Τρίτη, 5/6/2018
Η ένταξη της νέας γενιάς στη γεωργία και η ΚΑΠ μετά το 2020 στο επίκεντρο της
συζήτησης των Υπουργών Γεωργίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Στο Άτυπο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας στη Σόφια
συμμετείχε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής, στα πλαίσια της
Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Κύριο
θέμα συζήτησης του Συμβουλίου αποτέλεσε η ένταξη της
νέας γενιάς στη γεωργία και οι τρόποι με τους οποίους
μπορεί η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) να συντείνει
σε αυτή την προσπάθεια.
Στην παρέμβασή του, ο Υπουργός υποστήριξε ότι το
μέλλον της γεωργίας στην Ευρώπη εξαρτάται σημαντικά
από την ύπαρξη μιας νεότερης γενιάς γεωργών, που να είναι περισσότερο δεκτικοί στις
καινοτομίες και να μπορούν να προσαρμόζονται στις προκλήσεις της εποχής μας, σημειώνοντας
ότι τα υφιστάμενα μέτρα της ΚΑΠ για την ένταξη νέων ανθρώπων στη γεωργία ήταν μεν
αποτελεσματικά, αλλά με μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις πρόνοιες της νέας ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027 σχετικά με την
ένταξη της νέας γενιάς στη γεωργία, ο κ. Καδής αναφέρθηκε στην ανάγκη τα μέτρα της
υφιστάμενης πολιτικής, όπως είναι η πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών και οι επενδύσεις από
άτομα νεαρής ηλικίας, να αποτελέσουν την αφετηρία πάνω στην οποία θα κτιστεί η γεωργία του
αύριο.
Η νέα ΚΑΠ, σημείωσε ο Υπουργός, θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη την ευελιξία αλλά και
τους πόρους για να κτίσουν την πολιτική τους με βάση τις ιδιαίτερες τους συνθήκες και
παράλληλα, μέσα από τη συνέργεια όλων των πολιτικών της ΕΕ, να βελτιωθούν γενικότερα οι
συνθήκες του πρωτογενούς τομέα παραγωγής αλλά και οι συνθήκες διαβίωσης και η ποιότητα της
ζωής στην ύπαιθρο.

Με αφορμή τη δημοσίευση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου από την ΕΕ και τη μείωση
του προϋπολογισμού της ΚΑΠ στο ιστορικό χαμηλό του 28,5%, ο κ. Καδής αλλά και οι Υπουργοί
πολλών άλλων κρατών μελών επεσήμαναν το παράδοξο ότι, ενώ οι προκλήσεις για τη γεωργία
και την παραγωγή τροφίμων πληθαίνουν, οι πόροι της ΚΑΠ προτείνεται να μειωθούν.
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος

