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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. επισημαίνει ότι τα φαινόμενα της φτώχειας και του αποκλεισμού δεν περιορίζονται στις 
αστικές περιοχές αλλά πλήττουν επίσης τις αγροτικές ζώνες, έστω και αν σε αυτές μπορεί 
να προσλαμβάνουν ειδικές μορφές, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι, στο αγροτικό 
περιβάλλον, στον κοινωνικό αποκλεισμό έρχεται να προστεθεί και ο γεωγραφικός και ότι 
στους χώρους που είναι αποκλεισμένοι από την οικονομική ανάπτυξη θίγονται όλες οι 
κοινωνικές κατηγορίες που ζουν εκεί·

2. τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην αγροτική 
οικονομία, είναι σχεδόν τελείως απούσες στο επίπεδο των οργάνων λήψης αποφάσεων 
και ότι, επομένως, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σε όλα τα επίπεδα ώστε οι γυναίκες να 
αντιπροσωπεύονται καλύτερα στους συνεταιρισμούς, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ή, 
ακόμη, τις τοπικές πολιτικές αρχές, και να εγκριθούν ειδικά μέτρα στήριξης των γυναικών 
στο αγροτικό περιβάλλον προκειμένου να εξασφαλιστούν τα δικαιώματά τους και να 
καταπολεμηθεί η φτώχεια·

3. υπογραμμίζει ότι, μολονότι οι εποχικώς εργαζόμενοι ανήκαν πάντοτε στις πλέον 
ευάλωτες ομάδες του αγροτικού κόσμου, η εποχική εργασία εκτελείται σήμερα κατά μέγα 
μέρος από μετανάστες·   θεωρεί λοιπόν ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι 
εργαζόμενοι μετανάστες να διαθέτουν συμβάσεις και συνθήκες εργασίας όμοιες με αυτές 
των μόνιμων κατοίκων· 

4. θεωρεί ότι πράγματι στο παρελθόν η έξοδος προς τα αστικά κέντρα λειτούργησε ως 
δικλείδα ασφαλείας για τους αγρότες που αποκλείονταν από την αρχική τους 
δραστηριότητα, αλλά σήμερα αυτό δεν ισχύει, διότι η ανεργία πλήττει κατά μέτωπο τα 
ανειδίκευτα άτομα· προσθέτει ότι οι βιομηχανικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες 
στην ύπαιθρο βρίσκονται ανάμεσα στα πρώτα θύματα των αναδιαρθρώσεων και των 
μετεγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα την ανάλογη μείωση των δυνατοτήτων πολλαπλής 
απασχόλησης, στις οποίες οι μικροκαλλιεργητές που αντιμετώπιζαν δυσκολίες 
μπορούσαν άλλοτε να υπολογίζουν για τη συμπλήρωση του αγροτικού εισοδήματός τους, 
γεγονός που επιταχύνει την εξαθλίωσή τους·   

5. κάνει έκκληση για τη διατήρηση αποδοτικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, πράγμα που 
προϋποθέτει ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εκμεταλλεύσεις οικογενειακού τύπου 
καθώς και στις μικρές και μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ιδίως μέσω της 
αναθεώρησης της ΚΑΠ, ώστε αυτή να καταστεί δικαιότερη, αλλά επίσης στις μη 
γεωργικές  επιχειρηματικές δραστηριότητες που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες 
απαραίτητα για τη διατήρηση και την υποδοχή νέων πληθυσμών·

6. επισημαίνει ότι η γεωργική δραστηριότητα πολύ συχνά είναι η τελευταία δραστηριότητα 
που απομένει στις αγροτικές ζώνες· υπογραμμίζει επομένως τη σημασία που έχει η 
διατήρηση δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας  στις αγροτικές ζώνες, 
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συμπεριλαμβανομένων των ορεινών και άκρως απόκεντρων περιοχών, προκειμένου να 
καταπολεμηθεί η απομόνωση, να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, την 
υγεία, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, στον πολιτισμό καθώς και σε μια αξιοπρεπή 
ζωή για τους αγρότες και τις οικογένειές τους· θεωρεί, συνεπώς,  απαραίτητο να 
εφαρμοστούν μέτρα για την ενθάρρυνση της εγκατάστασης νεαρών γεωργών, αλλά πέραν 
της βιωσιμότητας της εκμετάλλευσής τους θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να 
καταστεί βιώσιμο το αγροτικό περιβάλλον, ευνοώντας την ίση πρόσβαση στις δημόσιες 
υπηρεσίες (ταχυδρομεία, σχολεία, μαζικές μεταφορές, υγειονομικές υπηρεσίες κ.λπ.) και 
διατηρώντας τις παρεχόμενες στο κοινό υπηρεσίες (δομές υποδοχής για τα νήπια και τους 
ηλικιωμένους, κοινωνικές κατοικίες κ.λπ.) και χώρους  κοινωνικής ζωής που θα 
καταστήσουν δυνατή την άρση της απομόνωσης (καταστήματα, καφενεία, πολιτιστικά 
κέντρα κ.λπ.)·

7. εκτιμά ότι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως από βιοαέρια 
προερχόμενα από τη γεωργία και καύσιμα από ροκανίδια προερχόμενα από τη 
δασοκομία, σε τοπικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, προσφέρει δυνατότητες για 
την αναζωογόνηση των οικονομιών των αγροτικών και περιφερειακών ζωνών και για 
στήριξη της πολιτικής αυτοτροφοδοτούμενης ενέργειας, αρκεί να εξασφαλιστεί αφενός 
μεν ότι στην κατεργασία το ισοζύγιο του άνθρακα θα είναι θετικό, αφετέρου δε ότι θα 
αποφευχθεί ο αρνητικός αντίκτυπος στη διεθνή ασφάλεια του επισιτισμού· ζητεί να 
επενδυθούν μεγαλύτερα κονδύλια από τα Διαρθρωτικά ταμεία και από το Ταμείο Συνοχής
για την ανάπτυξη τεχνολογιών για παραγωγή ενέργειας τέτοιας μορφής·

8. εξαίρει τη σημασία των γεωργικών και μη γεωργικών οικονομικών δραστηριοτήτων 
(όπως της κατεργασίας γεωργικών προϊόντων και της άμεσης διάθεσής τους στην αγορά, 
του τουρισμού και των υπηρεσιών, των μικρομεσαίων βιομηχανιών) στις γεωργικές ζώνες 
για την απασχόληση και για την πρόληψη της φτώχειας και της γεωργικής εξόδου· ζητεί, 
συνεπώς, βελτίωση των εγκαταστάσεων και περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση στις 
γεωργικές ζώνες, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη επιχειρήσεων·  

9. θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα νέα κράτη μέλη, διότι, μολονότι 
κατά την περίοδο της μετάβασης στην οικονομία της αγοράς στις  χώρες αυτές 
σημειώθηκαν καθαρά μεταναστευτικά ρεύματα προς την ύπαιθρο, η τάση θα μπορούσε 
να αντιστραφεί στο μέλλον, πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση των 
φαινομένων εξαθλίωσης, όχι μόνο στην ύπαιθρο αλλά και στα αστικά κέντρα·

10. τονίζει ότι η χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα της υπαίθρου και, επομένως, το μικρό 
εκλογικό βάρος της έχουν επίσης συνέπειες στο επίπεδο των πολιτικών επιλογών· 
παρατηρεί  ότι στον τομέα της επαγγελματικής ένταξης διαπιστώνεται ενθάρρυνση προς 
την εξειδίκευση, πράγμα που ελάχιστα συμβιβάζεται με την πολλαπλή απασχόληση που 
επιβάλλει στο αγροτικό περιβάλλον η επισφαλής απασχόληση· υπογραμμίζει επίσης ότι 
απαιτείται η χορήγηση αυξημένης ενίσχυσης στους νέους αγρότες για την αντιμετώπιση 
της ερήμωσης της υπαίθρου·

11. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη διάρθρωση και τη 
συμπληρωματικότητα των κονδυλίων που ενεργοποιούνται για την ανάπτυξη των 
αγροτικών ζωνών, είτε αυτά προέρχονται από την περιφερειακή πολιτική είτε από την 
ΚΓΠ·
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12. τονίζει τη σημασία που έχει να προστατευθούν οι παραδοσιακές μορφές γεωργίας, όπως 
οι μικρές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες υποβαστάζουν τη συνοχή των γεωργικών κοινοτήτων 
στις περιφερειακές περιοχές·

13. επιμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της στήριξης προς τις ενώσεις γεωργών, συνεταιρισμούς, 
συνεταιριστικές οιναποθήκες και άλλους τοπικούς οργανισμούς στους τομείς της 
βιοτεχνίας και άλλων δραστηριοτήτων, συμπληρωματικών της γεωργίας, ούτως ώστε να 
διευκολυνθεί η διοχέτευση της παραγωγής, η δημιουργία τοπικών αγορών και η 
στενότερη σύνδεση μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.
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