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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. C 98/25

Γνωμοδότηση για την αναμόρφωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής:
— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τα συνοδευτικά μέτρα της αναμορφώσεως των
μηχανισμών στηρίξεως των γεωργικών αγορών,
— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για το κοινοτικό καθεστώς ενισχύσεων των μέτρων για
τη δράση στον τομέα της γεωργίας, και

— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για το κοινοτικό καθεστώς ενισχύσεων για την πρόωρη
συνταξιοδότηση στον τομέα της γεωργίας
(92/C 98 / 12)

Στις 15 Νοεμβρίου 1991 , και με βάση το άρθρο 198 της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΟΚ , το
Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή , να γνωμοδοτήσει για
τις παραπάνω προτάσεις .

Το τμήμα γεωργίας και αλιείας στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ
υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 7 Φεβρουαρίου 1992 (εισηγητής: o κ. Bento Gonçalves).
Κατά τη 294η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 1992), η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση με πλειοψηφία και 2 αποχές.

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 . Στόχος των ενεργειών

1 . 1 . Πρέπει αμέσως να αναγνωρισθεί, ότι οι εν λόγω προτά
σεις της Επιτροπής εντάσσονται στο πλαίσιο των απαραίτη
των συνοδευτικών και συμπληρωματικών αλλαγών που πρέπει
να καθιερωθούν στην κοινή οργάνωση αγοράς και περιλαμβά
νουν πρόσθετες ενέργειες σε τομείς, οι οποίοι ήδη αποτελούν
στόχο για τις κοινοτικές πολιτικές — αγροπεριβαλλοντικές
ενέργειες, αναδάσωση και πρόωρη συνταξιοδότηση στον
τομέα της γεωργίας.

3. Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής
3.1 . Λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής σχε
τικά με την ανομοιογένεια των γεωργικών διαρθρώσεων της
Ευρώπης των 12, και τις σαφείς διαφορές των υφισταμένων
σταδίων ανάπτυξης που διαπιστώνονται στο κοινοτικό αγρο
τικό χώρο [για τις οποίες το έγγραφο σχετικά με «Το μέλλον

του αγροτικού κόσμου», έκανε μνεία (')], καθίσταται αναγκαίο
όπως οι δράσεις που προβλέπονται στο υπό εξέταση έγγραφο,
αποτελέσουν αντικείμενο προσεκτικής επεξεργασίας, με επί
κεντρο την απαραίτητη υποστήριξη της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής, όσον αφορά τις πολλαπλές πτυχές της
αρμονικής ανάπτυξης του κοινοτικού χώρου .
4. Ανάγκη σύγκλισης και ικανότητας προσαρμογής των
μέτρων

1.2. O στόχος εντάσσεται σε ένα δυσχερές πλαίσιο λόγω
της κατάστασης των γεωργικών αγορών καθώς και των ίδιων
των διεθνών σχέσεων στον αντίστοιχο γεωργικό τομέα. Συνε
πώς η κατάσταση απαιτεί αναμφιβόλως μέτρα προσαρμο
σμένα στο παρόν και κυρίως κατευθυνόμενα στο μέλλον που
θα εδραιώσουν μια συνολική μεταρρύθμιση .

4. 1 . Απαιτείται να βρεθεί σταδιακά, ένας παραγωγικός και
περιβαλλοντικός ορθολογισμός, βάσει της επικειμένης με
ταρρύθμισης των διαρθρωτικών ταμείων και να ληφθούν
χορηγήσεις για το σκοπό αυτό .
4.1.1 . Όσον αφορά τα μέτρα με περιορισμένα αποτελέ
σματα στη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
(ΚΓΠ), δεν είναι δυνατόν να παραβλεφθούν τα αρνητικά
αποτελέσματα τα οποία, έμμεσα, προσβάλλουν τους τομείς
της γεωργίας που παρουσιάζουν άνοδο και ύφεση .
4.1.1.1 . Πρεπει να προβλεφθούν γι' αυτούς τους τομείς
κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα .

2. Ασαφεια του περιεχομένου και έκταση των μεταρρυθμί
σεων

2. 1 . Απο πολλές απόψεις, δεν έχουν ακόμα καθοριστεί ούτε
το περιεχόμενο , ούτε η ουσία και η έκταση των επιδιωκόμε
νων μέτρων και ενεργειών ενώ, δεν έχει επίσης οριοθετηθεί
επαρκώς o προγραμματισμός τους σε χρονικό πλαίσιο.

4.1.2 . Συγχρόνως, επιβάλλεται να αποφευχθεί όπως τα
πρώτα βήματα, ελλείψει αποτελεσμάτων ή ακόμα λόγω αρνη
τικών αποτελεσμάτων, αποδειχθούν ακατάλληλα για τις τερά
στιες εκτάσεις του κοινοτικού αγροτικού κόσμου .

(') Έγγρ . COM(88 ) 501 τελικό .
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4.2. Για το λόγο αυτό, η καταλληλότητα και αποτελεσματι
κότητα των ενεργειών για τις οποίες γίνεται μνεία στη γνωμο
δότηση , εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη σύγκλιση και
το συντονισμό με τον οποίο εξελίσσεται η μεταρρύθμιση της
ΚΓΠ, καθώς και από τη δυνατότητα προσαρμογής της στη
δυναμική πολιτική των διαρθρωτικών ταμείων. Οι ενέργειες
αυτές πρέπει να εφαρμοστούν, με οριζόντια μορφή , σε όλα τα
κράτη μέλη .

4.3 . Τα θέματα που πραγματεύεται το παρόν έγγραφο απο
τελούν μέρος του επιδιωκόμενου στόχου της Επιτροπής, όσον
αφορά τη Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ . H ΟΚΕ διατηρεί την
κριτική της θέση (βλέπε γνωμοδότηση σχετικά με την «Εξέ

λιξη και το μέλλον της ΚΓΠ»)(1) όσον αφορά την έλλειψη
συνοχής του συνόλου των ενεργειών, επειδή o στόχος της
μεμονωμένης επεξεργασίας, μπορεί να οδηγήσει σε μία ανο
μοιογενή μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και συνεπώς τα μέτρα ενδέ
χεται να προκαλέσουν αρνητικά αποτελέσματα.

II . ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
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φαίνεται χρήσιμο να ληφθούν υπόψη και άλλα μέτρα, έκτος
από αυτά που αναφέρονται στις φυτικές παραγωγές, συμπερι
λαμβανόμενης της παραγωγής ζωοτροφών.
9 . Συμμετοχή της Κοινότητας
9.1 . Όσον αφορά την συμμετοχή της Κοινότητας για το
ποσό των ενισχύσεων, κρίνεται σκόπιμο, αν και πρέπει να
ληφθεί υπόψη η παρούσα κοινοτική ρύθμιση , ότι η έκφραση
«είναι δυνατό», που περιέχεται στην τελευταία παράγραφο
του σημείου 2 του άρθρου 7, να αντικατασταθεί από μια άλλη ,
υποχρεωτικότερου ή δεσμευτικότερου χαρακτήρα. Είναι επι
θυμητό τα όρια που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο
(50% και 75% ) να θεωρηθούν ως κατώτερα ποσοστά της
συμμετοχής.
10. Έλεγχος και συνοδευτικά μέτρα

10.1 . Το θέμα του ελέγχου, το οποίο αναγνωρίζεται ότι
είναι εξαιρετικά δύσκολο και ευαίσθητο, θεωρείται ότι δεν
πρέπει να αποτελέσει αποκλειστική ευθύνη του κράτους
μέλους . Επιβάλλεται, κατά τη άποψή μας, όπως η Επιτροπή
επεξεργασθεί μια δέσμη κανονιστικών, φορολογικών και
συνοδευτικών αρχών.

5. Ομοιογενείς ζώνες

1 1 . Διαβούλευση με την ΟΚΕ

5.1 . Είναι αναγκαίο να αναγνωρισθεί ότι πρέπει να διατυ
πωθεί με ακριβέστερο τρόπο ή έννοια, της «ομοιογενούς
ζώνης» (άρθρο 3, σημείο 2) ώστε τα αντίστοιχα προγράμματα
να ανταποκριθούν με τρόπο συνεκτικότερο στα αντίστοιχα,
συγκεκριμένα προβλήματα κάθε περιοχής, χωρίς να θιγούν
οι υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις των μειονεκτικών ορεινών
περιοχών και o αντίκτυπος των ενεργειών a posteriori να
εκτιμηθεί ορθά.

11.1 . Σύμφωνα με το σημείο 2 του άρθρου 9, η ΟΚΕ θα
επιθυμούσε να συμπεριληφθεί στην πρόταση της Επιτροπής
η υποβολή του τριετούς απολογισμού της εφαρμογής του
κανονισμού και στην ΟΚΕ, υπό τις ίδιες συνθήκες που προ
βλέπονται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .

III . ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΤΟΥ

6 . Κατάρτιση των γεωργών

6.1 . Όσον αφορά το καθεστώς ενισχύσεων, απαιτείται
κυρίως να ρυθμισθεί όπως συμπεριληφθούν μέτρα κατάρτισης
των γεωργών, αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις όσον
αφορά τις γνώσεις για μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το
περιβάλλον .

7. Συνεργασία της βιομηχανίας

7.1 . Είναι απαραίτητο να βρεθούν ορθοί και ισορροπημέ
νοι τρόποι για να εκτιμηθεί αποτελεσματικά το μέγεθος των
παραγόντων, που είναι υπεύθυνοι για την υπερβολική εντατι
κοποίηση , ειδικότερα όσον αφορά τα λιπάσματα και τα φυτο
φάρμακα, τομέα όπου η συνεργασία της χημικής βιομηχανίας
είναι σημαντική και επιθυμητή .
8 . Άλλα μέσα εκτατικοποίησης

8. 1 . Σχετικά με άλλα μέσα εκτατικοποίησης, που αναφέρο
νται στην παράγραφο β) του σημείου 1 του ίδιου άρθρου 2,

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

12 . Γενικές παρατηρήσεις

12.1 . Υπογραμμίζεται το ενδιαφέρον που έχουν τα μέτρα,
υπό την έννοια ότι γίνεται ένα περαιτέρω διάβημα για την
ανάπτυξη ενός παραγωγικού υπο-τομέα, του οποίου τα τελικά
προϊόντα είναι ιδιαίτερα ανεπαρκή στην Κοινότητα, ειδικό
τερα όσον αφορά την ξυλεία.
1 3 . Ειδικές παρατηρήσεις
13.1 . Άρθρο 2

13.1.1 .

H πρόταση σε ορισμένες πτυχές δεν θα είναι πάντα

επαρκώς συνεκτική και ισοσταθμισμένη . Πρέπει, μεταξύ
άλλων πτυχών, να διασφαλισθεί o ανταγωνισμός στον τομέα
της γεωργίας έναντι άλλων ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων
σε εκτάσεις που είναι διαθέσιμες, και αφού περιληφθούν και
τα δάση .

(') ΕΕ αριθ . C 40 της 17.2. 1992, σ. 56.

13.1.2. Όσον αφορά την ισορροπία, χωρίς να τίθενται σε
κίνδυνο κατ'ουδένα τρόπο γενικά τα συμφέροντα της αναδά
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σωσης μέσω των αναγκών ταχείας ανάπτυξης, όσον αφορά
ιδιαίτερα τους ευκάλυπτους και ορισμένα κωνοφόρα, είναι
αναγκαίο να διασωθούν ορισμένες πιο γόνιμες εκτάσεις,
κυρίως σε εκείνες τις αγροτικές περιοχές που είναι ιδιαίτερα
μειονεκτικές, που απειλούνται από ερήμωση , που έχουν
υψηλό κίνδυνο δασικών πυρκαγιών ή ελάχιστες άλλες δυνα
τότητες εκτός από τον τομέα της γεωργίας .
14. Διασαφήνιση των παραγόντων που θα ωφεληθούν

14.1 . H ΟΚΕ υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του περιεχομέ
νου του άρθρου 2.2 (α ) που παρουσιάζει εξαιρετική οικονο
μική , κοινωνική και πολιτική σημασία, του οποίου όμως η
διατύπωση μας φαίνεται υπερβολικά γενικευμένη .
α) Τα καθεστώτα αγρομίσθωσης της εγγείου ιδιοκτησίας
είναι πολύ διαφορετικά στην Ευρώπη των 12, και για
το λόγο αυτό είναι ορθό να καταβάλλεται προσπάθεια
συμβιβασμού των παρόντων και ενδεχομένων συμφερό
ντων του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή και να εξασφαλίζε
ται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από
μια επένδυση , η οποία υπολογίζεται με βάση τη συμμε
τοχή της Κοινότητας και του κράτους μέλους .
β) Εντούτοις, για να υπάρχει συμφωνία με το ενδεχόμενο να
επωφεληθεί από την κοινοτική εισφορά η δάσωση που
προωθείται από τις δημόσιες αρχές, η περίπτωση που
προβλέπεται στο σημείο 3 του ίδιου άρθρου 2, πρέπει να
επεκταθεί και σε άλλους τομείς, και να περιλάβει οργανώ
σεις μεικτού χαρακτήρα, όπως συλλόγους περιφερειακής
ανάπτυξης, συνεταιριστικές οργνώσεις καθώς και όργανα
ειδικά για τη διαχείριση των χέρσων εδαφών. (O χαρακτη
ρισμός αυτών των αρμοδίων για τα νομικά θέματα αρχών
θα εξαρτάται από το νομικό καθεστώς που διέπει την
έγγειο ιδιοκτησία του εκάστοτε κράτους μέλους.)

γ) Αξίζει να υπογραμμισθεί το όφελος και η σπουδαιότητα
των περιοχών που υποβάλλονται σε κοινή ιδιοκτησία
(«biens des collectivités locales»), στο σύνολο της Κοινότη
τας .

15 . Άρθρο 4

15.1 . Τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν τα πολυετή
προγράμματά τους κατά ζώνες, στο ευρύ φάσμα των προβλη
μάτων του περιβάλλοντος, πράγμα για το οποίο το σημείο 2,
του άρθρου 4 δεν είναι λεπτομερές όσον αφορά το περιεχό
μενο των εν λόγω προγραμμάτων.

15.2 . Ένας θετικός προσανατολισμός όσον αφορά την
ισορροπία είναι δυνατόν να είναι αποτελεσματικότερος και
να δημιουργήσει συνθήκες που θα οδηγήσουν στη δημιουργία
ενός δικαιότερου ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.
16. Συνδυασμός με άλλα μέτρα

16.1 .

Αριθ. C 98/27

IV. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ)
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

17 . Γενικες παρατηρήσεις

17.1 . Πρόκειται για μια πρόταση εξαιρετικά σημαντική ,
τόσο από κοινωνικής και δημογραφικής άποψης, όσο από
πλευράς εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Εν τούτοις, διατυπώνονται ορισμένες αμφιβολίες, δεδομένου
ότι το καθεστώς που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ δεν οδηγείται σε
μια σαφή και γενική επιτυχία, διότι σ'αυτό περιλαμβάνεται
περιορισμένος αριθμός δικαιούχων, πράγμα το οποίο δη
μιουργεί περιορισμένη επιρροή και συμμετοχή .
17.2 . Οι ποικίλες μορφές απο πλευράς καθεστώτος κοινω
νικής ασφάλισης που υιοθετήθηκαν στα διάφορα κράτη μέλη
δεν καθιστούν δυνατή τη δημιουργία ενός απλού συνόλου
νομικών κανόνων, το οποίο θα ανταποκρίνεται, με τρόπο
ορθό στις υφιστάμενες καταστάσεις και θα είναι συναφές με
τους εν λόγο) στόχους.

17.3 . H ΟΚΕ πιστεύει ότι στο μέλλον η προαναφερθείσα
πολυπλοκότητα θα διευρυνθεί, λόγω της κινητικότητας των
εργαζομένων ως αποτέλεσμα της Ενιαίας Πράξης και λόγω
της τάσης, ολοένα και πιο έντονης σε ορισμένα κράτη μέλη
να προσφεύγουν, είτε στη γεωργία ως μερική απασχόληση ,
είτε σε υπηρεσίες εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης.

17.4.

Απο αυτό απορρέει μια τάση να καθιερωθεί ένα

δίκτυο γεωργοεπιχειρηματικών καθώς και ένα σύνολο γεωρ
γικών δραστηριοτήτων όλο και περισσσότερο διαφοροποιη
μένο και ανομοιογενές, τόσο όσον αφορά τους επαγγελματι
κούς στόχους, όσο και την εξάρτηση έναντι της ουσιαστικής
εκμετάλλευσης. Επίσης θα υπάρχουν πολλοί γεωργοί οι οποί
οι θα παρέχουν υπηρεσίες σε πολλαπλές εκμεταλλεύσεις.

17.5 . Τα ανωτέρω αποτελούν τους λόγους για τους οποίους
η Επιτροπή είναι ανάγκη να καταστήσει ελαστικότερες, εντός
ορισμένων ορίων, ορισμένες γενικές διατάξεις των προτά
σεων. Εν τούτοις, επιβάλλεται όπως υπάρχει ένας αποτελε
σματικός συντονισμός μεταξύ των διαφόρων εθνικών καθε
στώτων που αφορούν την πρόωρη συνταξιοδότηση και o
οποίος θα καταλήξει σε μια εναρμόνιση των εν ισχύ καθεστώ
των στα κράτη μέλη .

1 8 . Ειδικές παρατηρήσεις

H ΟΚΕ πιστεύει, ότι σε αντίθεση με το περιεχόμενο

των προτάσεων της Επιτροπής θεωρείται ορθό να προβλεφθεί
σε διάφορες περιπτώσεις o συνδυασμός των ενισχύσεων στον
τομέα της δάσωσης με τις ενισχύσεις που προβλέπονται όσον
αφορά την πρόωρη συνταξιοδότηση και την αγρο-περιβαλλο
ντική προστασία. H συσσώρευση των ενισχύσεων δικαιολο
γείται από οικονομικής και κοινωνικής άποψης, σε πολλούς
αγροτικούς χώρους της Κοινότητας.

18.1 . Άρθρο 5

18.1.1 . H ΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να επανεξετασθούν και
να καταστούν πιο ευέλικτοι οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί
που τυποποιούν τις απαιτήσεις των γεωργών ώστε να ληφθούν
επίσης υπόψη , οι αγρεργάτες που έχουν απασχοληθεί σε
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διάφορες γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθώς και να συνεκτιμη
θούν οι περιπτώσεις της εποχιακής εργασίας (βλέπε την

πρώτη παύλα του σημείου 2 και την τρίτη παύλα του σημείου
3 του άρθρου 5). H ΟΚΕ πιστεύει επίσης ότι η τελευταία
παράγραφος του σημείου 2 του άρθρου 3 δεν δικαιολογεί το
προβλεπόμενο όριο των δύο εργαζομένων ανά εκμετάλλευση .
18.1.2. Επειδή κεντρικός στόχος της πρότασης είναι η απε
λευθέρωση γαιών, πολύ περισσότερο από ό,τι η δημιουργία
νέων δυνατοτήτων πρόωρης συνταξιοδότησης, φαίνεται θεμε
λιώδες για να ευνοηθεί η απελευθέρωση αυτή και με σκοπό
να υπάρξουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ότι χρειάζεται να
δοθεί προτίμηση στη διανομή της γης αυτής σε νέους γεωρ
γούς. Από αυτούς και από τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισής
της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η πρόοδος της γεωργίας
της Κοινότητας .
18.2 . Ενέργειες σχετικά με την αναδιάρθρωση των γεωργι
κών εκτάσεων (άρθρο 6)
18.2.1 . Οι εκτάσεις που απελευθερώνονται πρέπει να αποτε
λέσουν αντικείμενο ενεργειών αναδασμού καθώς και άλλων
ενεργειών που αφορούν τις γεωργικές εκτάσεις, όπως προβλέ
πεται στο σημείο 6 του άρθρου 6. Οι εν λόγω ενέργειες θα
συμβάλουν αποφασιστικά στο μέλλον της γεωργίας στην
Ευρώπη και θα ισχυροποιήσουν τον αγροτικό χώρο.

18.2.2. Όσον αφορά το συνδυασμό με το καθεστώς ενισχύ
σεων για τη δάσωση , η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει την
εναρμόνιση , ώστε να αποκτηθούν τα ίδια πλεονεκτήματα και
από τις δύο ενέργειες, επειδή όλο αυτό πρέπει να γίνει για να
δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς που το επιθυμούν να μην
εγκαταλείψουν τον αγροτικό χώρο.

18.2.3 . Σήμερα, είναι δεδομένο ότι η έξοδος από την ύπαι
θρο δεν έχει ακόμα ανακοπεί σε διάφορες αγροτικές περιοχές
της Ευρώπης των 12, στις οποίες οι δημογραφικοί δείκτες
αναφέρουν ομαδική έξοδο, εγκατάλειψη της γης ή απομά
κρυνση , για διάφορους λόγους, πράγμα όμως το οποίο πρέπει
με οποιοδήποτε τρόπο να αντιμετωπισθεί και να αναχαιτισθεί.
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19. H ΟΚΕ αποφαίνεται υπέρ των προτάσεων της Επιτρο
πής αλλά επιθυμεί να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες υπο
δείξεις που διατυπώθηκαν στη γνωμοδότησή της και ακόλου
θες τελικές προτάσεις. Συνιστά:

α) Να επιδιωχθεί η ευελιξία και η διαμόρφωση με ελαστικό
τρόπο ορισμένων διατάξεων των εν λόγω προτάσεων προς
όφελος των περιοχών που εξαρτώνται περισσότερο από
τη γεωργία με στόχο να περιλάβουν, με σύνεση και ορθο
λογικό τρόπο, τα ιδιαίτερα προβλήματα των γεωργικών
και κοινωνικών διαρθρώσεων των διαφόρων κρατών
μελών.
β) Να προβεί η Επιτροπή σε μια νέα προσπάθεια για να
υπάρξει συμφωνία και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα
μέτρα για τους τρεις τομείς (περιβάλλον, δάσωση και
πρόωρη συνταξιοδότηση), και όχι μόνο μεταξύ τους άλλα
και ενόψει της επανεξέτασης της Μεταρρύθμισης των
διαρθρωτικών ταμείων, πράγμα το οποίο θα δικαιολογήσει
την ενίσχυση των χρηματοδοτικών επιπτώσεων ('). Ειδι
κότερα όσον αφορά τη δάσωση , τα κεφάλαια που προβλέ
πονται αντιστοιχούν σε μιά έκταση προς δάσωση την
οποία η ΟΚΕ θεωρεί ανεπαρκή .
γ) Να υπάρξει ένα επαρκής συντονισμός των διαφόρων εθνι
κών καθεστώτων όσον αφορά την πρόωρη συνταξιοδό
τηση που θα αποβλέπει στη σύγκλιση των εν ισχύ καθε
στώτων σε κάθε κράτος μέλος .
δ) Να τεθεί σε λειτουργία ένα μόνιμο σύστημα, θεσμικού
χαρακτήρα, για τη συνοδεία και εκτίμηση των σχετικών
μέτρων για να διαπιστωθεί η δυναμική των περιφερειακών
τους αντικτύπων . Το σύστημα, μεταξύ άλλων για να συμ
βάλει στη διάσωση του αγροτικού κόσμου και για να
καταστήσει την έξοδο από αυτόν αντικείμενο ενημέρωσης
σε συνδυασμό με τα ενδεχόμενα ευεργετήματα, πρέπει,
κατά την ΟΚΕ να συμπεριλαμβάνει τις γεωργικές οργανώ
σεις, είτε πρόκειται για κοινωνικο-επαγγελματικές είτε
για συνεταιριστικές ή συνδικαλιστικές τοιούτες .
(') Βλέπε έγγρ. COM(91 ) 415 τελικό: πίνακας VI/6/5.
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