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Πα ενημέρωση

Απάντηση

yj I Σχόλια

Συνημμένα υποβάλλω κείμενο τοο κ.Ψαλτόπουλου που θα σας παρακαλούσα να
έχει την έγκρισή σας ή όχι, για το κατά πόσο συνιστά δεσμεύσεις του Υπουργείου
Γεωργίας μέχρι το 2004.
Σε περίπτωση που οι δεσμεύσεις αυτές δεν έχουν την έγκρισή σας, παρακαλείσθε ,
ί να υποβάλετε άλλο σχέδιο συγκεκριμένων και αναλυτικών δράσεων και !
|αποτελεσμάτων για τα οποία δεσμεύεται το Υπουργείο Γεωργίας ότι 9α έχουν I
υλοποιηθεί στο τέλος κάθε χρόνου μέχρι το 2004 (δηλαδή τέλος του 2001, του
12002, του 2003 και του 2004).
Σας ευχαριστώ θερμά

Μέγαρο Ιταθάτου
Ηροδότου 1, 106 74
Αθήνα

Γεωργία-Αγροτική Ανάπτυξη: Κείμενο Πολιτικής 2001-2004
Ο πρωτογενής τομέας είχε και εξακολουθεί να έχει σημαντική θέση στην ελληνική
οικονομία και κοινωνία, αφού συνιστώ την κύρια οικονομική δραστηριότητα στην
ελληνική περιφέρεια και συμβάλλει αποφασιστικά όχι μόνο στην οικονομική
ανάπτυξη της χώρας αλλά και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Στις ημέρες μας, ένα πλέγμα παραγόντων αναμένεται να επηρεάσουν τις προοπτικές
του αγροτικού τομέα στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Αυτοί οι παράγοντες
συμπεριλαμβάνουν α) τις εξελίξεις στην εσωτερική και διεθνή αγορά αγροτικών
προϊόντων, β) την επερχόμενη αναθεώρηση της ΚΑΠ περί το 2003, η οποία θα
καταστήσει εφικτή τη διεύρυνση της ΕΕ, γ) τη συμμετοχή της χώρας στην ΟΝΕ. δ) το
συνεχώς αυξημένο ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν το περιβάλλον, ε) το νέο
γύρο διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ. Παράλληλα, ευρύτερες εξελίξεις που αφορούν
την απελευθέρωση των διεθνών αγορών και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, αλλά και
τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας αναμένεται να επηρεάσουν τον αγροτικό τομέα
και γενικότερα την περιφερειακή οικονομία της χώρας μας.
Τα παραπάνω καθιστούν απαραίτητη τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και δυναμικού
οράματος για την ελληνική γεωργία και γενικότερα την ανάπτυξη της υπαίθρου στη
χώρα, το οποίο στοχεύει στην ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Η
θέση αυτή έχει στόχο την οικονομική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της υπαίθρου και
τη προώθηση της κοινωνικής συνοχής στον αγροτικό χώρο. Έχει στόχο την αύξηση
των εισοδημάτων, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο. Έχει
στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και τη προστασία και βελτίωση
των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Έχει σαν τελικό στόχο τη δημιουργία
μίας υπαίθρου που να μπορεί να αναπτύσσεται αυτόνομα και να αποτελεί ελκυστικό
και προνομιακό χώρο διαβίωσης για τους Έλληνες.
Η στρατηγική μας για την επίτευξη του στόχου αυτού εστιάζεται σε τέσσερις κύριους
άξονες που αποσκοπούν:•
•

•
•
•

Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα και της
ποιότητας και ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που
παράγουμε
Στη προώθηση της διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης των αγροτικών
περιοχών της χώρας
Στη προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος και
της πολιτισμικής κληρονομιάς
Στη εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και προστασίας για το σύνολο του
αγροτικού πληθυσμού.

Για την προώθηση των πολιτικών που θα προωθήσουν τους στρατηγικούς μας
στόχους, αξιοποιούμε την αγροτική πτυχή της Agenda 2000 και τους αντίστοιχους
κανονισμούς, αφού πρώτα εξασφαλίσαμε ένα πρωτοφανές για τον αγροτικό τομέα
ύψος αναπτυξιακών πόρων για τη περίοδο 2000-2006. Οι πόροι αυτοί ανέρχονται σε
4 τρισ. δρχ., ενώ εάν συμπεριλάβουμε και αυτούς που αφορούν επιδοτήσεις
προϊόντων, φθάνουν τα 11 τρισ. δρχ.
Με εργαλεία τα αναπτυξιακά μας προγράμματα της τρίτης προγραμματικής
περιόδους προωθούμε ένα άθροισμα πολιτικών που αποσκοπούν την επίτευξη των
στρατηγικών μας στόχων. Αναλυτικότερα, προωθούμε την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης των
αγροτικών περιοχών και τη προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού
περιβάλλοντος της υπαίθρου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου, 2000-2006» (συνολικού κόστους 1,1
τρισ. δρχ.) και των Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης των ΠΕΠ (συνολικού κόστους 900
δισ. δρχ.). Επιδιώκουμε τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής στην ύπαιθρο και την
προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος μέσω του Εγγράφου Προγραμματισμού
Αγροτικής Ανάπτυξης, 2000-2006 (συνολικού κόστους 915 δισ. δρχ.). Προωθούμε
ολοκληρωμένες και καινοτόμες δράσεις ανάπτυξης της υπαίθρου, μέσω της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader Plus (συνολικού κόστους 122 δισ. δρχ.).
Επιδιώκουμε τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της αλιευτικής δραστηριότητας αλλά και την προστασία των
αλιευτικών πόρων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία, 2000-2006»
(συνολικού κόστους 166 δισ. δρχ.). Επίσης, με εθνικούς πόρους και αξιοποίηση
σύγχρονων χρηματοοικονομικών μέσων, προωθούμε με αποφασιστικότητα δράσεις
και έργα υποδομής που θα εξασφαλίσουν την αειφορία και την ορθολογική χρήση
των υδατικών πόρων της χώρας μας.
Ένα σημαντικό μέρος των παραπάνω δράσεων θα υλοποιηθεί την περίοδο 20012004. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ετών:
Προχωρούμε σε ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο ενίσχυσης των επενδύσεων στις
αγροτικές εκμεταλλεύσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας τους. Στόχος μας η υλοποίηση επενδύσεων σε 15.500
εκμεταλλεύσεις (2001: 4500. 2002: 5800, 2003: 2600, 2004: 2600).
Αναβαθμίζουμε σε ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού
του κλάδου μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Στόχος μας η
υλοποίηση 550 επενδυτικών σχεδίων (2001: 50. 2002: 150. 2003: 150. 2004: 200).
Βελτιώνουμε τους όρους του προγράμματος για τη στήριξη των νέων αγροτών, με
στόχο την ένταξη σε αυτό 7000 δικαιούχων (2001: 2000, 2002: 1000, 2003: 1000.
2004: 3000).

Δείχνουμε ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων μέσω της
υλοποίησης έργων που αφορούν ταμιευτήρες και αρδευτικά δίκτυα. Στόχος μας η
αύξηση του όγκου χωρητικότητας σε 10 εκατ. κυβ. μέτρα αποταμιευόμενου νερού,
καθώς και αύξηση της αξιοποιούμενης έκτασης από 84000 στρ. σε 140.000 στρ.
Προωθούμε καινοτόμες δράσεις στο πλαίσιο ενός σημαντικά ενισχυμένου
προγράμματος αγροπεριβαλλοντικών δράσεων, με στόχο την διατήρηση του
ανθρωπογενούς και φυσικού αγροτικού περιβάλλοντος. Στόχος μας η ένταξη 4000
παραγωγών στο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας, η σημαντική επέκταση του
προγράμματος μείωσης της νιτρορύπανσης, η εφαρμογή συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης των καλλιεργειών, η ένταξη τουλάχιστον 800
δικαιούχων στο πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας, αλλά και υλοποίηση
προγραμμάτων διαχείρισης οικολογικά ευαίσθητων περιοχών.
Χορηγούμε ενισχύσεις (εξισωτικές αποζημιώσεις) σε περιοχές με ειδικά φυσικά
μειονεκτήματα. Στόχος μας η ενίσχυση του εισοδήματος 180000 περίπου δικαιούχων
καθ’ όλη τα περίοδο 2001-2004.
Προχωρούμε στη βελτιωμένη εφαρμογή του προγράμματος για την πρόωρη
συνταξιοδότηση αγροτών με αύξηση των ποσών κατά 25% από 1/1/2000. Στόχος η
ένταξη στο πρόγραμμα τουλάχιστον 20000 νέων δικαιούχων, έως το τέλος του 2004.
Προωθούμε για πρώτη φορά στη χώρα μας στην εφαρμογή ολοκληρωμένων πολυτομεακών προγραμμάτων ανάπτυξης αγροτικών περιοχών, κατάλληλα
προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες, τις ειδικές ανάγκες και τις προοπτικές κάθε
περιοχής. Στόχος μας η υλοποίηση τουλάχιστον 20 τέτοιων προγραμμάτων έως το
τέλος του 2004.
Αξιοποιούμε τα προηγμένα τηλεπικοινωνιακά μέσα για την πλήρη ενημέρωση,
πληροφόρηση και εκπαίδευση του πληθυσμού της ελληνικής υπαίθρου, ενώ
παράλληλα αναβαθμίζουμε τις εκπαιδευτικές υποδομές του Υπουργείου. Στόχος μας
η εγκατάσταση τουλάχιστον 10000 συστημάτων πληροφόρησης των αγροτών έως το
τέλος του 2004.
Όσον αφορά τον τομέα της αλιείας:
Επιδιώκουμε την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, την
διευθέτηση προστατευόμενών θαλασσίων ζωνών έκτασης 7 τετρ. Χιλιομέτρων, την
αύξηση της δυναμικότητας της υδατοκαλλιέργειας, την βελτίωση του εξοπλισμού των
λιμένων, τον εκσυγχρονισμό της μεταποίησης και εμπορίας, τον εκσυγχρονισμό του
αλιευτικού στόλου, και την προώθηση των αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών
προϊόντων.

Τέλος, η πολιτική μας θα στηριχθεί στην δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου θεσμικού
πλαισίου, το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενός ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος. Έτσι:
•

Αναδιοργανώνουμε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο
μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο αποκεντρωμένο διοικητικό μηχανισμό, που
έχει στόχο την παραγωγή πολιτικής.
• Εκσυγχρονίζουμε τη λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων, προωθώντας τη συγχώνευση και μετατροπή τους σε νέους
δυναμικούς οργανισμούς διαχείρισης και προώθησης αγροτικών
προϊόντων.
• Προωθούμε την λειτουργία των Εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων,
ενός νέου θεσμού που δίνει τη δυνατότητα συλλειτουργίας
επαγγελματικών οργανώσεων κατά προϊόν.
• Αναβαθμίζουμε και αξιοποιούμε πλήρως τους οργανισμούς υποστήριξης
πολιτικής (ΟΠΕΓΕΠ, ΟΠΕΚΕΠΕ. ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Εταιρεία
Αξιοποίησης Αγροτικής Γης), και παράλληλα ιδρύουμε φορέα Ανάπτυξης
του Αγροτουρισμού.
• Αναβαθμίζουμε και αποκεντρώνουμε το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής,
το οποίο λειτουργεί πλέον σε νομαρχιακό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο.
• Προωθούμε την ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Ανασυγκρότησης της
Υπαίθρου, ενός νέου θεσμού που θα αναλάβει το συντονισμό των
αντίστοιχων διατομεακών πολιτικών και δράσεων.
• Προωθούμε την δημιουργία περιφερειακών ενδιάμεσων φορέων
υλοποίησης των δράσεων του Υπουργείου Γεωργίας.
• Θεσμοθετούμε ετήσιες διαπραγματεύσεις για όλα τα θέματα κόστους
εισροών στη γεωργική παραγωγή.
• Αναβαθμίζουμε το σύστημα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, με
στόχο την έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων στους αγρότες.
• Δημιουργούμε Γραφεία Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου στους Δήμους.
• Προσφέρουμε νέες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στους αγρότες μέσω
της ΑΤΕ και ολοκληρώνουμε την διαδικασία ρύθμισης των χρεών προς
αυτή.
Είμαστε πλέον έτοιμοι να δώσουμε και να κερδίσουμε τη μάχη για τη συνολική
ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Ο 21ος αιώνας θα σημάνει την εγκαθίδρυση σχέσεων
ισότητας μεταξύ της περιφέρειας και των αστικών κέντρων. Σχέσεων που θα
εγγυώνται την κοινωνική συνοχή, την προστασία του περιβάλλοντος και την ισότιμη
ανάπτυξη όλων των περιοχών της χώρας.

