της ΕΕ για την αγροτική 
ανάπτυξη και στην απλοποίηση της εφαρμογής της, με την αντικατάσταση των πρώην 
διαφόρων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης με ένα και μόνο μέσο που χρηματοδοτεί και 
προγραμματίζει, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η συντάκτρια επιδοκιμάζει την πρόταση για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης και 
φρονεί ότι θα πρέπει να αναγνωρισθεί περισσότερο ο ρόλος της σε ό,τι αφορά την 
εξισορρόπηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της περιφερειακής και εθνικής ανάπτυξης 
στα πλαίσια της διαδικασίας της Λισσαβόνας και των συμπερασμάτων του Γκέτεμποργκ. 

Η κίνηση για την απλοποίηση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης με τη δημιουργία ενός 
ενιαίου δικτύου χρηματοδότησης και προγραμματισμού είναι πολύ θετική. Ωστόσο, θα 
πρέπει να διασφαλισθεί ότι η διαδικασία απλοποίησης εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα.

Η εφαρμογή της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη χρειάζεται επαρκή χρηματοδότηση και 
οποιαδήποτε περικοπή της θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα αγροτικών περιοχών 
να πετύχουν την απαιτούμενη οικονομική μεγέθυνση, παρεμποδίζοντας έτσι την 
αποτελεσματική συμβολή τους στη διαδικασία της Λισσαβόνας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αγρότες της ΕΕ ανταγωνίζονται στην παγκόσμια αγορά όπου 
μερικοί από τους ανταγωνιστές μας δεν θέτουν την ίδια προτεραιότητα σε θέματα όπως η 
καλή διαβίωση των ζώων, τα σταθερότυπα ασφαλείας και το περιβάλλον στη διαδικασία 
παραγωγής τροφίμων, όπως εμείς στην ΕΕ. Κατά συνέπεια, επαρκής χρηματοδότηση πρέπει 
να διατεθεί για την αγροτική ανάπτυξη προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η παραγωγή 
τροφίμων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με βιώσιμες αρχές.

Καλοδεχούμενη είναι και η έκκληση για γνήσιες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους και 
συμμετοχή στην προετοιμασία των στρατηγικών αγροτικής ανάπτυξης.

Η συντάκτρια συνιστά μια ελαστική προσέγγιση, σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, κατά 
τη χάραξη των στρατηγικών αγροτικής ανάπτυξης προκειμένου τα τοπικά και περιφερειακά 
προγράμματα να μπορέσουν να προωθήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό την ανάπτυξη 
αγροτικών περιοχών, αξιοποιώντας πρωτοβουλίες που έχουν προκύψει από ουσιαστικές 
διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους.

Είναι πολύ ενθαρρυντικό που, σύμφωνα με την πρόταση, η διαφοροποίηση της αγροτικής 
οικονομίας και η ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές αποτελούν έναν από τους τρεις 
άξονες προτεραιότητας της νέας πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη. Αυτός ο άξονας θα 
μπορούσε να αποδειχθεί κινητήρας ανάπτυξης σε πολλές αγροτικές περιοχές και εάν 
εφαρμοζόταν σωστά θα μπορούσε να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, την προστιθέμενη 
αξία σε προϊόντα και ένα πρότυπο ανάπτυξης που θα βασίζεται στην εκ των κάτω προς τα 
άνω προσέγγιση . Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία Κοινωνικού 
Κεφαλαίου, και συγκεκριμένα στη δημιουργία κεφαλαίου για νέους αγρότες, εφόσον κάτι 
τέτοιο θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην μακροπρόθεσμη αειφόρο ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών.
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Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης μακράν του αγροκτήματος, οι οποίες όμως θα βρίσκονται σε λογική απόσταση 
ημερήσιας μετακίνησης των εργαζομένων από τα σπίτια τους, σε συνδυασμό με την 
περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής.

Εκτιμάται ότι κάθε πρόγραμμα περιέχει έναν ειδικό άξονα LEADER για τη χρηματοδότηση 
της εφαρμογής των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης από ομάδες τοπικής ανάπτυξης που 
στηρίζονται στους τρεις θεματικούς άξονες. Ωστόσο, το 3% της χρηματοδότησης που 
χορηγείται στο LEADER σε σχέση με την απόδοση θα πρέπει να ενσωματωθεί στο ελάχιστο 
επίπεδο χορήγησης για το LEADER.

Το ελάχιστο εκ μέρους του προϋπολογισμού επίπεδο χορήγησης για καθένα από τους τρεις 
άξονες αντανακλά την υφιστάμενη ισορροπία μεταξύ αυτών, επιτρέποντας ωστόσο αρκετή 
ελαστικότητα σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό επίπεδο για την επινόηση προγραμμάτων που 
θα ικανοποιούν τοπικές/περιφερειακές/εθνικές ανάγκες.

Ατυχώς, δεν έχει ληφθεί σοβαρώς υπόψη το γεγονός ότι πάρα πολύ αγρότες εγκαταλείπουν 
τη γεωργία κάθε χρόνο ή ότι αρκετοί από αυτούς ασχολούνται με τις εκμεταλλεύσεις τους 
κατά μερική απασχόληση. Κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης και επανακατάρτισης θα πρέπει 
να δίνουν στους ανθρώπους αυτούς τη δυνατότητα να έχουν  πρόσβαση σε άλλους τύπους 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

Επιπλέον, υπάρχει κάποια ανησυχία ότι τα κριτήρια για τον καθορισμό εθνικών μειονεκτικών 
περιοχών θα επαναπροσδιορισθούν χωρίς να ληφθούν υπόψη πολλοί άλλοι παράγοντες που 
συμβάλλουν σ' αυτή τη μειονεξία, π.χ. θέση μιας περιοχής στην περιφέρεια, 
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες και λοιπά.

Σημαντική βοήθεια θα προσέφερε η θέσπιση μεταβατικής περιόδου για τη σταδιακή μείωση 
των ενισχύσεων σε αγρότες περιοχών οι οποίες δεν πληρούν πλέον τους όρους για τη 
χορήγηση ενισχύσεων.

Επιπλέον, επιχορηγήσεις για τη φύτευση δασών, η μείωση των πριμοδοτήσεων για αγροτικά 
δάση και η μείωση του χρονικού διαστήματος ισχύος της πριμοδότησης, αποτελούν θέματα 
που πρέπει να εξετασθούν με επιφύλαξη αφού κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε περιορισμό των 
αναδασώσεων και η δασοκομία δεν θα θεωρείται πλέον ως βιώσιμη αγροτική επιχείρηση. Θα 
υπάρξουν και άλλες σχετικές επιπτώσεις, π.χ ανεργία στον τομέα της δασοκομίας, πράγμα 
που θα πλήξει ιδιαίτερα αγροτικές περιοχές, απώλεια ευκαιριών για απομόνωση άνθρακα 
κ.λπ.

Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί αντισταθμιστικές πληρωμές για 
αγρότες και για ιδιοκτήτες /διαχειριστές δασών, τόσο για απολεσθέν εισόδημα όσο και για 
δαπάνες που έχουν προκύψει λόγω της εφαρμογής του δικτύου χαρακτηρισμένων θέσεων. 
Παρόλα αυτά, για το πρόγραμμα Natura 2000 χρειάζεται χωριστό χρηματοδοτικό μέσο. 
Υπάρχει κίνδυνος οι στόχοι του Natura 2000 να μην πραγματοποιηθούν λόγω ανεπαρκούς 
χρηματοδότησης.

Τέλος, η συντάκτρια προτείνει και άλλες κοινοτικές πολιτικές "να εξετάζονται σε σχέση με 
τις επιπτώσεις στην αγροτική ανάπτυξη", με άλλους λόγους να γίνεται επαλήθευση ότι αυτές 
οι πολιτικές δεν αντιμάχονται την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και, οπωσδήποτε, όπου 
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είναι ενδεδειγμένο, ενθαρρύνουν ενεργά τους στόχους της.      

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 10

(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.

(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, πολιτικές για την 
κοινωνική ενσωμάτωση και τις μη 
διακρίσεις, καθώς και την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει σύνδεση της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη με τις κοινοτικές πολιτικές 
στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και των μη διακρίσεων.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 55

(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.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρακράτηση ενός ουσιαστικού τμήματος του προϋπολογισμού για τον άξονα LEADER θα 
μπορούσε να καταστήσει δυσκολότερο το στρατηγικό σχεδιασμό του και να ενθαρρύνει τα 
προγράμματα LEADER να δίνουν προτεραιότητα σε βραχυπρόθεσμες λύσεις εις βάρος 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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περισσότερων στρατηγικών και βιώσιμων μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
πρωτοβουλιών.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 66

(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.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε την τροπολογία 1.

Τροπολογία 4
Άρθρο 3

Το Ταμείο συμβάλλει στην προαγωγή της 
αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης σε 
ολόκληρη την Κοινότητα κατά τρόπο 
συμπληρωματικό προς τις πολιτικές για την 
αγορά και την εισοδηματική στήριξη της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, την Πολιτική 
Συνοχής και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Το Ταμείο συμβάλλει στην προαγωγή της 
αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης σε 
ολόκληρη την Κοινότητα κατά τρόπο 
συμπληρωματικό προς τις πολιτικές για την 
αγορά και την εισοδηματική στήριξη της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, την Πολιτική 
Συνοχής, τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης 
και μη διακρίσεων, καθώς και την Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει σύνδεση της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη με τις κοινοτικές 
πολιτικές στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και των μη διακρίσεων.

Τροπολογία 5
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο (γ)

(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.

(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 και για την 
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καταπολέμηση των διακρίσεων σύμφωνα 
με το Άρθρο 13 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλες οι μορφές διακρίσεων λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία 6
Άρθρο 8, παράγραφος 1

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

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και την πολιτική μη διακρίσεων σύμφωνα 
με το Άρθρο 13 της Συνθήκης σε όλα τα 
στάδια εφαρμογής των προγραμμάτων.

Αιτιολόγηση

Οι πολιτικές μη διακρίσεων πρέπει να καλύπτουν όλες τις κατηγορίες και όχι μόνο το φύλο.

Τροπολογία 7
Άρθρο 17, παράγραφος 1

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

1. Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
καταρτίζονται από τα κράτη μέλη μετά από 
στενή συνεργασία με τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6. Κάθε κράτος 
μέλος εκπονεί και δημοσιεύει σχέδιο 
διαβούλευσης και, εν συνεχεία, υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με τη φύση και τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας 
διαβούλευσης.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει και εκτεταμένη και διαφανής διαδικασία διαβουλεύσεων.

Τροπολογία 8
Άρθρο 19, σημείο γ), σημείο (iii)

(iii) στήριξης των ομάδων παραγωγών για 
δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης 
των προϊόντων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

(iii) στήριξης των ομάδων παραγωγών 
/συνεταιρισμών για δραστηριότητες 
ενημέρωσης και προώθησης των προϊόντων 
στο πλαίσιο προγραμμάτων ποιότητας 
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ποιότητας τροφίμων· τροφίμων·

Αιτιολόγηση

Οι συνεταιρισμοί έχουν διαδραματίσει μακρύ και αποτελεσματικό ρόλο στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και ο ρόλος αυτός θα πρέπει να υποστηριχθεί.

Τροπολογία 9
Άρθρο 34, σημείο (α), σημείο (v a) (νέο)

(v a) στήριξης για την προστασία ζώων 
σπάνιας ράτσας που βρίσκονται σε 
ιδιαίτερες περιοχές.

Αιτιολόγηση

Αυτό αποτελεί σπουδαίο και ουσιαστικό μέτρο τόσο από περιβαλλοντική άποψη όσο και από 
την σκοπιά της προστασίας των ειδών.

Τροπολογία 10
Άρθρο 37, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 1α (νέα)

Οι ενισχύσεις μπορούν να αυξηθούν κατά 
20% σε μειονεκτικές περιοχές προκειμένου 
να ενθαρρυνθεί η λειτουργία νέων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σημασίας αγροτοπεριβαλλοντικών συμφωνιών για τη διαχείριση της υπαίθρου, 
είναι θεμελιώδες να συνεχιστεί η ενθάρρυνση της συμμετοχής σε τέτοιες συμφωνίες.

Τροπολογία 11
Άρθρο 49, σημείο α, σημείο (ιβ α) (νέο)

(ιβ α) στήριξη μεγαλύτερης συμμετοχής 
των γυναικών στην αγροτική οικονομία·

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας αλλά 
συχνά αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα όπως π.χ. η περιορισμένη πρόσβαση στο κεφάλαιο. Η 
παρούσα τροπολογία επιτρέπει τη στήριξη μέτρων για την κατάργηση αυτών των εμποδίων.
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Τροπολογία 12
Άρθρο 49, σημείο α, σημείο (ιβ β) (νέο)

(ιβ β) στήριξη της ανάπτυξης της 
κοινωνίας των πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Η κοινωνία των πληροφοριών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διαφοροποίηση της αγροτικής 
οικονομίας αλλά πολλές αγροτικές περιοχές δεν έχουν πρόσβαση στην ευρεία δέσμη, σε 
δορυφορικές επικοινωνίες κ.λπ. Ο παρών κανονισμός θα μπορούσε να γεφυρώσει το ψηφιακό 
χάσμα και να βοηθήσει στο να  καταστούν οι αγροτικές περιοχές ελκυστικότερες για νέες 
εκμεταλλεύσεις, να επιτρέψει δε στις υφιστάμενες να διεισδύουν σε νέες αγορές έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους. 

Τροπολογία 13
Άρθρο 49 σημείο (β), σημείο (ι)

(ι) βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και 
τον αγροτικό πληθυσμό,

(ι) βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και 
τον αγροτικό πληθυσμό, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών 
στον αγροτικό τομέα και των υποδομών σε 
τομείς όπως το οδικό δίκτυο, η 
υδροδότηση, η διάθεση αποβλήτων και ο 
ενεργειακός εφοδιασμός, υποδομές που 
πρέπει να ενθαρρύνονται,

Αιτιολόγηση

Οι αγροτικές μεταφορές σε περιοχές με αραιό πληθυσμό αποτελούν βασική υπηρεσία και θα 
πρέπει να επιχορηγούνται στο πλαίσιο οιουδήποτε προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.

Χωρίς ανταγωνιστικές υποδομές δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ισορροπημένη περιφερειακή και 
αγροτική ανάπτυξη.

Τροπολογία 14
Άρθρο 52 σημείο (γ α) (νέο)

(γα) ειδική επαγγελματική κατάρτιση για 
τον κλάδο του τουρισμού σε τομείς όπως 
υπηρεσίες πελατών και ανάπτυξη 
προϊόντων.
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Αιτιολόγηση

Οι αγροτικές περιοχές μπορούν να προσφέρουν αξιοθέατα φυσικής κληρονομιάς και άλλα 
θέλγητρα. Ωστόσο, η ικανότητα του τοπικού τουρισμού να αξιοποιεί αυτά τα αξιοθέατα με 
τρόπο βιώσιμο και να προσφέρει στον τουρίστα εμπειρίες υψηλής ποιότητας παρεμποδίζεται 
συχνά από την πτωχή παροχή υπηρεσιών και/ ή από ακατάλληλη ανάπτυξη προϊόντων. Ενώ το 
άρθρο 56 κάνει αναφορά στην "επαγγελματική κατάρτιση" είναι βασικό να γίνει ειδική 
αναφορά στην κατάρτιση στο πλαίσιο των τουριστικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 15
Άρθρο 58

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

Τα μέτρα που απαριθμούνται στο άρθρο 49 
υλοποιούνται κατά προτίμηση μέσω 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με την 
ενεργό εμπλοκή τοπικών αρχών.

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση ενεργούς συμμετοχής των τοπικών αρχών στο ΕΓΤΑΑ θα εξασφαλίσει μια 
περισσότερο περιεκτική και συνεπή προσέγγιση στην ανάπτυξη πολλών αγροτικών περιοχών.

Τροπολογία 16
Άρθρο 66

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

Ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον της 
ολικής συνεισφοράς του Ταμείου στο 
πρόγραμμα πρέπει να προορίζεται για την 
υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας 
LEADER.

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της χρηματοδότησης κατά 3% στα προγράμματα τύπου LEADER με "την καλύτερη 
επίδοση" δεν θα είναι ευεργετική διότι ενδέχεται να ενθαρρύνει βραχυπρόθεσμες λύσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην υψηλότερη χρηματοδότηση παρά να υπάρξει μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Τροπολογία 17
Άρθρο 67, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

2. Με πρωτοβουλία των κρατών μελών, για 
κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το 
Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί 

2. Με πρωτοβουλία των κρατών μελών, για 
κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το 
Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί 
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δραστηριότητες προπαρασκευής, 
διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
ενημέρωσης και ελέγχου της συνδρομής των 
προγραμμάτων.

δραστηριότητες προπαρασκευής, 
διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
ενημέρωσης και ελέγχου της συνδρομής των 
προγραμμάτων και να υποστηρίζει τη 
συμμετοχή των μελών της εταιρικής 
σχέσης, ιδιαίτερα της κοινωνίας των 
πολιτών και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να διασφαλιστεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων στη λειτουργία αυτών των ταμείων.

Τροπολογία 18
Άρθρο 68, παράγραφος 1

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

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

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υπάρχει επανάληψη καθυστερήσεων στην τελευταία προγραμματική περίοδο 
κατά τη σύσταση πολλών από τα εθνικά δίκτυα LEADER, LEADER+ και LEADER II.

Τροπολογία 19
Άρθρο 69, παράγραφος 1

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

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

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υπάρχει επανάληψη καθυστερήσεων κατά την σύσταση πολλών από τα εθνικά 
δίκτυα.
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Τροπολογία 20
Άρθρο 77, παράγραφος 1, σημείο (α)

(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·

(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· aυτή η εφαρμοστέα 
κοινοτική και εθνική νομοθεσία δεν θα 
πρέπει να είναι υπερβολικά αυστηρή και 
μία ευελιξία που δεν παραβαίνει τις γενικές 
κατευθύνσεις πολιτικής της ΕΕ, θα πρέπει 
να επιτρέπεται·

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη ευελιξίας μπορεί να εμποδίσει την υλοποίηση αξιόλογων σχεδίων.

Τροπολογία 21
Άρθρο 81, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 3α (νέα)

Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια για να χρησιμοποιείται, σε 
κάθε έγγραφο τεκμηρίωσης, απλή και 
ειλικρινής γλώσσα έτσι ώστε όλοι οι 
εμπλεκόμενοι στη διαδικασία 
παρακολούθησης να μπορούν να 
συμβάλλουν με αποτελεσματικό τρόπο.

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζεται αποτελεσματικότερη συμμετοχή και μεγαλύτερη ικανότητα των μελών των 
επιτροπών παρακολούθησης σε ό,τι αφορά τη συμβολή τους στη σχετική διαδικασία.

Τροπολογία 22
Άρθρο 92

Κοινοτικό αποθεματικό για τον άξονα 
προτεραιότητας LEADER

Διαγράφεται

1. Το ποσό που διατίθεται για το 
αποθεματικό που αναφέρεται στο άρθρο 70 
παράγραφος 2 χρησιμοποιείται για τη 
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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.

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη δημιουργία κοινοτικού αποθεματικού για το LEADER.


