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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ενώ πολλά σημεία των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών είναι αξιέπαινα, κρίνεται πως 
ανακύπτουν ορισμένα προβλήματα από τον τρόπο με τον οποίο αυτές έχουν διατυπωθεί.

Πρώτον, δεν αναφέρεται πουθενά κάποιος γενικός στόχος βάσει του οποίου να μπορεί να 
υπολογιστεί ο συντονισμός των μέτρων που λαμβάνονται σε κάθε άξονα.

Δεύτερον, παρατηρείται ένας βαθμός αλληλεπικάλυψης τόσο εντός όσο και μεταξύ των επί 
μέρους κατευθυντηρίων γραμμών των διαφόρων αξόνων, πράγμα που δημιουργεί πιθανές 
δυσχέρειες για τα κράτη μέλη όταν αυτά κληθούν να καθορίσουν σε ποιον από τους άξονες 
πρέπει να υπαχθούν μέρη των προγραμμάτων τους. Πότε-πότε παρατηρείται επίσης έλλειψη 
σαφήνειας ως προς το τι ακριβώς προωθείται ή, τουλάχιστον, επιτρέπεται.

Τρίτον, η κύρια προτεραιότητα που αναφέρεται σε κάθε άξονα δεν αντικατοπτρίζει πάντα 
καλά την κινητήρια δύναμη του κανονισμού του Συμβουλίου.

Επιπλέον, χρειάζεται να αποσαφηνιστεί κάπως προς τίνος τις δραστηριότητες απευθύνονται 
οι άξονες, κυρίως λόγω των αναλογιών χρηματοδότησης που προβλέπονται από τον 
κανονισμό για κάθε μια από αυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει ότι:

α) ο άξονας 1 προορίζεται κατά κύριο λόγο για τις δραστηριότητες εκείνες που έχουν σχέση 
με την πρωτογενή παραγωγή στον αγροτικό και δασοκομικό τομέα, με σκοπό την προώθηση 
της διαφοροποίησης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στα δάση και τη συμμετοχή σε 
δραστηριότητες που θα δημιουργήσουν επάρκειες ή θα προσθέσουν αξία στην πρωτογενή 
παραγωγή·

β) ο άξονας 2 προορίζεται για την κάλυψη όλων εκείνων των παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στην πρωτογενή παραγωγή, που 
συμμετέχουν στην πρόβλεψη περιβαλλοντικών στόχων, όπως είναι η προώθηση της 
βιοποικιλότητας, η αύξηση της αειφορίας, η διατήρηση του φυσικού τοπίου και η πολιτιστική 
κληρονομιά·

γ) ο άξονας 3 προορίζεται για την ενίσχυση των αγροτικών κοινοτήτων γενικότερα και
μάλιστα με δύο τρόπους:

 πρώτον, στην οικονομική τους ανάπτυξη με την προώθηση επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων κατάλληλων για την αγροτική οικονομία, που θα είναι κατά κύριο λόγο 
διαφορετικές από αυτές των πρωτογενών παραγωγών, όπως είναι η δευτερογενής 
παραγωγή, οι υπηρεσίες στήριξης για την πρωτογενή παραγωγή, η ανάπτυξη του 
τουρισμού, η χειροτεχνία και άλλες επιχειρήσεις·

 δεύτερον, στη βελτίωση των τοπικών ανέσεων με σκοπό την επίτευξη ενός καλού 
επιπέδου ζωής και την αποφυγή της μείωσης του πληθυσμού.

Και στις δύο περιπτώσεις, δίδεται έμφαση στις δυνατότητες των γυναικών και νέων ως 
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οικονομικών παραγόντων.

δ) ο άξονας 4, μετά την εμπειρία από την πρωτοβουλία Leader, αποσκοπεί στο να συναφθούν 
εταιρικές σχέσεις ανάμεσα σε εκείνους που καλύπτονται από τον καθένα ένα από τους 
άλλους άξονες προκειμένου να χαραχθεί μια συνεπής γενική αναπτυξιακή στρατηγική που θα 
υπακούει στους τοπικούς όρους.

Βάσει των ανωτέρω και υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων προβλημάτων, προτείνονται 
διάφορες τροπολογίες.

Στον άξονα 1, κρίνεται πως στην κύρια κατευθυντήρια γραμμή πρέπει να δοθεί περισσότερη 
έμφαση στην ώθηση της καινοτομίας και στην ένταξη της στην τροφική αλυσίδα, πως πρέπει 
να γίνει μνεία και της αλυσίδας των καυσίμων και ότι η αναφορά σε επενδύσεις σε φυσικό 
και ανθρώπινο κεφάλαιο πρέπει να θεωρηθεί στήριξη των δραστηριοτήτων καινοτομίας και 
ενοποίησης. Η τροποποιημένη έκδοση δείχνει καλύτερη διότι αντικατοπτρίζει την πιο 
λεπτομερή κατευθυντήρια γραμμή που ακολουθεί. Προτείνονται και ορισμένες μετατροπές, 
και συγκεκριμένα στα εδάφια 2 και 5 με σκοπό την καλύτερη απεικόνιση του είδους των 
δράσεων που προγραμματίζονται.

Σε ό,τι αφορά τον άξονα 2 κρίνεται πως η αναφορά στην κατευθυντήρια γραμμή στα 
"γεωργικά και δασοκομικά συστήματα υψηλής φυσικής αξίας" επιφέρει σύγχυση καθώς θα 
μπορούσε να σημαίνει φυσικά παραγόμενη οικονομική αξία. Αυτό δεν είναι σωστό λόγω του 
ότι ο κανονισμός ασχολείται με τομείς που παρουσιάζουν φυσικά μειονεκτήματα σύμφωνα 
με τον άξονα αυτό. Η τροπολογία στην κατευθυντήρια γραμμή αποσκοπεί στο να 
αποσαφηνίσει ότι η έμφαση δίνεται στα περιβαλλοντικά αγαθά, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθηση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας καθώς και της προστασίας του φυσικού και 
πολιτιστικού τοπίου. Έγιναν και μερικές μικροαλλαγές στα υπάρχοντα εδάφια ενώ 
προστέθηκε και ένα νέο που αναφέρεται στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά.

Η προτεινόμενη κατευθυντήρια γραμμή στον άξονα 3 αναφέρεται στην "υψίστη 
προτεραιότητα για δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης".  Αυτό δεν αντικατοπτρίζει το 
περιεχόμενο του κανονισμού, ο οποίος και αυτός τονίζει την ποιότητα ζωής, και φαίνεται να 
αδιαφορεί για το ότι η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία 
ευκαιριών απασχόλησης. Η προτεινόμενη αναδιατύπωση αποσκοπεί στο να δοθεί καλύτερη 
εικόνα αυτού που φαίνεται να προβλέπεται στον κανονισμό. Έγιναν επίσης και κάποιες 
διευκρινίσεις στα εδάφια, μια από τις οποίες αποσκοπεί στο να τον κατευθύνει πιο κοντά στο 
ρόλο και τις ανάγκες των γυναικών στις αγροτικές οικονομίες, και στο θέμα (το οποίο 
εντοπίζεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2003 
(Ρ5_ΤΑ(2003)0432) σχετικά με τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) της έκτασης της μη αμειβόμενης εργασίας που προσφέρουν οι γυναίκες η οποία έχει 
ως συνέπεια να μην γίνεται κάποια πρόβλεψη για τα γηρατειά τους.

Λίγες αλλαγές προτείνονται σε σχέση με τον άξονα 4, εκτός από το ότι κρίνεται πως η χρήση 
της λέξης "ενδογενούς", όπως τουλάχιστον αυτή εμφαίνεται στην αγγλική έκδοση του 
κειμένου καθιστά το σημείο λιγότερο σαφές από ό,τι κρίνεται  επιθυμητό για αυτό και 
συνιστάται αναδιατύπωση.

Στην κατευθυντήρια γραμμή που αναφέρεται στη μετατροπή των προτεραιοτήτων  σε 
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προγράμματα, κρίνεται πως πρέπει να δοθεί η ευκαιρία τόσο στην εισαγωγή μιας αναφοράς 
στη χωροταξική πολιτική και στη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του κανονισμού. Ομοίως, σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των κοινοτικών μέσων, κρίνεται σκόπιμο να περιληφθεί τόσο 
το TEN-T όσο και το Life+ και να αναγνωριστεί  πως σε ορισμένα κράτη μέλη η 
συμπληρωματικότητα ανάμεσα σε διάφορα ταμεία θα χρειαστεί να καλυφθεί σε περιφερειακό 
καθώς και εθνικό επίπεδο.

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 2 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Παράρτημα, τμήμα 3.1., Κατευθυντήρια γραμμή, παράγραφος 2

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.

Οι πόροι που διατίθενται για τον άξονα 1
πρέπει να συμβάλλουν στην δημιουργία 
ισχυρών και δυναμικών αγροτικών και 
δασοκομικών τομέων με εστίαση στις 
διττές προτεραιότητες της υποκίνησης της 
καινοτομίας και ενοποίησης στην τροφική 
αλυσίδα και στην αλυσίδα των καυσίμων 
και στις επενδύσεις σε φυσικό και 
ανθρώπινο κεφάλαιο, 
συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης των 
τεχνολογιών ΤΠΕ.

Τροπολογία 2
Παράρτημα, τμήμα 3.1., παράγραφος 1, εδάφιο 2

- βελτίωση της ενοποίησης της αλυσίδας
των γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής. Η βιομηχανία τροφίμων της 
Ευρώπης είναι από τις πιο ανταγωνιστικές 

- βελτίωση της ενοποίησης της αλυσίδας 
των γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής. Η βιομηχανία τροφίμων της 
Ευρώπης είναι από τις πιο ανταγωνιστικές 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
2 Για λόγους σαφήνειας, το αρχικό κείμενο της Επιτροπής παρουσιάσθηκε με απλή μορφή, δηλαδή χωρίς
έντονους χαρακτήρες, προκειμένου να τονισθούν οι αλλαγές που επήλθαν από τις τροπολογίες. Η αρχική μορφή
θα εμφανισθεί εκ νέου στην τελική έκδοση. Αυτό αφορά τις τροπολογίες αριθ.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14. 
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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·

και καινοτόμες στον κόσμο, αλλά 
αντιμετωπίζει αυξανόμενο παγκόσμιο 
ανταγωνισμό. Υπάρχουν σημαντικά 
περιθώρια στο πλαίσιο της αγροτικής 
οικονομίας για τη δημιουργία και εμπορία 
νέων προϊόντων και για την συγκράτηση 
περισσότερης αξίας στις αγροτικές περιοχές 
μέσω συστημάτων ποιότητας, τη συμμετοχή 
των πρωταρχικών παραγωγών στις 
πρωτοβουλίες μεταποίησης και εμπορίας 
και την προώθηση του τοπικού λιανικού
εμπορίου για να μην χρειάζονται τα 
τρόφιμα να διανύουν μεγάλες αποστάσεις. 
Χρειάζεται επίσης να επέλθει βελτίωση της 
εικόνας των ευρωπαϊκών προϊόντων στο 
εξωτερικό, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη 
μικρών τομέων της αγοράς.   Η χρήση 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
υποστήριξης για την συμμόρφωση με τα 
κοινοτικά πρότυπα καθώς και η βοήθεια 
στην έρευνα και προώθηση των πωλήσεων 
θα συμβάλει σε αυτές τις διαδικασίες
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·

Τροπολογία 3
Παράρτημα, τμήμα 3.1., παράγραφος 1, εδάφιο 4

- 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·

- 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, επιχειρηματικών και 
οργανωτικών δεξιοτήτων·
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Τροπολογία 4
Παράρτημα, τμήμα 3.1., παράγραφος 1, εδάφιο 5

- 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·

- Στήριξη ερευνών, επενδύσεων και 
κατάρτισης για την ανάπτυξη και χρήση 
νέων προϊόντων, μεθόδων μεταποίησης και 
τεχνολογιών. Μια τέτοια στήριξη είναι 
δυνατόν να συμπληρώσει τα μέτρα που 
λαμβάνονται στο πλαίσιο του πρώτου 
πυλώνα υποβοηθώντας την ανάπτυξη 
καινοτόμων μεθόδων παραγωγής ή, για 
παράδειγμα, υλών για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, βιοκαυσίμων και μεταποιητικής 
δυναμικότητας·

Τροπολογία 5
Παράρτημα, τμήμα 3.2., 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 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: προώθηση 
της βιοποικιλότητας και της αειφόρου 
χρήσης των γεωργικών και δασοπονικών 
εκτάσεων , καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος και συμβολή σε άλλα 
περιβαλλοντικά αγαθά, όπως η διατήρηση 
του πολιτιστικού και φυσικού τοπίου και η 
προώθηση της εδαφικής ισορροπίας. 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.
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Τροπολογία 6
Παράρτημα, τμήμα 3.2., εδάφιο 3

- 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·

- 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 ανάγκη να αυξηθεί η 
διατήρηση των δασών ως δεξαμενών 
άνθρακα και οργανικής ύλης στη σύσταση 
των εδαφών·

Τροπολογία 7
Παράρτημα, τμήμα 3.3., τίτλος

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 
διαφοροποίησης

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας

Τροπολογία 8
Παράρτημα, τμήμα 3.3., 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 

Οι πόροι που διατίθενται στα πεδία της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας 
και τα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής στις αγροτικές περιοχές, στο πλαίσιο 
του άξονα 3, πρέπει να εξυπηρετούν την 
υψίστη προτεραιότητα ισορροπημένων και 
ενοποιημένων οικονομιών στις αγροτικές 
περιοχές προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής και να δημιουργηθούν 
ευκαιρίες 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 
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πληροφόρησης και της επιχειρηματικότητας, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες 
ανάγκες των γυναικών και των νέων.

εξασφάλιση της διαρκούς ελκυστικότητας 
των αγροτικών περιοχών για τις μελλοντικές 
γενιές. Κατά την προώθηση της κατάρτισης, 
της πληροφόρησης και της 
επιχειρηματικότητας, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην άρση των 
εμποδίων για εκείνους που δυσκολεύονται 
σήμερα να έχουν πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας λόγω φύλου ή ηλικίας ή 
αναπηρίας.

Τροπολογία 9
Παράρτημα, τμήμα 3.3., εδάφιο 2

- 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·

- βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
γυναικών στις αγροτικές περιοχές και 
ενθάρρυνση της εισόδου τους στην επίσημη 
αγορά εργασίας. Οι πρωτοβουλίες¸ για 
παράδειγμα, μπορούν να περιλαμβάνουν 
την ανάπτυξη υποδομών για τη φροντίδα 
των παιδιών και άλλου τύπου, την 
πρόβλεψη κατάρτισης και δυνατότητας 
πρόσβασης στη μικροπίστωση για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων  και τη σύσταση 
και ανάπτυξη δικτύων των γυναικών·

Τροπολογία 10
Παράρτημα, τμήμα 3.3., εδάφιο 2α (νέο)

- μέτρα για την αναχαίτιση της μείωσης 
του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών 
και συγκεκριμένα σε σχέση με τους νέους, 
με τη βελτίωση των τοπικών ανέσεων, της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες και την πρόβλεψη 
δραστηριοτήτων πολιτιστικού χαρακτήρα 
και αναψυχής·

Τροπολογία 11
Παράρτημα, τμήμα 3.3., εδάφιο 6



PE 364.667v01-00 10/12 PA\583570EL.doc

EL

- 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·

- 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 πέρα από το ότι μπορεί να 
συμβάλει στην άμβλυνση του αντίκτυπου 
της αλλαγής του κλίματος·

Τροπολογία 12
Παράρτημα, τμήμα 3.3., εδάφιο 7

- 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·

- - 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, άλλες 
μορφές περιβαλλοντικά βιώσιμου 
τουρισμού και αθλητικού τουρισμού·

Τροπολογία 13
Παράρτημα, τμήμα 3.3., εδάφιο 8α (νέο)

- διατήρηση και αναβάθμιση της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς.  Η φυσική 
και πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο όχι 
μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος 
αλλά και στην προσέλκυση τουριστών και 
τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ζωής για 
όσους ζουν σε αγροτικές περιοχές. Είναι 
σημαντικό επομένως να γίνει επένδυση για 
την προστασία και διαχείριση των χώρων 
Natura 2000 και άλλων τόπων και κτηρίων 
υψηλής φυσικής και πολιτιστικής αξίας.
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Τροπολογία 14
Παράρτημα, τμήμα 3.4., 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.

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 
αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών 
περιοχών που αναφέρονται στο τοπικό 
επίπεδο.

Τροπολογία 15
Παράρτημα, τμήμα 3.4., παράγραφος 2, εδάφιο 4α (νέο)

- ενθάρρυνση της συνεργασίας ανάμεσα 
στις ομάδες τοπικής δράσης εντός των 
διαφόρων κρατών μελών και ανάμεσα σε 
αυτές και παρόμοιες ομάδες σε τρίτες 
χώρες.

Τροπολογία 16
Παράρτημα, τμήμα 3.5., 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 γεωργία, η 
τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πρόσφατη 
ανακοίνωση της Επιτροπής για την αλλαγή 
του κλίματος και η ανάγκη να πρόβλεψης 
των πιθανών επιπτώσεων στην γεωργία και 
στην δασοκομία καθώς και η έκθεση της 
Επιτροπής για τη δασική στρατηγική της ΕΕ 
(που μπορούν να συμβάλουν στην 
ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων 
ανάπτυξης, απασχόλησης και αειφορίας) και 

Κατά την επεξεργασία των εθνικών τους 
στρατηγικών, τα κράτη μέλη πρέπει να 
κάνουν χρήση ενιαίας προσέγγισης  που να 
περιλαμβάνει  ενδεδειγμένη  χωροταξική 
πολιτική και να μεγιστοποιούν συνεργίες 
μεταξύ των αξόνων, ενώ πρέπει να 
επιδιώκουν την ευρύτερη δυνατή 
συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων, 
σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 
του κανονισμού του Συμβουλίου. Θα πρέπει 
επίσης να μελετήσουν πώς μπορούν να 
ληφθούν υπόψη άλλες στρατηγικές σε 
επίπεδο ΕΕ, όπως το σχέδιο δράσης για τη 
βιολογική γεωργία, η τελευταία ανακοίνωση 
της Επιτροπής για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, η πρόσφατη ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος και 
η ανάγκη να πρόβλεψης των πιθανών 
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οι επικείμενες θεματικές περιβαλλοντικές 
στρατηγικές.

επιπτώσεων στην γεωργία και στην 
δασοκομία καθώς και η έκθεση της 
Επιτροπής για τη δασική στρατηγική της ΕΕ 
(που μπορούν να συμβάλουν στην 
ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων 
ανάπτυξης, απασχόλησης και αειφορίας) και 
οι επικείμενες θεματικές περιβαλλοντικές 
στρατηγικές.

Τροπολογία 17
Παράρτημα, τμήμα 3.6., 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.

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 ΤΕΝ-Τ, LIFE+,
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 
περιφερειακών ή εθνικών στρατηγικών 
πλαισίων αναφοράς / περιφερειακών ή 
εθνικών στρατηγικών σχεδίων, όπως 
κρίνεται ενδεδειγμένο για το εκάστοτε 
κράτος μέλος.


