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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει την πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 με τίτλο «Σημερινή 

κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ: πώς μπορεί να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στη γη για τους γεωργούς;», 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ των νεοεισερχομένων, το ποσοστό των γυναικών που 

απασχολούνται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα είναι μεγαλύτερο απ΄ ό,τι στον 

γεωργικό τομέα εν γένει· 

1. πιστεύει ότι έχει ζωτική σημασία για τον γεωργικό τομέα της ΕΕ, ιδιαίτερα εν όψει της 

γήρανσης του ευρωπαϊκού γεωργικού πληθυσμού, να ενθαρρυνθεί μια νέα γενιά νέων 

γεωργών να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές, να έχουν σφαιρική νοοτροπία και να 

επιταθεί η ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, προκειμένου να 

προωθηθεί η μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μια 

αποτελεσματική από απόψεως πόρων κοινωνία και να αντιμετωπιστούν οι πολλές 

μελλοντικές προκλήσεις, όπως η αλλαγή του κλίματος, η προστασία των φυσικών 

πόρων (νερό και αέρας), να βελτιωθεί η ποιότητα του εδάφους, να αυξηθεί η 

βιοποικιλότητα, να προωθηθεί η βιώσιμη γεωργική παραγωγή καθ’ όλο το μήκος της 

αλυσίδας παραγωγής, με ανάπτυξη τεχνικών παραγωγής αναπτύσσοντας τεχνικές 

παραγωγής που εντείνουν την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων, με έμφαση 

στα υγιεινά και θρεπτικά τρόφιμα· 

2. θεωρεί πως η ανάπτυξη σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών 

πρακτικών, καθώς και η προώθηση δικτύων εμπορίας μικρής κλίμακας, που ενισχύουν 

το κύρος των παραγωγών στην αξιακή αλυσίδα και βελτιώνουν την ποιότητα των 

τροφίμων, θα καταστήσουν τη γεωργία πιο ελκυστική για τους νέους γεωργούς· 

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ των περιβαλλοντικών 

μέτρων και της εναρμόνισής τους· υπενθυμίζει ότι οι γεωργοί νεαρής ηλικίας 

χρειάζονται σαφή και εύκολα στην εφαρμογή τους μέτρα· 

4. τονίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η ποικιλομορφία των εδαφών, κυρίως στις 

δύσκολες περιοχές, οι οποίες χρήζουν προσαρμοσσμένη υποστήριξη· 

5. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την έρευνα για τη χρήση γεωργικών τεχνολογιών και 

πρακτικών που καθιστούν δυνατή μια βιώσιμη γεωργία χαμηλού αντικτύπου στο 

περιβάλλον· 

6. υπενθυμίζει ότι, για να επιτευχθεί βιώσιμη γεωργία, οι νέοι γεωργοί πρέπει να μπορούν 

να επενδύσουν και να αγοράζουν γεωργική γη, να αποκτούν καινούρια ή 

μεταχειρισμένα μηχανήματα και να βελτιστοποιούν τις γεωργικές τους τεχνικές· 

7. τονίζει ότι τα μέσα της τρέχουσας κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για νέους 

γεωργούς και νεοεισερχόμενους, θα πρέπει να ενισχυθούν, προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των νέων γεωργών, με την εισαγωγή νέων 
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μέσων όπως τα ταμεία αλληλοβοήθειας, οι ασφαλιστικές μοχλεύσεις επί των κερδών, 

που μπορούν να προστατεύσουν τα εισοδήματα των γεωργών από τη διακύμανση των 

αγοραίων τιμών· σημειώνει ότι τα εργαλεία αυτά πρέπει να εστιάζουν στις ειδικές 

ανάγκες των νέων στην ηλικία γεωργών και των νεοεισερχομένων, πρωτίστως όσον 

αφορά την πρόσβαση στη γη και στις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες τους, και να 

προωθούν έργα που παρουσιάζουν την υψηλότερη προστιθέμενη αξία για τους 

γεωργούς, που προστατεύουν το περιβάλλον και ευνοούν μία σαφή διάκριση μεταξύ 

νεοεισερχόμενων και νέων γεωργών· προσθέτει ότι οι νέοι γεωργοί θα πρέπει να είναι 

σε θέση να διαφοροποιήσουν τις γεωργικές επιχειρήσεις τους· επισημαίνει ότι οι 

διοικητικές διαδικασίες για τους νέους γεωργούς θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές 

και απλές για να μειωθεί στο ελάχιστο η διοικητική επιβάρυνση για τους αιτούντες και 

τις δημόσιες αρχές· πιστεύει ότι η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον και 

κλιματολογικά έξυπνων καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια 

αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας· 

8. θεωρεί ότι ο αριθμός των ετών κατά τα οποία μια εκμετάλλευση μπορεί να επωφελείται 

από τη στήριξη θα πρέπει να αυξηθεί από τα 5 στα 7 έτη, προκειμένου να ενθαρρυνθεί 

η ανανέωση των γενεών· 

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να χρηματοδοτήσουν την 

έρευνα και την υιοθέτηση καινοτόμων περιβαλλοντικών πρακτικών και την ανάπτυξη 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, και να 

προωθήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των γεωργών· 

10. τονίζει ότι η ανανέωση των γενεών αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διατήρηση 

δυναμικών αγροτικών περιοχών και οικογενειακών επιχειρήσεων ανά την Ευρώπη, για 

την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τη βιώσιμη επιχειρηματική 

δραστηριότητα και την καινοτομία, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια των 

γεωργικών παραγωγών και διατηρώντας το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο των περιοχών 

και την εδραίωση των τοπικών κοινοτήτων·  

11. υποστηρίζει ότι στην ανανέωση των γενεών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία 

των νέων γεωργών και ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η μεταβίβαση των γεωργικών 

ιδιοκτησιών πραγματοποιείται νωρίτερα·  

12. σημειώνει ότι τούτο απαιτεί την υιοθέτηση μακρόπνοης προοπτικής, ιδίως όσον αφορά 

την πρόσβαση σε υποδομές και υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι 

κοινωνικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση, οι μεταφορές, οι ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής 

ταχύτητας, η πρόσβασης στην πίστη υπό βιώσιμους όρους, τα κατάλληλα φορολογικά 

πλεονεκτήματα για την αγορά ή την ενοικίαση γης, η μείωση των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών, η ενίσχυση, εφόσον ήδη υπάρχουν, ή η δημιουργίαα οργανισμών παροχής 

υπηρεσιών ειδικά για τους νέους γεωργούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους, καθώς και 

οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες· θεωρεί, συνεπώς, απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι νέοι 

αγρότες στις αγροτικές περιοχές είναι σε θέση να αναπτύξουν τις γεωργικές τους 

εκμεταλλεύσεις και να στηρίξουν τις οικογένειές τους· 

13. επισημαίνει ότι μια μεγαλύτερη και ισχυρότερη οργάνωση των γεωργών, μέσω της 

δημιουργίας συνεταιρισμών και της συγκρότησης οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ) σε 

τομείς που ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον Κανονισμό για την Κοινή 



 

AD\1148951EL.docx 5/9 PE615.402v02-00 

 EL 

Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), μπορεί να συμβάλει στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα της 

γεωργικής δραστηριότητας και στην προστασία του εισοδήματος των γεωργών, ιδίως δε 

των νέων στην ηλικία γεωργών, πλαισιώνοντας τις παραγωγικές επιλογές και 

βελτιστοποιώντας τα χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών· προσθέτει ότι μια 

διαρθρωτική μεταρρύθμιση των ΟΠ, προκειμένου να καταστούν πιο υπεύθυνες, πιο 

ισχυρές και πιο αποτελεσματικές, και μια μεγαλύτερη συγκέντρωση, μπορούν να έχουν 

ουσιαστική συμβολή, πρωτίστως, στην προστασία και αύξηση της αποδοτικότητας του 

τομέα με την πάροδο του χρόνου· 

14. τονίζει ότι οι νέοι στην ηλικία και οι νεοεισερχόμενοι γεωργοί αποτελούν σημαντικές 

πηγές καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τομέα της γεωργίας, δεδομένου ότι 

παρέχουν οφέλη όπως είναι η εισαγωγή νέων γνώσεων, η ανάπτυξη νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στους τελικούς χρήστες, η ανάπτυξη πιο 

βιώσιμων γεωργικών συστημάτων, η ανάπτυξη νέων οργανωτικών προτύπων (π.χ. 

επίμορτη αγροληψία, προχρηματοδότηση, πληθοπορισμός), η αύξηση των συνδέσεων 

μεταξύ γεωργίας και τοπικής κοινότητας και η προσαρμογή των παραδοσιακών 

γνώσεων στην ανάπτυξη επιχειρηματικών καινοτομιών (π.χ. παραδοσιακή παραγωγή 

τροφίμων)· 

15. επισημαίνει ότι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, η 

χρήση των οποίων επιτρέπει στον αγοραστή και/ή στον μεταποιητή ή τον έμπορο να 

εκμεταλλευτούν το σημαντικό τους πλεονέκτημαα στη διαπραγματευτική τους δύναμη 

σε σχέση με τους προμηθευτές τους, αποτελούν σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα των 

επιχειρήσεων των γεωργών, αποθαρρύνουν τους νέους από το να αναλάβουν τα 

αγροκτήματα των γονιών τους και αποτρέπουν την περαιτέρω συμμετοχή της νεώτερης 

γενιάς στην ανανέωση των γενεών στις αγροτικές περιοχές· ζητεί με έμφαση από την 

Επιτροπή να εγκρίνει τους κατάλληλους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο·  

16. λαμβάνει υπόψη ότι έχει εντοπιστεί ότι η πρόσβαση στη γη αποτελεί το σημαντικότερο 

εμπόδιο για τους νέους γεωργούς και τους νεοεισερχομένους· 

17. υπενθυμίζει ότι η μεταφορά γνώσεων σε φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή 

περιβαλλοντικών πολιτικών εξακολουθεί να αποτελεί καίρια πρόκληση που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί επειγόντως με την απαιτούμενη τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη· 

υπογραμμίζει ότι οι νέοι γεωργοί πρέπει να εκπαιδευτούν και να καταρτιστούν, με 

ποιοτικά μαθήματα κατάρτισης και με ιδιαίτερη έμφαση στις δεξιότητες στις οποίες 

διαπιστώνονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις, για να αναβαθμισθούν επαγγελματικά και να 

εντοπίζουν και να εφαρμόζουν τις όλο και μεγαλύτερες και πιο σύνθετες λύσεις που 

απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές περιβαλλοντικές, 

ποιοτικές και οικονομικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και της 

χρήσης των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της γεωργίας ή της 

βιώσιμης γεωργίας· υποστηρίζει ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των νέων γεωργών 

διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο για την επιτυχή αντιμετώπιση των μελλοντικών 

προκλήσεων και ότι, ως εκ τούτου, τα υψηλότερα επίπεδα μόρφωσης θα πρέπει να 

ανταμείβονται με υψηλότερη χρηματοδοτικές συνεισφορές· τονίζει  ότι η κατάρτιση 

αυτή πρέπει να προωθείται και να υποστηρίζεται από τα θεσμικά όργανα με στόχο να 

γεφυρωθεί το τεχνολογικό χάσμα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη και διάδοση 

της γνώσης και της καινοτομίας· επισημαίνει ότι, προκειμένου να προωθηθούν 

επιτυχείς λύσεις και καινοτομία, δεν θα πρέπει να αυξηθεί ο διοικητικός φόρτος·  
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18. υποστηρίζει την καθιέρωση ενός καθεστώτος όπως το πρόγραμμα Erasmus με στόχο τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων και της εμπειρίας των νέων γεωργών· θεωρεί ότι ένα τέτοιο 

πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρώνεται στην επαγγελματική κατάρτιση και 

αναμένεται ότι θα ωφελήσει τους νέους γεωργούς και θα προαγάγει επίσης το καθεστώς 

του νέου γεωργού· 

19. επισημαίνει την ανάγκη εκσυγχρονισμού της επαγγελματικής κατάρτισης που 

παρέχεται στις αγροτικές περιοχές· εκτιμά ότι θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και να αυξηθεί ο προϋπολογισμός που 

δίνεται για την επαγγελματική κατάρτιση στις αγροτικές περιοχές· 

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες 

κατάρτισης στους δυνητικούς και στους καταγεγραμμένους γεωργούς νεαρής ηλικίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ικανοτήτων για την έναρξη επειχειρηματικών 

δραστηριοτήτων στη γεωργία (Agribusiness Startup) και των γεωργικών, τεχνολογικών 

και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, όπως η εμπορική προώθηση, η δικτύωση, η 

επικοινωνία και η χρηματοοικονομική εμπειρογνωσία· 

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα ώστε να διασφαλιστούν τα 

εισοδήματα των γεωργών απέναντι στους διάφορους κλιματικούς, υγειονομικούς και 

οικονομικούς κινδύνους και, ως εκ τούτου, να καταστούν οι εκμεταλλεύσεις πιο 

ανθεκτικές, ιδίως με τη θέσπιση νέων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου και την ενίσχυση 

των υφιστάμενων· 

22. τονίζει τη σημασία της συνοχής μεταξύ των τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων 

για τους νέους αγρότες· καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανανέωση των 

γενεών, μεταξύ άλλων, μέσω της κληρονομικής διαδοχής και της φορολογικής 

νομοθεσίας, των κανόνων για την πρόσβαση στη γη, των διαφανών διαδικασιών, του 

χωροταξικού σχεδιασμού και των στρατηγικών διαδοχής της γεωργικής 

εκμετάλλευσης· επισημαίνει ότι το υφιστμάεμνο σύστημα πληρωμών της ΚΓΠ και οι 

αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις, ειδικότερα, μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών 

αγοράς και μίσθωσης, ενώ δεν προωθούν τη μεταβίβαση των γεωργικών γαιών και δεν 

προστατεύουν επαρκώς τους νέους γεωργούς από τη μεταβλητότητα των τιμών των 

γεωργικών προϊόντων, στην οποία είναι περισσότερο εκτεθειμένα για σαφείς λόγους 

λόγω του γεγονότος ότι βρίσκονται σε φάση εκκίνησης και δεν διαθέτουν πρακτική 

εμπειρία ή ενδέχεται να μην έχουν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα στη διάθεσή τους· 

23. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη ισχυρή δέσμευση όσον αφορά τους διαύλους 

άμεσης εμπορίας που θα επιτρέπουν στους νέους γεωργούς να πωλούν τα προϊόντα 

τους σε τοπικές αγορές με πιο βιώσιμο τρόπο και με μεγαλύτερα οφέλη· 

24. συνιστά την επανεξέταση της εφαρμογής μέτρων που θα ενθάρρυναν τους ιδιοκτήτες 

μεγαλύτερης ηλικίας να μεταβιβάσουν τις εκμεταλλεύσεις τους σε γεωργούς νεαρής 

ηλικίας, όπως το «πρόγραμμα εγκατάλειψης της γεωργικής δραστηριότητας» και άλλα 

κίνητρα συνταξιοδότησης· 

25. πιστεύει ότι για να επιτύχει οιαδήποτε στρατηγική για την ανανέωση των γενεών θα 

πρέπει να βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση, προωθώντας καλές περιβαλλοντικές 

πρακτικές και να προσανατολιστεί στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης για 

τους νέους, να διασφαλίζει τη συνέχεια της γεωργικής παραγωγής, την απόδοση του 
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εδάφους και την εδραίωση των κοινοτήτων, διευκολύνοντας παράλληλα την πρόσβαση 

των νέων γεωργών σε γη, μέσω διαφανών διαδικασιών και δίκαιων συμβάσεων, 

τραπεζικής χρηματοδότησης και άλλων προγραμμάτων πίστωσης, χρηματοδότησης με 

ευνοϊκούς όρους - με στόχο τους νέους νεοεισερχόμενους, ιδίως για τις μικρές 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προωθώντας τις ανταλλαγές μεταξύ νέων γεωργών από 

διαφορετικές χώρες, κατά το πρότυπο του Erasmus, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την 

γεωργική κατάρτιση και τις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές· τονίζει ότι αυτά θα πρέπει 

να καταστήσουν τη βιώσιμη γεωργία, που είναι ζωτικής σημασίας για την 

ανθρωπότητα, ένα ελκυστικό και βιώσιμο επάγγελμα σε νέους γεωργούς και την 

ευρύτερη κοινωνία. τονίζει ότι το έργο των νέων γεωργών θα πρέπει να αναγνωρίζεται 

στην κοινωνία ως έργο δημόσιας ωφέλειας, και ότι οι γεωργοί θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνουν τη σχετική αναγνώριση για το έργο τους· 

26. εφιστά την προσοχή στα ειδικά χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων περιφερειών 

της ΕΕ, οι οποίες διαθέτουν ένα ξεχωριστό περιβάλλον, κλίμα και κατάσταση υγείας, 

πολύ διαφορετικά από εκείνα της ευρωπαϊκής ηπείρου και ζητεί, ως εκ τούτου, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ, να ληφθούν σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη οι εν 

λόγω περιφέρειες και οι ειδικές ανάγκες και χαρακτηριστικά τους στην εφαρμογή και 

την ανάπτυξη των μέσων της ΚΓΠ για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, μεταξύ άλλων 

όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση· 

27. τονίζει ότι ιδίως οι μικρές και οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που 

λειτουργούν υπό δύσκολες συνθήκες και αναζητούν πρόσθετες πηγές εισοδήματος, θα 

πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, για παράδειγμα μέσω της χρηματοδότησης 

για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή μέσω καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων· 

28. θεωρεί σημαντικό να ενισχυθεί η διάδοση των δικτύων ερευνητών, ακαδημαϊκών, 

διαχειριστών και νέων ευρωπαίων γεωργών που ενδιαφέρονται να εντοπίσουν νέα 

μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης, με σκοπό την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων στις 

κοινωνικές ανάγκες και τις ανάγκες της αγοράς που προκύπτουν από τον κόσμο των 

νέων αγροτικών επιχειρήσεων· 

29. συνιστά στην ανανέωση των γενεών να λαμβάνεται επίσης υπόψη η διαγενεακή 

εναλλαγή προς όφελος των νέων και των μεγαλύτερης ηλικίας γεωργών· αναγνωρίζει 

τη σημασία που έχει η κατάρτιση από τους γεωργούς ενός σχεδίου διαδοχής στη 

γεωργική δραστηριότητα και σημειώνει ότι απαιτείται μεταβατική ενίσχυση για τη 

διευκόλυνση της εν λόγω διαδοχής· 

30. τονίζει ότι σε ενδεχόμενη μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να μελετηθεί η καθιέρωση ενός 

υποχρεωτικού βοηθητικού μέτρου εκκίνησης για νέους γεωργούς· 
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