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  Έκκληση Νέων Αγροτών για να διασφαλιστεί το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας
  

Ο αριθμός των νέων γεωργών στην Ευρώπη σήμερα μειώνεται γρήγορα. Έχουμε φτάσει σε
ένα σημείο όπου μόνο το 6% των αγροτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι κάτω από
την ηλικία των 35 ετών.

      

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχητική σε ορισμένα κράτη μέλη, όπου οι νέοι αγρότες
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 3% του συνόλου της αγροτικής κοινότητας. Για μια
ήπειρο η οποία ενσωματώνει την βασική αξία της βιωσιμότητας, αυτό δεν είναι μια πολλά
υποσχόμενη μορφή.

  

Πρέπει να αναληφθεί δράση τώρα για να εγγυηθεί ότι η ευρωπαϊκή γεωργία θα παραδώσει
την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή κοινωνία που αναμένει την
παραγωγή τροφίμων. Αν δεν σταματήσει η επικείμενη ηλικιακή κρίση, τότε η προστασία του
περιβάλλοντος, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, και η
ασφάλεια των τροφίμων θα είναι υπό απειλή. Η έλλειψη ανανέωσης των γενεών στον τομέα
της γεωργίας θα οδηγήσει σε μια σειρά από άλλα προβλήματα και η βιωσιμότητα, η
ευημερία και η ποικιλομορφία των αγροτικών περιοχών θα είναι σύντομα σε κίνδυνο.
Ωστόσο, αυτές οι προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν και η λύση μπορεί να βασιστεί
στους νέους αγρότες.

  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προικισμένη με νέους, καινοτόμους επιχειρηματίες αγρότες, που
αναζητούν ευκαιρίες για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, πρόθυμοι να
εφαρμόσουν τις αλλαγές για το περιβάλλον και την παραγωγικότητα, και είναι έτοιμους να
επενδύσουν στο μέλλον της Ευρώπης, και το δικό τους.

  

Τώρα είναι η ευκαιρία μας: η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) είναι υπό μεταρρύθμιση έως το
2020 και παρουσιάζεται μια εξαιρετική ευκαιρία για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές προς
μια περιβαλλοντικά, οικονομικά και δημογραφικά βιώσιμη ευρωπαϊκή γεωργία. Η αποστολή
μας δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη - υπάρχουν καινοτόμοι και φιλόδοξοι νέοι άνθρωποι
σε όλη την Ευρώπη που είναι έτοιμοι να πάρουν αποτελεσματικά στο μέλλον την παραγωγή
των τροφίμων σας. Απλά πρέπει να λάβουν υποστήριξη στο φυσικό τους χώρο.
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Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ πρέπει να αντιμετωπίσει την τρέχουσα κρίση στην ευρωπαϊκή
γεωργία έτσι ώστε να παρασχεθούν τα κίνητρα, για καλά προετοιμασμένους αγρότες που
χρειάζονται για να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις του αύριο.

  

Πρέπει να εξασφαλίσουμε το μέλλον μας, τα τρόφιμά μας, τους αγρότες μας.

  

Εγώ, ο υπογράφων, καλώ τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα της
ανανέωσης των γενεών στην ευρωπαϊκή γεωργία κατά την προσεχή μεταρρύθμιση της ΚΓΠ.
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