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CORK 2.0 DECLARATION 2016 

“Βελτίωση της ζωής στις 
αγροτικές περιοχές”
Σκεπτικό
Συνελθόντες  στο Cork της Ιρλανδίας στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2016

Με βάση   τη Δήλωση του Cork του 1996 με τίτλο «A living countryside» (Μια ζωντανή 
ύπαιθρος), η οποία καταρτίστηκε από τους συμμετέχοντες στην ευρωπαϊκή διάσκεψη 
για την αγροτική ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Cork της Ιρλανδίας·

Λαμβάνοντας  
υπόψη   τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι αγροτικές περιοχές και κοινότητες στην 

υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, καθώς 
και τα συμπεράσματα της 21ης Διάσκεψης των Μερών (COP21) της σύμβασης 
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC)·

Έχοντας  
επίγνωση   της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολυμορφίας που χαρακτηρίζει την 

αγροτική Ευρώπη –στην οποία ζει πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού της ΕΕ και η 
οποία καλύπτει περισσότερο από τα τρία τέταρτα του εδάφους της– καθώς και της 
σημασίας των αγροτικών περιοχών για τη διατήρηση των ποικίλων φυσικών και 
πολιτιστικών τοπίων και της κληρονομιάς της Ευρώπης·

Έχοντας  
την πεποίθηση   ότι τα αστικά κέντρα, οι αγροτικές περιοχές και οι πληθυσμοί τους διαθέτουν 

διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά πλεονεκτήματα και ότι η βελτίωση των 
διασυνδέσεων και των εταιρικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ 
τους αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την οικονομική βιωσιμότητα, τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις και την κοινωνική συνοχή της Ένωσης στο σύνολό της·

Εκφράζοντας  
τη βεβαιότητα   για την αξία των αγροτικών πόρων που μπορούν να εξασφαλίσουν βιώσιμες λύσεις 

για υφιστάμενες και μελλοντικές κοινωνικές προκλήσεις οι οποίες αφορούν όλους 
τους πολίτες της Ένωσης, όπως η διασφάλιση ασφαλούς και βιώσιμης παροχής 
ποιοτικών τροφίμων, η ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, η διεύρυνση της 
βιοοικονομίας, η προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, η καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα·

Αναμένοντας   ότι η αγροτική οικονομία και οι αγροτικές επιχειρήσεις θα βασίζονται όλο και 
περισσότερο στην ψηφιοποίηση καθώς και σε εργαζόμενους με γνώσεις οι οποίοι 
αξιοποιούν στο έπακρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενισχύουν με βιώσιμο 
τρόπο την αγροτική παραγωγή·

Έχοντας  
την πεποίθηση   ότι η οικονομική ανάπτυξη και η βιωσιμότητα δεν αποκλείουν η μία την άλλη 

και μπορούν να ενισχυθούν μέσω της καινοτομίας, στην οποία πρέπει να έχουν 
πρόσβαση επιχειρηματίες του αγροτικού κλάδου, γεωργοί και δασοκόμοι και η 
οποία μπορεί να συνδέεται με τεχνολογίες, πρακτικές, διαδικασίες, κοινωνικά 
και οργανωτικά ζητήματα, να έχει ως γνώμονα την έρευνα ή να βασίζεται σε 
διαδραστικές προσεγγίσεις «από τη βάση προς την κορυφή»·

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2016 ΤΟΥ ΚΟΡΚ 2.0

2



CORK 2.0 DECLARATION 2016 

1 

CORK 2.0 DECLARATION 2016 

Εκφράζοντας  
ανησυχία   για την εγκατάλειψη της υπαίθρου και τη μαζική αποχώρηση νέων ανθρώπων 

καθώς και για την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι αγροτικές περιοχές και κοινότητες 
(ύπαιθρος, αγροκτήματα, χωριά και μικρές πόλεις) θα παραμείνουν ελκυστικά 
μέρη διαμονής και εργασίας, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης των κατοίκων 
αγροτικών περιοχών σε υπηρεσίες και ευκαιρίες και μέσω της ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας σε παραδοσιακούς αγροτικούς τομείς καθώς και σε νέους 
τομείς της οικονομίας·

Εκφράζοντας  
τη βεβαιότητα   ότι οι τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας εξακολουθούν να έχουν μεγάλη 

σημασία για την οικονομία της Ένωσης, και ότι οι συνδεόμενες με αυτούς αλυσίδες 
αξίας αποτελούν μοχλούς αγροτικής ανάπτυξης που παρέχουν θέσεις εργασίας 
και μέσα βιοπορισμού σε δεκάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους, ιδίως σε αγροτικές 
περιοχές και συχνά μέσω θέσεων εργασίας που δεν μπορούν να μετεγκατασταθούν·

Έχοντας  
επίγνωση   του ρόλου που διαδραματίζει η γεωργία και η δασοκομία στη διαμόρφωση των 

τοπίων, καθώς και του σημαντικού ρόλου των γεωργών και των δασοκόμων ως 
διαχειριστών της υπαίθρου και βασικών παρόχων περιβαλλοντικών δημόσιων 
αγαθών και υπηρεσιών που συνδέονται με τη βιοποικιλότητα, το έδαφος, το νερό 
και την κλιματική δράση·

Έχοντας  
υπόψη   την ανάγκη να δοθεί μεγάλη έμφαση στην εδαφική διάσταση στο πλαίσιο της κοινής 

γεωργικής πολιτικής, η οποία πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς άλλες 
πολιτικές της ΕΕ και να εστιάζει στην επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων για τους 
κατοίκους των αγροτικών περιοχών και την κοινωνία συνολικά·

Κρίνοντας  
αναγκαίο   να ενισχυθεί η ενσωμάτωση των τοπικών πρωτοβουλιών και της ανάπτυξης 

αγροτικών ικανοτήτων στην κεντρική διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ, 
ειδικότερα μέσω προσεγγίσεων «από τη βάση προς την κορυφή» για την τοπική 
ανάπτυξη, όπως το πρόγραμμα LEADER και η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων·

Αναλαμβάνοντας  
τη δέσμευση  για διασφάλιση της συμμετοχής παραγόντων αγροτικής ανάπτυξης και 

ενδιαφερόμενων φορέων, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για 
την εταιρική σχέση·

Λαμβάνοντας  
υπόψη   τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την 

καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας, τη γνωμοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με τα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και τις πολύτιμες συνεισφορές άλλων ομάδων 
ενδιαφερόμενων φορέων του αγροτικού τομέα όσον αφορά τις προοπτικές της 
γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης·

Πιστεύοντας   ότι μια κοινή γεωργική πολιτική και πολιτική αγροτικής ανάπτυξης που είναι 
προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και εφαρμόζει ενισχυμένη στρατηγική 
προσέγγιση αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ·

Αναλαμβάνοντας  
τη δέσμευση   να διασφαλιστεί η αρχή της επικουρικότητας καθώς και η απλούστευση και η 

διαφάνεια του σχεδιασμού των πολιτικών·
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Κατευθύνσεις πολιτικής
Εμείς, οι συμμετέχοντες στην ευρωπαϊκή διάσκεψη για την αγροτική ανάπτυξη «Cork 2.0», 
δηλώνουμε ότι μια καινοτόμος, ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς αγροτική και 
γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διέπεται από τις δέκα ακόλουθες 
κατευθύνσεις πολιτικής:

Σημείο 1:  
Προώθηση της αγροτικής ευημερίας
Θα πρέπει να αναγνωριστεί περισσότερο η 
δυνατότητα του αγροτικού τομέα να παρέχει 
καινοτόμες, ολοκληρωμένες και βιώσιμες λύσεις σε 
υφιστάμενες και μελλοντικές κοινωνικές προκλήσεις, 
όπως η οικονομική ευημερία, η επισιτιστική 
ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση των 
πόρων, η κοινωνική ένταξη και η ενσωμάτωση 
των μεταναστών. Ένας μηχανισμός προστασίας του 
αγροτικού τομέα θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η 
δυνατότητα αυτή αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές 
και τις στρατηγικές της Ένωσης. Οι αγροτικές και 
γεωργικές πολιτικές θα πρέπει να αξιοποιούν 

την ταυτότητα και τον δυναμισμό των αγροτικών 
περιοχών μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων 
στρατηγικών και πολυτομεακών προσεγγίσεων. 
Θα πρέπει να προωθούν τη διαφοροποίηση και να 
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την 
καινοτομία και την απασχόληση. Οι εν λόγω πολιτικές 
θα πρέπει επίσης να προσδίδουν αξία στην αγροτική 
ταυτότητα και να ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την 
κοινωνική ένταξη και την τοπική ανάπτυξη, καθώς και 
την ανθεκτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
και των αγροτικών κοινοτήτων.

Σημείο 2:  
Ενίσχυση των αγροτικών αλυσίδων αξίας   
Οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να εστιάζουν 
σε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις όσον αφορά την 
ανάπτυξη και την ενίσχυση των αγροτικών αλυσίδων 
αξίας και των τοπικών δικτύων παραγωγής. 
Θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αναδυόμενες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις γεωργικές, 
δασοκομικές και αγροτικές επιχειρήσεις σε σύνδεση 
με την κυκλική, την πράσινη και την απαλλαγμένη 
από ορυκτά καύσιμα οικονομία. Πρέπει επίσης 
να αντιμετωπιστούν οι εντεινόμενες ανησυχίες 
των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των 

προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής, 
καθώς και η απαίτησή τους για υγιεινά τρόφιμα. Οι 
πολιτικές πρέπει να προωθήσουν νέες προσεγγίσεις 
στην οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση, οι οποίες 
να διασφαλίζουν δίκαιες και διαφανείς συμβατικές 
σχέσεις εντός της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς 
και νομικές δυνατότητες για την οργάνωση των 
συλλογικών δράσεων των γεωργών. Θα πρέπει 
να παρασχεθούν στους γεωργούς αποτελεσματικά 
εργαλεία διαχείρισης κινδύνων.
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Σημείο 3:  
Επενδύσεις στη βιωσιμότητα και τη 
ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών
Η στήριξη της Ένωσης για επενδύσεις στις αγροτικές 
περιοχές θα πρέπει να εστιάσει στην παραγωγή 
προστιθέμενης αξίας για την κοινωνία. Οι επενδύσεις 
στην επιχειρηματική ανάπτυξη, σε δημόσιες και 
ιδιωτικές υπηρεσίες, σε βασικές υποδομές και στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων θα πρέπει να αποσκοπούν 
στην επίτευξη των κοινών στόχων της ΕΕ, κυρίως 
στους τομείς της απασχόλησης και της πράσινης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να 
προβλέπουν αυτοσυντηρούμενες πρωτοβουλίες για 
την προώθηση ανταγωνιστικής και διαφοροποιημένης 
γεωργίας και αγροτικής οικονομίας. Πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στη γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσματος και στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων που 

παρέχει η συνδεσιμότητα και η ψηφιοποίηση των 
αγροτικών περιοχών. Οι πολιτικές θα πρέπει να 
προάγουν την ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές 
και να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των νέων 
που κατοικούν σε αυτές για διαφοροποιημένη και 
καλά αμειβόμενη εργασία, αλλά και να διευκολύνουν 
την ανανέωση των γενεών. Θα πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την επέκταση της 
εμβέλειας, του πεδίου εφαρμογής και της μόχλευσης 
της χρηματοδότησης μέσω της παροχής καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων. Η στήριξη της Ένωσης θα 
πρέπει να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ αγροτικών 
και αστικών περιοχών και να εναρμονίσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξή τους. 

Σημείο 4:  
Προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος
Η διαχείριση της γης διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην 
αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτών και περιβάλλοντος. 
Οι πολιτικές πρέπει να δημιουργούν κίνητρα για 
την παροχή περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών, 
μεταξύ των οποίων η διατήρηση της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Τα εν λόγω 
αγαθά περιλαμβάνουν πλούσια ποικιλία οικοτόπων 
χλωρίδας και πανίδας και υπηρεσίες που συνδέονται 
με τη διαμόρφωση τοπίου και εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από τα συστήματα γεωργίας και δασοκομίας. Τα 
μέτρα για την ανταμοιβή της παροχής περιβαλλοντικών 
δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των τοπικών συνθηκών. 
Η εγγενής αξία του αγροτικού περιβάλλοντος παρέχει 
οφέλη στην τοπική οικονομική ανάπτυξη, στον 
οικοτουρισμό, στον υγιεινό τρόπο ζωής, στην ταυτότητα 
και την εμπορική σήμανση των τροφίμων, καθώς και 
στην προώθηση της υπαίθρου για λόγους αναψυχής. 

Σημείο 5:  
Διαχείριση φυσικών πόρων 
Η αυξημένη πίεση που ασκείται στους φυσικούς πόρους 
ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης για τρόφιμα, 
ζωοτροφές, ίνες και βιοϋλικά πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με συντονισμένες διατομεακές προσεγγίσεις πολιτικής. 
Μέσω αυτών θα πρέπει να διασφαλιστεί η βιώσιμη 
διαχείριση φυσικών πόρων όπως το νερό, το έδαφος 
και η βιοποικιλότητα, που αποτελούν τα βασικά μέσα 

γεωργικής και δασικής παραγωγής. Θα πρέπει να 
αναστραφεί η απώλεια γενετικής ποικιλομορφίας και 
να διασφαλιστούν, μέσω κατάλληλης δημόσιας και 
ιδιωτικής δράσης, η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση 
φυτικών και ζωικών γενετικών πόρων. Είναι αναγκαία η 
ανάπτυξη και ενσωμάτωση καινοτόμων επιστημονικών 
λύσεων οι οποίες θα επιτρέπουν την αύξηση της 
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παραγωγής με λιγότερα μέσα ενώ θα διασφαλίζουν 
παράλληλα τη διαθεσιμότητα φυσικών πόρων για 
τις μελλοντικές γενιές. Θα πρέπει να αναπτυχθούν 

αποτελεσματικές μορφές ανταλλαγής γνώσεων και 
συμβουλών και να υποστηριχθεί η θέσπιση άρτια 
σχεδιασμένων προγραμμάτων διαχείρισης της γης.

Σημείο 6:  
Ενθάρρυνση της δράσης για το κλίμα
Δεδομένης της κρίσιμης ανάγκης να αντιμετωπιστεί 
η κλιματική πρόκληση στις αγροτικές και τις 
αστικές περιοχές, η παροχή στήριξης πρέπει να 
επικεντρωθεί στην εφαρμογή αποτελεσματικών 
στρατηγικών μετριασμού και προσαρμογής. 
Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα στις αγροτικές περιοχές. Οι 
δράσεις πρέπει να υπερβαίνουν τις λύσεις που έχουν 
ως βάση τον άνθρακα και να προωθούν τη χρηστή 
διαχείριση των θρεπτικών ουσιών και του ζωικού 

κεφαλαίου. Οι γεωργοί και οι δασοκόμοι θα πρέπει 
να ενθαρρυνθούν ώστε να παρέχουν κλιματικές 
υπηρεσίες και να συμμετέχουν σε προσπάθειες 
προσαρμογής. Θα πρέπει να αναπτυχθεί, μέσω 
κατάλληλων επενδυτικών προγραμμάτων, η 
δυνατότητα των αγροτικών περιοχών να παράγουν 
βιώσιμη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, καθώς 
και βιοϋλικά. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας καθώς 
και στη διαδοχική χρήση των βιοϋλικών.

Σημείο 7:  
Ενίσχυση της γνώσης και της καινοτομίας  
Οι αγροτικές κοινότητες πρέπει να συμμετέχουν στην 
οικονομία της γνώσης προκειμένου να αξιοποιούν 
πλήρως την πρόοδο που σημειώνεται στην έρευνα 
και την ανάπτυξη. Οι αγροτικές επιχειρήσεις όλων 
των τύπων και των μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων 
των γεωργών και των δασοκόμων, πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη τεχνολογία, 
σύγχρονη συνδεσιμότητα, καθώς και σε νέα 
εργαλεία διαχείρισης για την επίτευξη οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών οφελών. Η 
ισχυρότερη εστίαση της πολιτικής στην κοινωνική 
καινοτομία, τη μάθηση, την εκπαίδευση, την παροχή 
συμβουλών και την επαγγελματική κατάρτιση είναι 
ουσιώδης για την ανάπτυξη των απαιτούμενων 

δεξιοτήτων. Θα πρέπει να συνοδεύεται από την 
ενίσχυση των ανταλλαγών μεταξύ ομοτίμων, της 
δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ γεωργών και 
επιχειρηματιών του αγροτικού τομέα. Οι ανάγκες και 
η συνεισφορά των αγροτικών περιοχών θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζονται σαφώς στο θεματολόγιο 
έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βιομηχανία, οι 
ερευνητές, οι επαγγελματίες, οι πάροχοι γνώσης, η 
κοινωνία των πολιτών και οι δημόσιες αρχές πρέπει 
να συνεργαστούν στενότερα για την καλύτερη 
αξιοποίηση και την ανταλλαγή των ευκαιριών που 
προκύπτουν από την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο.

Σημείο 8:  
Ενίσχυση της αγροτικής διακυβέρνησης   
Η διοικητική ικανότητα και αποτελεσματικότητα των 
περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων και των 
ομάδων σε επίπεδο κοινότητας πρέπει να ενισχυθεί, 
όπου απαιτείται, μέσω της παροχής τεχνικής βοήθειας, 

της κατάρτισης, της συνεργασίας και της δικτύωσης. 
Με βάση την επιτυχία του προγράμματος LEADER 
και της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για τη 
γεωργία, θα πρέπει να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες 
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των τοπικών κοινοτήτων με χαρακτήρα από τη 
βάση προς την κορυφή, ώστε να κινητοποιηθεί το 
δυναμικό του αγροτικού τομέα. Η αρχιτεκτονική της 
ΚΓΠ πρέπει να βασίζεται σε ένα κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο και πλαίσιο προγραμματισμού το οποίο θα 
προβλέπει προσανατολισμό όλων των παρεμβάσεων 
σε σαφώς καθορισμένους οικονομικούς, κοινωνικούς 
και περιβαλλοντικούς στόχους. Θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

ενδιαφερόμενων περιοχών και να σέβεται την αρχή της 
εταιρικής σχέσης. Η εμβέλεια, το πεδίο εφαρμογής και 
η μόχλευση της χρηματοδότησης πρέπει να ενισχυθούν 
μέσω εκτενούς ανάπτυξης και χρήσης χρηματοδοτικών 
μέσων. Οι αγροτικές και γεωργικές πολιτικές πρέπει να 
αλληλεπιδρούν με το ευρύτερο πλαίσιο των εθνικών 
και περιφερειακών στρατηγικών και να λειτουργούν 
συμπληρωματικά και με συνοχή προς άλλες πολιτικές. 

Σημείο 9:  
Προώθηση της εφαρμογής και της 
απλούστευσης των πολιτικών   
Απαιτείται ευελιξία και καλύτερη στόχευση 
όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
πολιτικών, χωρίς όμως αυτό να οδηγεί σε περιττή 
πολυπλοκότητα. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
σε πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση και την 
οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων 
φορέων. Είναι ουσιώδες να εξορθολογιστεί περαιτέρω 
το κανονιστικό πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και να απλουστευθεί περισσότερο η εφαρμογή. 
Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν έξυπνα διοικητικά 
εργαλεία και διαδικασίες, ώστε να μειωθεί η διοικητική 

επιβάρυνση των δικαιούχων και των εθνικών και 
περιφερειακών διοικήσεων. Η αναλογικότητα όσον 
αφορά τις απαιτήσεις και τις κυρώσεις είναι σημαντική. 
Πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα αφενός 
στην εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
για τη διαχείριση των προγραμμάτων στήριξης και 
αφετέρου στην ευρεία εφαρμογή απλουστευμένων 
επιλογών κόστους. Είναι αναγκαίο να ενισχυθούν η 
επικουρικότητα και η αναλογικότητα στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης των πόρων καθώς και τα 
υποκείμενα συστήματα ελέγχου.

Σημείο 10:  
Βελτίωση των επιδόσεων και της λογοδοσίας
Πρέπει να προβλέπεται η λογοδοσία για τις πολιτικές, 
οι οποίες πρέπει επίσης να είναι κατάλληλες για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό. Η παροχή δημόσιας στήριξης στη 
γεωργία και στις αγροτικές περιοχές πρέπει να υπόκειται 
σε ένα αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να καλύπτει 
τα οφέλη των δράσεων, την αποδοτικότητα των 
δαπανών και την αξιολόγηση των παραδοτέων με βάση 
τους στόχους των πολιτικών. Πρέπει να ενισχυθεί ο 

ρόλος των ενδιαφερόμενων φορέων στην αξιολόγηση 
των επιδόσεων, μέσω της μάθησης από ομοτίμους 
και της επισκόπησης των επιδόσεων. Οι πολίτες και 
οι φορολογούμενοι αναμένουν να ενημερώνονται για 
τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα της πολιτικής. Η 
προσδοκία αυτή πρέπει να ικανοποιηθεί. 
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Συμπέρασμα
Οι συμμετέχοντες στην ευρωπαϊκή διάσκεψη για την αγροτική ανάπτυξη «Cork 2.0» 
προτρέπουν τους φορείς χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

•     να βελτιώσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη δυνατότητα των αγροτικών 
περιοχών και των αγροτικών πόρων να ανταποκρίνονται σε ευρύ φάσμα οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων και ευκαιριών προς όφελος των Ευρωπαίων 
πολιτών·

•     να επενδύσουν στην ταυτότητα των αγροτικών κοινοτήτων, στη δυνατότητα αγροτικής 
ανάπτυξης και να μετατρέψουν τις αγροτικές περιοχές σε ελκυστικούς τόπους διαβίωσης και 
εργασίας για τους ανθρώπους σε όλα τα διαφορετικά στάδια της ζωής τους·

•    να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη δυναμική προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω τη 
γεωργική και αγροτική πολιτική με στόχο μια απλή και ευέλικτη προσέγγιση προσανατολισμένη 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων, η οποία να βασίζεται στην εταιρική σχέση και να αντικατοπτρίζει 
τους στόχους της Ένωσης καθώς και τις τοπικές ανάγκες και προσδοκίες·

•    να εξετάσουν με συστηματικό τρόπο άλλες μακροοικονομικές και τομεακές πολιτικές μέσα από 
μια αγροτική προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικές και πραγματικές επιπτώσεις και 
συνέπειες για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις προοπτικές εξέλιξης του αγροτικού τομέα, 
την κοινωνική ευημερία και την ποιότητα του περιβάλλοντος των αγροτικών περιοχών και 
κοινοτήτων·  

•    να στηρίξουν το παρόν πρόγραμμα 10 σημείων και να ενσωματώσουν το όραμα και τις 
κατευθύνσεις του στη μελλοντική ανάπτυξη πολιτικών.
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ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

Δωρεάν εκδόσεις:

• ένα αντίτυπο:
από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)·

• περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες:
από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(http://ec.europa.eu/represent_el.htm), 
από τα γραφεία εκπροσώπησης στις εκτός ΕΕ χώρες (http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm),
επικοινωνώντας με την υπηρεσία Άμεση Ευρώπη (http://europa.eu/contact/index_el.htm) ή
καλώντας τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν τηλεφωνικός αριθμός από όλη την Ένωση) (*).

(*) Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που 
πραγματοποιούνται μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία 
να χρεώνονται). 

Εκδόσεις επί πληρωμή:

• από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).



https://enrd.ec.europa.eu Χρηµατοδοτείται από την:

KF-01-16-997-EL-N




