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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τις δημογραφικές προβολές, τις επόμενες δεκαετίες ο 
δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων (σχέση ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω προς 
άτομα ηλικίας 15-64 ετών) θα αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι o δείκτης αυτός έχει ανέλθει στο 31,4 % το 20191 και προβλέπεται να 
αυξηθεί περαιτέρω, συγκεκριμένα έως το 52% το 20502, και να φθάσει στο 52 % το 
2070·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές εξελίξεις που συναρτώνται με τη γήρανση του 
πληθυσμού έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, πλήττοντας 
εντονότερα τις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
περιοχές αυτές παρατηρείται επίσης μείωση του πληθυσμού τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η μείωση του πληθυσμού μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας πληθυσμός που γηράσκει μπορεί να λειτουργεί ως πηγή 
γνώσεων όσον αφορά τις τοπικές παραδόσεις, τη διατροφή και τον τρόπο ζωής στις 
αγροτικές περιοχές, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να αξιοποιηθεί για την 
ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού και των τοπικών επιχειρήσεων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης αποτελεί 
δημογραφικό φαινόμενο που συνεπάγεται  μείωση τόσο της γονιμότητας όσο και των 
ποσοστών θνησιμότητας, καθώς και υψηλότερο προσδόκιμο ζωής του ευρωπαϊκού 
πληθυσμού·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική αλλαγή διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους, με τις αγροτικές και τις μειονεκτούσες περιοχές να 
είναι περισσότερο επιρρεπείς στην πληθυσμιακή συρρίκνωση και γήρανση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, οι εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών 
αντιπροσώπευαν το 59,1 % του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ3· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, το 2016, το ένα τρίτο περίπου όσων διηύθυναν  οικογενειακές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις ήταν ηλικίας 65 ετών ή και άνω και ότι η πλειονότητα (57 %) ήταν 
ηλικίας τουλάχιστον 55 ετών ή και παραπάνω· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ένας 
στους δέκα από όσους διηύθυναν γεωργικές εκμεταλλεύσεις ήταν ηλικίας κάτω των 40 
ετών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική κατάσταση επηρεάζει σοβαρά την κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η ΕΕ 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=el
2 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=el 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=el

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=el
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=el
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=el
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να εντάξει τα δημογραφικά ζητήματα σε όλες τις πολιτικές της·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανησυχητικές δημογραφικές τάσεις στις αγροτικές περιοχές 
της ΕΕ επιδεινώνουν τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές και αυξάνουν τον κίνδυνο 
φτωχοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υπό εκπόνηση πράσινη βίβλο για τη γήρανση και το 
μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές θα εκτεθεί η στρατηγική που θα 
ακολουθήσει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο της δημογραφικής αλλαγής στον 
κοινωνικοοικονομικό μας ιστό·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανανέωση των γενεών αποτελεί έναν από τους ειδικούς 
στόχους της ΚΓΠ μετά το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά γνώσεων και η 
διαγενεακή μάθηση είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών καθώς και για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των 
γενεών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κατάσταση των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας 
και ευρύτερα στην κοινωνία δείχνει ότι απαιτούνται τεράστιες και αποφασιστικές 
επενδύσεις σε τομείς όπως η ισότητα ευκαιριών, η δια βίου μάθηση, η βοήθεια στην 
απασχόληση και η παροχή υπηρεσιών υγείας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
διευρυνόμενες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες στην ΕΕ·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι που ζουν σε αγροτικές ή απομακρυσμένες 
περιοχές ενδέχεται να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους συναρτώμενους με την ηλικία 
κινδύνους, όπως μεταξύ άλλων φτώχεια, δυσκολότερη πρόσβαση σε υγειονομική 
περίθαλψη και υπηρεσίες υγείας ποιότητας, λιγότερη κοινωνική στήριξη ή 
περιορισμένες ευκαιρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς και έλλειψη πρόσβασης 
σε υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη δημογραφική αλλαγή, με μια τάση προς τον 
υπερπληθυσμό στα αστικά κέντρα αφενός και την εγκατάλειψη της υπαίθρου αφετέρου·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές ζώνες και οι περιφερειακές περιοχές πλήττονται 
εντονότερα από τη δημογραφική αλλαγή, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στην 
απομόνωση των ηλικιωμένων στις περιοχές αυτές·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, το 42 % των εργατικών ατυχημάτων στην ΕΕ 
αφορούσαν εργαζομένους ηλικίας άνω των 45 ετών· λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι 
για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της 
γήρανσης του εργατικού δυναμικού·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα επιμέρους κράτη μέλη, 
τόσο ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού όσο και ως προς τη δημογραφική του 
εξέλιξη·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισιτιστική ασφάλεια εξαρτάται από την επιτυχή 
διαγενεακή ανανέωση στο γεωργικό τομέα·
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ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ παραμένει καίριας σημασίας μέσο για την υποστήριξη 
της αγροτικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί πλήρως, στην πορεία προς την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, το 
δυναμικό των παλαιότερων γενεών·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την πανδημία της COVID-19 αυξήθηκαν η τρωτότητα 
καθώς και ο ψηφιακός και κοινωνικός αποκλεισμός των ηλικιωμένων στις αγροτικές 
περιοχές·

1. εκτιμά ότι η δημιουργία ευκαιριών  διαλόγου μεταξύ των γενεών είναι σημαντική για 
τον εμπλουτισμό της κοινωνικής ζωής των ηλικιωμένων στην ύπαιθρο, την 
αντιμετώπιση του κινδύνου κοινωνικής απομόνωσης και, ταυτόχρονα, την παροχή 
βοήθειας στις νεότερες γενιές μέσω της μεταβίβασης των γνώσεων για τις παλαιότερες 
και τις παραδοσιακές πρακτικές, ώστε να συμβάλουν στη διατήρηση του πολιτισμού 
και της κληρονομιάς, καθώς και σε μια πιο συνεκτική κοινωνία·

2. επισημαίνει την ιδιαίτερη φύση της οικογενειακής γεωργίας, στην οποία συνδυάζεται η 
γεωργική δραστηριότητα και η οικογενειακή ζωή, με αποτέλεσμα οι μεγαλύτερης 
ηλικίας γεωργοί να παραμένουν ενεργοί και πέραν της ηλικίας συνταξιοδότησης·

3. φρονεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι και τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά θεσμικά όργανα θα 
πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να δημιουργηθεί μια 
πραγματικά θετική «νοοτροπία» ενεργού γήρατος και προσλήψεων χωρίς διακρίσεις· 
τονίζει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα προκειμένου να συμμετέχουν οι ηλικιωμένοι 
στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και να διευκολύνεται η πρόσβαση σε δημόσιες 
υπηρεσίες προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους·

4. πιστεύει ότι πρέπει να βρεθεί μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την καθοδήγηση και την 
εταιρική σχέση προκειμένου να σταματήσει η διαρροή εγκεφάλων, καθώς οι 
προηγμένες δεξιότητες συγκεντρώνονται περισσότερο στο γηραιότερο τμήμα του 
εργατικού δυναμικού·

5. αναγνωρίζει τις δυνατότητες των ηλικιωμένων, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών, 
να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη μιας δυναμικής οικονομίας της τρίτης ηλικίας 
στις αγροτικές περιοχές με βάση την κοινωνική καινοτομία, τις αγροτικές κοινότητες 
χωρίς αποκλεισμούς και ένα υγιέστερο περιβάλλον διαβίωσης· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει προσεκτικά τις δυνατότητες αυτές όταν συνθέτει το μακροπρόθεσμο όραμά 
της για τις αγροτικές περιοχές και το ενεργό γήρας·

6. καλεί τους δημόσιους οργανισμούς να προωθήσουν τη δημιουργία ενός συστήματος 
ειδικής προστασίας που θα λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη φύση της ανεργίας που 
πλήττει τους εργαζόμενους στον γεωργικό τομέα, λόγω του πολύ προσωρινού 
χαρακτήρα της εποχιακής απασχόλησης στη γεωργία· τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να 
παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια σε όσους επιλέγουν να εργάζονται στη γεωργία·

7. επισημαίνει ότι η γήρανση του εργατικού δυναμικού και η έλλειψη ανανέωσης των 
γενεών αποτελούν πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα για τη γεωργία από ό,τι για άλλους 
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κλάδους· πιστεύει ότι, προκειμένου να αντιστραφεί αυτή η τάση, επιβάλλεται για την 
ανανέωση των γενεών η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω της διασφάλισης της 
ελκυστικότητας και της κερδοφορίας των επαγγελμάτων στον γεωργικό τομέα·

8. διαπιστώνει ότι μόνο το 11 % του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση διευθύνεται από γεωργούς ηλικίας κάτω των 40 ετών4· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να άρουν όλα τα εμπόδια που αποτρέπουν τους νέους αγρότες να εισέλθουν 
στον γεωργικό κλάδο, όπως μεταξύ άλλων η δυσκολία πρόσβασης σε γη· καλεί 
επιπλέον τα κράτη μέλη να προωθήσουν νέους τρόπους συνεργασίας μεταξύ των 
γενεών, όπως οι εταιρικές σχέσεις, η επίμορτη αγροληψία, η μακροχρόνια μίσθωση και 
άλλες ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη γης και να 
ενθαρρύνουν τους νέους γεωργούς·

9. υπενθυμίζει ότι ορισμένα από τα εμπόδια που συναντά η διαγενεακή ανανέωση στη 
γεωργία, συναρτώνται  με την πρόσβαση σε γη και με τη μεταβίβαση της γεωργικής 
εκμετάλλευσης από τη μια γενεά στην επόμενη· επισημαίνει ότι οι γεωργοί 
μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο χαμηλών συντάξεων, 
απώλειας εισοδήματος (συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων της ΚΓΠ) και 
κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές μετά τη συνταξιοδότηση, τείνουν να 
παραμένουν ενεργοί και να διατηρούν τις εκμεταλλεύσεις τους για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για ειδικά προσαρμοσμένα 
μέσα πολιτικής που θα εγγυώνται την ομαλή μεταβίβαση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και την ενεργό γήρανση για τους μεγαλύτερους σε ηλικία γεωργούς 
στις αγροτικές κοινότητες·

10. σημειώνει ότι σε πολλά κράτη μέλη τα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα δεν παρέχουν 
στους συνταξιούχους αγρότες επαρκές εισόδημα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η παράταση  της γεωργικής δραστηριότητας πέραν της νόμιμης ηλικίας 
συνταξιοδότησης, η οποία επιβραδύνει την ανανέωση των γενεών, είναι συχνά ο μόνος 
τρόπος αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης· τονίζει ότι σκοπός των ενισχύσεων της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής δεν είναι να υποκαταστήσουν ένα συνταξιοδοτικό 
σύστημα·

11. σημειώνει την αυξανόμενη ανάγκη για υψηλά εξειδικευμένους νεαρούς επαγγελματίες 
στη γεωργία, ιδίως στις περιφέρειες, και εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να ληφθούν 
όλα τα μέτρα για να ενθαρρυνθούν οι νέοι άνθρωποι να εκπαιδευτούν στα αγροτικά 
επαγγέλματα, καθώς και για να διευκολυνθεί η μεταφορά γνώσεων από τους πιο 
ηλικιωμένους στις νεώτερες γενεές·

12. θεωρεί ότι η επικείμενη πράσινη βίβλος  για τη γήρανση και το μακροπρόθεσμο όραμα 
για τις αγροτικές περιοχές θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα για 
την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων στη ζωή της αγροτικής κοινότητας·

13. πιστεύει ότι οι γεωργικές συμπράξεις μεταξύ παλαιότερων και νεότερων γενεών είναι 
καίριας σημασίας για την εμβάθυνση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, τη 
μεταφορά γνώσεων και την αμοιβαία μάθηση, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-
_statistics 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
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την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών δεξιοτήτων στη γεωργία·

14. θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση εξακολουθούν να αποτελούν  το 
μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη, σημειώνει 
ωστόσο ότι αυτό το είδος εργασίας μειώνεται σταθερά εδώ και χρόνια και αναμένεται 
να μειωθεί περαιτέρω στο εγγύς μέλλον· τονίζει ότι η ανεξέλεγκτη εγκατάλειψη της 
υπαίθρου σε ορισμένες περιοχές της Ένωσης θα έχει ως αποτέλεσμα οι αγροτικές 
περιοχές να αντιμετωπίσουν οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα 
που απαιτούν πιο φιλόδοξες και συντονισμένες πολιτικές·

15. επισημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι σε απομακρυσμένες, ορεινές και αγροτικές περιοχές 
είναι περισσότερο επιρρεπείς στον ψηφιακό και κοινωνικό αποκλεισμό, κάτι που 
επιτείνεται από την COVID-19·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εστιάσουν την προσοχή τους  στη δέσμη 
μέτρων ανάκαμψης Next Generation EU, ώστε να συμβάλουν στην άμβλυνση των 
αρνητικών επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στους ηλικιωμένους·

17. τονίζει τη σημασία της στήριξης της πολυμορφίας των αγροτικών περιοχών και της 
ενθάρρυνσης των επενδύσεων σε έργα που στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες, 
συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης πρόσβασης σε μεταφορές και ψηφιακή 
συνδεσιμότητα· θεωρεί σημαντικό να επισημάνει ότι η διατήρηση της απασχόλησης 
στη γεωργία έχει άμεσες συνέπειες στη βιωσιμότητα των αγροτικών οικονομιών· 
πιστεύει, επιπλέον, ότι δεν θα πρέπει να υποτιμάται η πρόκληση που συνιστά για όλους 
τους γεωργούς τόσο η κατανόηση του ρόλου όσο και η χρήση της σύγχρονης 
τεχνολογίας και καινοτομίας στη γεωργία· τονίζει ως εκ τούτου τη σπουδαιότητα της 
διά βίου επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της 
ανταλλαγής γνώσεων, τόσο εντός όσο και εκτός του πλαισίου της ΚΓΠ·

18. θεωρεί ότι η πρόσβαση των γυναικών στη γεωργία θα πρέπει να διευκολυνθεί μέσω 
κατάλληλων δημόσιων υπηρεσιών που θα τους επιτρέπουν να εργάζονται σε 
μεγαλύτερο βαθμό στη γεωργία·

19. σημειώνει ότι ένας γηράσκων πληθυσμός, ιδίως σε γεωργικές και αγροτικές περιοχές, 
αποτελεί μια αναπόφευκτη τάση που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών· φρονεί ότι το θέμα του γηράσκοντος 
πληθυσμού απαιτεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθηθεί μια μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα και συνέργεια μεταξύ πολιτικών και 
μέσων υποστήριξης· υπενθυμίζει ότι απαιτούνται επαρκείς πόροι και υπηρεσίες 
προκειμένου να προσφερθεί στους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους ένα φιλικό προς 
την ηλικία περιβάλλον·

20. καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
θέσπισης ή στήριξης προγραμμάτων για τη διατήρηση των γνώσεων των ηλικιωμένων 
τοπικών πληθυσμών τους, προκειμένου να τεκμηριώσουν και να καταγράψουν την 
άυλη πολιτιστική κληρονομιά σχετικά με τοπικά είδη διατροφής, συνταγές, προϊόντα 
και άλλα έθιμα, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
ανάπτυξη και τη διατήρηση των τοπικών μέσων διαβίωσης, των προϊόντων και του 
τουρισμού·
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21. θεωρεί ότι η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει το 
πλήρες δυναμικό των γηρασκουσών αγροτικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο και 
σε βασικές υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές, η υιοθέτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και 
νέων προσεγγίσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως η ιδέα των έξυπνων χωριών και ο 
βιώσιμος μετασχηματισμός του συστήματος διατροφής·

22. αναγνωρίζει τον μείζονα ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν η πολιτική 
συνοχής και η ΚΓΠ στην ενθάρρυνση και ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της 
ένταξης των γυναικών σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν 
δημογραφικά προβλήματα και καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα 
σχετικά κονδύλια για τον σκοπό αυτό·

23. υπογραμμίζει ότι οι ανισότητες σε θέματα πρόσβασης σε γη, άμεσων πληρωμών και  
υποστήριξης, τόσο μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσο και στο εσωτερικό τους, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να 
τεθεί τέρμα στην περιφερειακή παρακμή και να ενθαρρυνθούν οι μεν ηλικιωμένοι που 
έχουν υπερβεί την ηλικία συνταξιοδότησης να εγκαταλείψουν τη γεωργία, οι δε νέοι να 
ασχοληθούν με τη γεωργία·

24. σημειώνει ότι η βελτίωση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των 
υπηρεσιών στις αγροτικές και τις απομακρυσμένες περιοχές είναι κρίσιμης σημασίας 
για την αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού αυτών των περιοχών καθώς και του 
κοινωνικού και ψηφιακού αποκλεισμού του ηλικιωμένου πληθυσμού που ζει σε αυτές· 
καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη σημασία των αγροτικών και 
απομακρυσμένων περιοχών σε όλη την ποικιλομορφία τους και να ενισχύσουν τις 
δυνατότητές τους με μέτρα τόνωσης των επενδύσεων στην τοπική οικονομία, 
προώθησης της επιχειρηματικότητας και βελτίωσης των υποδομών τους·

25. καλεί τα κράτη μέλη, κατά την κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων, να λάβουν 
υπόψη το ποσοστό των ηλικιωμένων (άνω των 65 ετών) στις αγροτικές περιοχές  και να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης μέτρων που θα καλύπτουν ή θα στοχεύουν τους 
ηλικιωμένους κατοίκους των αγροτικών περιοχών, για παράδειγμα μέσω μιας πιο 
ευέλικτης προσέγγισης όσον αφορά τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την πραγματική 
και ενεργό συμμετοχή της εν λόγω ηλικιακής ομάδας στην οικονομική ζωή της 
συγκεκριμένης περιφέρειας·

26. επισημαίνει ότι, υπό το πρίσμα της κατάστασης που έχει προκύψει από την πανδημία 
COVID-19, είναι αναγκαίο να αναληφθεί δέσμευση υπέρ μιας ζωντανής και δυναμικής 
υπαίθρου, με εξάλειψη της γραφειοκρατίας, επενδύσεις σε υποδομές και ποιοτικές 
υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές, προκειμένου να περιοριστεί η διαδικασία γήρανσης 
στη γεωργία και να προωθηθεί ο ρόλος των γυναικών στη διεύθυνση  των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων·

27. υπογραμμίζει το ρόλο που διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία, σε συνδυασμό με άλλα ταμεία της ΕΕ, στην αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προκλήσεων στις αγροτικές περιοχές, ιδίως μέσω της προώθησης της οικονομικής 
ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης·

28. τονίζει πόσο σημαντική είναι η διαθεσιμότητα υπηρεσιών στις περιφέρειες, καθώς η 
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παρακμή τους ωθεί  τους ηλικιωμένους να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα και να 
μετακομίσουν στις πόλεις, όπου η πρόσβαση σε υπηρεσίες είναι πιο εύκολη·

29. θεωρεί ότι οι δυνατότητες που διανοίγονται με τη δια βίου μάθηση, σε συνδυασμό με 
την ψηφιοποίηση, είναι ουσιαστικής σημασίας ώστε να παρέχονται στον γηράσκοντα 
πληθυσμό των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών ποικίλες ευκαιρίες, 
συμπεριλαμβανομένου ενός πρόσθετου εισοδήματος· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν εκπαιδευτικά προγράμματα και 
προγράμματα κατάρτισης, τα οποία θα βοηθήσουν τον γηράσκοντα πληθυσμό να 
αναπτύξει δεξιότητες και να αποκτήσει εμπειρία σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, το διαδικτυακό μάρκετινγκ και οι ΤΠΕ·

30. επισημαίνει ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα κινητικότητας αποτελεί μία από τις 
προϋποθέσεις για την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, την εδαφική συνοχή και την 
ανάπτυξη του περιφερειακού δυναμικού· είναι συνεπώς αναγκαίο να διατεθεί η δέουσα 
χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και τη συντήρηση μεταφορικών συνδέσεων, κάτι που 
θα αποτελούσε κίνητρο για να παραμείνει η παλαιότερη γενιά στη γεωργία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και θα προσέλκυε νέους από περιφερειακά κέντρα να 
εργαστούν στην ύπαιθρο·

31. τονίζει τον ρόλο και τη σπουδαιότητα της ΚΓΠ για την ενθάρρυνση της ανανέωσης των 
γενεών στον αγροτικό τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να ευνοήσουν στα στρατηγικά τους 
σχέδια δράσεις για την αύξηση του αριθμού των νέων γεωργών  και να προωθήσουν τη 
συνάρθρωση με άλλα μέσα που διατίθενται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

32. τονίζει ότι, συνεπεία των εξελίξεων, της ψηφιοποίησης και της εξειδίκευσης στη 
γεωργία, απαιτείται, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους νεοεισερχόμενους 
στον κλάδο, επαρκές επίπεδο ψηφιακής, τεχνικής και οικονομικής κατάρτισης και ζητεί 
την προώθηση προγραμμάτων ανταλλαγής, συζητήσεων, διαδικτυακών προγραμμάτων 
κατάρτισης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης·

33. υπογραμμίζει τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 
που αναλαμβάνουν οι τοπικές κοινότητες για την αποκατάσταση, διατήρηση εν ζωή και 
άνθηση των τοπικών αγροτικών οικονομιών καθώς και την ανάγκη να διατηρηθεί ένα 
επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης του προγράμματος LEADER· καλεί τα κράτη μέλη 
να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του προγράμματος LEADER·

34. επισημαίνει ότι για τις εξόχως απόμακρες περιοχές που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε 
κίνδυνο μείωσης του πληθυσμού απαιτείται μια ειδική δέσμη μέτρων για την άμβλυνση 
των αρνητικών δημογραφικών αλλαγών που αυτές συχνά αντιμετωπίζουν· καλεί τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν προορατικά τα διαθέσιμα διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αυτές οι 
περιφέρειες·

35. υπογραμμίζει τον μεγάλο αντίκτυπο που οι συνεχώς εξελισσόμενες ψηφιακές 
τεχνολογίες έχουν στην καθημερινή ζωή των πολιτών και, ως εκ τούτου, τονίζει την 
ανάγκη να συνδεθούν τα σχολεία, τα νοσοκομεία και όλες οι άλλες συναφείς 
εγκαταστάσεις παροχής δημόσιων υπηρεσιών με ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας 
και να τους παρασχεθεί ζωτικός και σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αποτελεσματικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
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προκειμένου να εξασφαλιστούν επαρκείς ευκαιρίες στα άτομα που ζουν σε αγροτικές 
και απομακρυσμένες περιοχές·

36. σημειώνει τη σημασία των υπηρεσιών που παρέχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
ιδίως για τα ηλικιωμένα άτομα· ζητεί να ενισχυθεί η χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων των μη κυβερνητικών οργανώσεων στις περιφέρειες.
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