European Rural Manifesto
Εκδόθηκε μετά το πέρας του δεύτερου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Υπαίθρου
που πραγματοποιήθηκε 4 με 6 Νοέμ 2015 στο Schärding , Αυστρία
και στην οποία συμμετείχαν 240 σύνεδροι από 40 χώρες της Ευρώπης

1. Εμείς, εκπρόσωποι μιας πλειάδας ανθρώπων και οργανισμών που έχουν τη βάση
τους τους στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης, υιοθετήσαμε την παρούσα
Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακήρυξη ως δήλωση των προσδοκιών, δεσμεύσεων και
αιτημάτων των ανθρώπων της υπαίθρου, που προέκυψαν από συναντήσεις σε
πολλές χώρες κατά της διάρκεια της καμπάνιας «Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο
2015».
2. Ποικιλομορφία των αγροτικών περιοχών. Εκτιμούμε βαθιά την ευρεία ποικιλομορφία
των περιοχών και των ανθρώπων στην Ευρώπη, όπως προκύπτει από την ποικιλία
στη γεωμορφολογία, το κλίμα και τη βιοποικιλότητα της γης και της θάλασσας καθώς
και από τη μακρά ιστορία της ανθρώπινης δραστηριότητας σε ολόκληρη την ήπειρο.
Βλέπουμε αυτήν την ποικιλία, όπως εκφράζεται στον ανθρώπινο πολιτισμό και τους
φυσικούς πόρους, ως μια τεράστια ευκαιρία για τη μελλοντική ευημερία όλων των
λαών της Ευρώπης.
3. Κοινές αξίες. Χαιρετίζουμε τις κοινές αξίες που συνδέουν τους λαούς της Ευρώπης τη δημοκρατία, την ισότητα, το κράτος δικαίου, την αναγνώριση των δικαιωμάτων του
ανθρώπου, το πνεύμα συνεργασίας. Έχουμε εντυπωσιαστεί από τα κοινά θέματα
που προκύπτουν από την καμπάνια του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Κοινοβουλίου σε
όλη τη Ευρώπη, από τον Ατλαντικό έως τη Μαύρη Θάλασσα και από τη Σκανδιναβία
έως τη Μεσόγειο.
4. Ποιότητα ζωής. Αυτοί που ζουν στην αγροτική Ευρώπη προσδίδουν ιδιαίτερη
σημασία στην ποιότητα της ζωής που προσφέρεται στην ύπαιθρο, τα αγροκτήματα,
τα χωριά και τις μικρές πόλεις, τις παράκτιες περιοχές και τα νησιά, τα βουνά και τα
δάση με τις τοπικές τους κουλτούρες, την άγρια ζωή, τα τοπία, το υγιές περιβάλλον
και την πολιτιστική κληρονομιά.
5. Ανησυχία για τις συνθήκες στις αγροτικές περιοχές. Ωστόσο, μας ανησυχεί ιδιαίτερα
το γεγονός ότι πολλές περιοχές που πλήττονται από τη στενότητα των αγροτικών
οικονομιών, την έλλειψη ευκαιριών για την ικανοποιητική και δίκαια αμειβόμενη
εργασία, την απώλεια του πληθυσμού, καθώς οι νέοι απομακρύνονται, την
επακόλουθη δημογραφική ανισορροπία, την υποβάθμιση στον τομέα των υπηρεσιών,
τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μεταξύ των μειονεκτούντων ατόμων ή
εθνοτικών μειονοτήτων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

6. Η ανάγκη για δράση. Πιστεύουμε με πάθος ότι αυτές οι προκλήσεις πρέπει να
αντιμετωπιστούν, προς όφελος όχι μόνο των αγροτικών κοινοτήτων, αλλά και όλου του
ευρωπαϊκού πληθυσμού. Όλοι εξαρτόμαστε από το φαγητό, την ξυλεία, τις ίνες, την ενέργεια,
το νερό και τα ορυκτά που παράγονται σε αγροτικές περιοχές. Αγρότες, επιχειρήσεις και
άλλοι φορείς των αγροτικών περιοχών δημιουργούν έναν κοινό πλούτο για την Ευρώπη. Οι
αγροτικές περιοχές συμβάλλουν σημαντικά στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής, τη
βελτίωση στης αναψυχής, της δημόσιας υγείας και στην κοινωνική, οικονομική και
πνευματική ευεξία.
7. Δικαιώματα. Διεκδικούμε από όλους τους πολίτες και τους θεσμούς της Ευρώπης πλήρη
αναγνώριση του δικαιώματος των αγροτικών περιοχών και κοινοτήτων, σε μια ποιότητα ζωής
και σε ένα βιοτικό επίπεδο ίσο με εκείνο των αστικών πληθυσμών και στην πλήρη συμμετοχή
στις πολιτικές διαδικασίες. Καλούμε τις κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα να υποστηρίξουν
αυτό το δικαίωμα.
Σε όλες τις πτυχές της πολιτικής και δράσης, που σχετίζονται με αγροτικές κοινότητες,
πρέπει γυναίκες και άνδρες να τυγχάνουν ίσων δικαιωμάτων.
8. Όραμα. Το όραμά μας για το μέλλον της αγροτικής Ευρώπης είναι ζωντανές, βιώσιμες και
χωρίς αποκλεισμούς αγροτικές κοινότητες, που υποστηρίζονται από διαφοροποιημένες
αγροτικές οικονομίες και από αποτελεσματική διαχείριση του υψηλής ποιότητας
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πιστεύουμε ότι οι αγροτικές κοινότητες,
δομημένες σύμφωνα με αυτό το όραμα, μπορεί να είναι σημαντικοί μακροπρόθεσμοι
συνεισφέροντες σε μια ευημερούσα, ειρηνική, δίκαιη και ισότιμη Ευρώπη και σε μια βιώσιμη
παγκόσμια κοινωνία.
9. Συνεργασία. Η επιδίωξη του οράματός μας απαιτεί σε κάθε χώρα μια ανανεωμένη και
ισότιμη εταιρική σχέση μεταξύ των πολιτών και των κυβερνήσεων. Εμείς, οι άνθρωποι της
υπαίθρου και των οργανώσεων, γνωρίζουμε ότι έχουμε ευθύνη να διαδραματίσουμε ηγετικό
ρόλο και να ενεργήσουμε προς τη δική μας συλλογική ευημερία. Αλλά σθεναρά απαιτούμε,
επίσης, οι κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών
θεσμικών οργάνων, να εργάζονται ώστε αυτή η ζωτικής σημασίας εταιρική σχέση να είναι
αποτελεσματική.
10.Ανασκόπηση της κατάστασης των αγροτικών περιοχών. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση
να εκπονήσει μια σημαντική ανασκόπηση της κατάστασης των αγροτικών περιοχών εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της τρέχουσας και μελλοντικής συμβολής των αγροτικών
περιοχών στην ευημερία της. Η έκθεση σχετικά με την ανασκόπηση θα πρέπει να
δημοσιευθεί το 2017, με αφορμή την 30η επέτειο από την έκθεση «Το Μέλλον της Αγροτικής
Κοινωνίας». Τα συμπεράσματά της θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην αυξημένη εστίαση
στις αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο όλων των σχετικών προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ.
Ευχόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τη συνέχιση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Αγροτικού
Κοινοβουλίου ώστε να ασκήσουμε επιρροή, προκειμένου να επιτραπεί στις αγροτικές
κοινότητες να επηρεάσουν την προετοιμασία των πολιτικών για την περίοδο μετά το 2020.
Ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάσει την έναρξη μιας ανασκόπησης της
κατάστασης και των αναγκών των αγροτικών περιοχών σε όλα τα κράτη μέλη.
11. Αντιστρέφοντας τον κατήφορο της παρακμής. Πολλές περιοχές έχουν πληγεί από μια
«καθοδική πορεία» της ζωτικότητας των αγροτικών κοινοτήτων. Απώλεια του πληθυσμού
(ιδιαίτερα των νέων) οδηγεί σε μειωμένη βιωσιμότητα των αγροτικών υπηρεσιών και
σεαποδυναμωμένες τοπικές οικονομίες, που προκαλούν περαιτέρω μείωση του πληθυσμού.
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Καλούμε σε συντονισμένες προσπάθειες εκ μέρους αγροτικών φορέων, όλων των σχετικών
οργανισμών και κυβερνήσεων ώστε να «αντιστραφεί η κάθοδος», προωθώντας την εκτίμηση
και την υπερηφάνεια για τον αγροτικό τρόπο ζωής αντί της επιβολής αστικών προτύπων, την
ενίσχυση των αγροτικών υπηρεσιών, τη διαφοροποίηση των αγροτικών οικονομιών και την
παροχή της δυνατότητας στους νέους ανθρώπους να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στις
αγροτικές περιοχές.
12. Νεολαία. Πολλοί νέοι άνθρωποι είναι έτοιμοι να παραμείνουν ή να μετακινηθούν σε
αγροτικές περιοχές και να αναλάβουν τις ευθύνες τους ως αγρότες, αγροτικοί επιχειρηματίες
ή πολίτες για τη μελλοντική ευημερία των αγροτικών οικονομιών και κοινωνιών. Οι νέοι
χρειάζονται ελκυστική απασχόληση, ορθά στοχευμένα συστήματα εκπαίδευσης και
επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα μαθητείας βασισμένα στις τοπικές ανάγκες,
πρόσβαση στη γη, τη στέγαση και τις πιστώσεις, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
προσαρμοσμένες στους νέους και ειδική στήριξη στους νέους αγρότες και επιχειρηματίες.
Καλούμε τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών να καλύψουν αυτές τις ανάγκες και
να επιτρέψουν στους νέους να συμμετέχουν ενεργά στις πολιτικές διαδικασίες.
Υποστηρίζουμε την έκκληση που έχει γίνει ώστε η αγροτική νεολαία να έχει τα δικά της
Κοινοβούλια Νέων Αγροτών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
13. Πρόσφυγες. Η άφιξη απελπισμένων ανθρώπων από περιοχές συγκρούσεων και
καταστροφών, που αναζητούν καταφύγιο και μια νέα ζωή στην Ευρώπη, προκαλεί σκέψεις
και δράση στο πλαίσιο των δικτύων μας. Ενώ πιέζουμε τις κυβερνήσεις και άλλους φορείς να
εργαστούν επειγόντως, ώστε να λυθούν τα βαθύτερα αίτια αυτής της κρίσης, καλούμε για μια
εγκάρδια απάντηση, βασισμένη στην αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Πιστεύουμε ότι για
πολλές αγροτικές περιοχές, και ιδιαίτερα εκείνες με μειούμενο πληθυσμό, προσφέρεται μια
ευκαιρία για την ενσωμάτωση των προσφύγων και των νεοφερμένων. Η διαδικασία της
ένταξης πρέπει να περιλαμβάνει την αναγκαία δημιουργία θέσεων εργασίας, επενδύσεις σε
κατοικίες, υπηρεσίες και υποδομές. Επιτυχείς προσπάθειες ένταξης θα πρέπει να
αναδεικνύονται.
14. Φτώχεια και αποκλεισμός. Αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη. Όμως
εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
διαφόρων ειδών. Η κοινωνική και εδαφική συνοχή είναι αναπόσπαστο μέρος του οράματός
μας για την Ευρώπη. Καλούμε σε συνεχείς προσπάθειες για την προώθηση της ένταξης και
της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία. Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι ανάγκες των
κοινοτήτων των Ρομά σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι συγκαταλέγονται μεταξύ των
φτωχότερων και πιο αποκλεισμένων αγροτικών πληθυσμών της Ευρώπης. Θα πρέπει να
αναγνωρίζονται ως άτομα με ίσα δικαιώματα σε ανάλογες θέσεις εργασίας και στην
εκπαίδευση των παιδιών τους. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το ταλέντο και τις ικανότητες να
προσφέρουν.
15. LEADER και CLLD. Υποστηρίζουμε σθεναρά μια εδαφική, ολοκληρωμένη και βασισμένη
στην εταιρικότητα σχέση στην αγροτική ανάπτυξη, που επιδιώκεται στο πνεύμα της από
κάτω προς τα πάνω και στην από τη βάση προσέγγισης. Επιθυμούμε να δούμε την ευρεία
εφαρμογή της αρχής του LEADER και την επέκτασή της στην Τοπική Ανάπτυξη με
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Μας
απασχολεί ιδιαιτέρως η σημερινή απουσία, σε πολλές χώρες, μιας πραγματικά
ολοκληρωμένης διαδικασίας περιφερειακής και αγροτικής ανάπτυξης. Καλούμε τα θεσμικά
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όργανα και τις κυβερνήσεις στην ΕΕ να επιδείξουν εμπιστοσύνη στις Ομάδες Τοπικής
Δράσης, να επεκτείνουν τη χρηματοδότησή τους, να προσαρμόσουν τους κανόνες και τις
διαδικασίες τους στις ανάγκες των αγροτικών κοινοτήτων και να εξασφαλίσουν μια
πραγματικά ολοκληρωμένη προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη και στη χρήση των διαφόρων
ταμείων. Καλούμε όλους τους εμπλεκομένους τομείς στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και
της Μαύρης Θάλασσας να θέσουν τις βάσεις της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων για
την χρήση του LEADER και του CLLD.
16. Αγροτικές υπηρεσίες και υποδομές. Βασικές αγροτικές υπηρεσίες, όπως καταστήματα,
ταχυδρομικές υπηρεσίες, σχολεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και μέσα μαζικής
μεταφοράς, καθώς και κοινωνικές υποδομές, αποτελούν θεμέλια ζωτικής σημασίας για την
ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές. Η κατάλληλη φυσική υποδομή - υδροδότηση,
αποχετευτικά συστήματα, ηλεκτρική ενέργεια, ενεργειακός εφοδιασμός, συστήματα
μεταφορών - είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Όμως, σε πολλές αγροτικές περιοχές, οι
αγροτικές υπηρεσίες είναι ήδη περιορισμένες ή έχουν εκλείψει και οι υποδομές είναι
ανεπαρκείς, γεγονός το οποίο μπορεί να συμβάλει σε ένα φαύλο κύκλο παρακμής. Καλούμε
τις κυβερνήσεις και τους παρόχους υπηρεσιών να αναγνωρίζουν το δικαίωμα των
ανθρώπων της υπαίθρου σε επαρκείς υποδομές και εύλογη πρόσβαση σε όλες τις βασικές
υπηρεσίες και να επιτρέπουν στις αγροτικές κοινότητες να παίρνουν αποφάσεις και να
αναλαμβάνουν δράση ώστε να διασφαλίζουν υπηρεσίες και κατάλληλες υποδομές για τις
ανάγκες τους.
17. Ευρυζωνικότητα και κινητή επικοινωνία. Η πρόσβαση σε τηλεπικοινωνίες υψηλής
χωρητικότητας καθίσταται ζωτικής σημασίας για την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική
ζωή όλων των Ευρωπαίων και για την παροχή ζωτικής σημασίας υπηρεσιών. Λόγω της
απόστασής τους και του αραιού πληθυσμού, οι αγροτικές περιοχές έχουν ιδιαίτερες ανάγκες
για αποτελεσματικές τηλεπικοινωνίες. Ωστόσο, πολλές αγροτικές περιοχές, ιδίως σε περιοχές
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και σε αποκεντρωμένες περιφέρειες της ΕΕ,
βρίσκονται επί του παρόντος σε σοβαρά μειονεκτική θέση λόγω αδυναμίας των
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Καλούμε τις κυβερνήσεις, τους πολύ-εθνικούς
χρηματοδότες, τους παρόχους τηλεπικοινωνιών να εργαστούν επειγόντως με σκοπό την
πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας και σε υπηρεσίες κινητής
τηλεφωνίας για όλους τους αγροτικούς πληθυσμούς και -όπου αυτό είναι απαραίτητο- να
προσφέρουν τη δυνατότητα ανάληψης δράσης από τις ίδιες τις αγροτικές κοινότητες για την
εξασφάλιση αυτής της υπηρεσίας.
18. Τοπικές και υπο-περιφερειακές οικονομίες. Οι αγροτικές περιφέρειες της Ευρώπης
περικλείουν χιλιάδες τοπικές και υπο-περιφερειακές οικονομίες, πλούσια σε πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ζωογόνο δύναμη των κοινοτήτων και
συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στις -με την ευρεία έννοια- οικονομίες των Ευρωπαϊκών εθνών.
Διεκδικούμε να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην ενίσχυση της ζωτικότητας και της βιωσιμότητας
αυτών των τοπικών και των υπο-περιφερειακών οικονομιών σε ολόκληρη την αγροτική
Ευρώπη. Τα μέσα προς τούτο θα ποικίλουν από τόπο σε τόπο, αλλά μπορεί να περικλείουν
πρωτοβουλίες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς - τη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία, την
παραγωγή ενέργειας, τις κατασκευές συμπεριλαμβανομένων εταιρειών με προστιθέμενη
αξία, τις αλυσίδες εφοδιασμού, τον τουρισμό και την παροχή υπηρεσιών, καθώς και
δραστηριότητες που βασίζονται στην τεχνολογία πληροφορικής. Υπάρχει μεγάλο πεδίο
δράσης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Υψηλής σημασίας είναι η παροχή ευέλικτων
συμβουλών, οι υπηρεσίες στήριξης και πίστωσης των επιχειρήσεων, καθώς και η
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επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προσαρμοσμένη με ακρίβεια στις υπάρχουσες και
δυνητικές ευκαιρίες απασχόλησης.
19. Μικρές και οικογενειακές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αναγνωρίζουμε τη σημαντική
συμβολή των εμπορικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ωστόσο,
είμαστε βαθύτατα ανήσυχοι για την απώλεια του εργατικού δυναμικού των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και για την ευημερία των πολλών εκατομμυρίων μικρών και οικογενειακών
εκμεταλλεύσεων εντός της ΕΕ και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και της Μαύρης
Θάλασσας, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Αυτά τα
αγροκτήματα δίνουν ζωή σε εκατομμύρια οικογένειες, τροφοδοτούν τις τοπικές αγορές,
συνιστούν το βασικό πληθυσμό χιλιάδων κοινοτήτων και διατηρούν τους παραδοσιακούς
τρόπους ζωής από τους οποίους εξαρτώνται η υγεία της γης, τα τοπία, τα οικοσυστήματα και
η πολιτιστική κληρονομιά. Μπορούν να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα μέσω του σχηματισμού
συνεταιρισμών και κοινωνικών αγροτικών επιχειρήσεων, προσθέτοντας αξία συλλογικά στα
προϊόντα τους, διαφοροποιώντας τόσο τα εισοδήματα από τις εκμεταλλεύσεις τους όσο και
τις τοπικές οικονομίες και σχηματίζοντας σταδιακά μεγαλύτερες μονάδες γης. Καλούμε τις
κυβερνήσεις, τους χορηγούς, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις αγροτικές
κοινότητες να αναγνωρίσουν και να στηρίξουν τις οικογενειακές αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως
βιώσιμο ευρωπαϊκό μοντέλο.
20. Μικρές πόλεις. Οι μικρές πόλεις, που υπάρχουν κατά χιλιάδες στην Ευρώπη, έχουν
ζωτική σημασία ως κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα για τις αγροτικές κοινότητες.
Αυτές είναι τα κέντρα του εμπορίου, των δημοσίων και κοινωνικών υπηρεσιών, των σχολείων
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης۟ προσφέρουν
σημαντικές ευκαιρίες για τον τουρισμό۟ και συλλογικά αποτελούν έναν σημαντικό
συνεισφέροντα στις περιφερειακές και εθνικές οικονομίες. Ωστόσο, δεν αναγνωρίζονται ως
κύριος στόχος των εθνικών ή ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων, συχνά δε
λογίζονται ούτε ως αγροτικές ούτε ως αστικές. Εμείς συνηγορούμε στην επικρατούσα
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εστιάζει στις μικρές πόλεις, αναγνωρίζοντας το
σύνολο της σημαντικής συμβολής τους στις κοινωνικές και οικονομικές δομές των αγροτικών
περιοχών και στην ζωτικότητά τους και προτείνουμε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις
ανάγκες των μικρών πόλεων στις εθνικές πολιτικές.
Καλούμε σε αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων, των οργανισμών και των αρχών
στις αγροτικές και αστικές περιοχές, προκειμένου να επωφεληθούν πλήρως από τις
κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές διασυνδέσεις που μπορεί να επιφέρει μια τέτοια
συνεργασία. Καλούμε, επίσης, σε μια ζωηρή ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών μεταξύ
αυτών που απασχολούνται σε αγροτικές και αστικές περιοχές ή συνδέονται με αυτές.
21. Κλιματική αλλαγή και φυσικοί πόροι. Κατά την προετοιμασία της διάσκεψης των
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, διεκδικούμε τον σημαντικό ρόλο που μπορούν
να διαδραματίσουν οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης στην καταπολέμηση της αλλαγής του
κλίματος και της διατήρησης των περιβαλλοντικών πόρων. Αναγνωρίζουμε, επίσης, την
ανάγκη να βοηθήσουμε τις αγροτικές περιοχές να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή.
Πάνω από το 40 τοις εκατό της επιφάνειας του εδάφους της Ευρώπης είναι στα δάση, τα
οποία μπορούν να συλλάβουν και να δεσμεύσουν άνθρακα και τα οποία συμβάλλουν μαζικά
στις ανανεώσιμες πηγές πρώτων υλών και ενέργειας. Οι αγροτικές περιοχές είναι σε θέση να
ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως η αιολική,
η υδροηλεκτρική, η ενέργεια από την παλίρροια, η ηλιακή, η γεωθερμική και η ενέργεια από
καύση ξύλων, με τρόπους που σέβονται την ανέγγιχτη φύση και το επίγειο και θαλάσσιο
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περιβάλλον, και οι οποίοι επιφέρουν άμεσα οφέλη και απασχόληση στις αγροτικές
κοινότητες. Καλούμε σε αυξημένη χρήση προσεγγίσεων αγρο-δασοκομίας, αγρο-οικολογίας
και βιο-οικονομίας. Παροτρύνουμε, επίσης, να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες που
δημιουργούνται από την αλλαγή του κλίματος στον καθορισμό των μειονεκτικών περιοχών
κατά τον υπολογισμό της κατανομής της χρηματοπιστωτικής υποστήριξης.
22. Δυτικά Βαλκάνια και της Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι αγροτικές κοινότητες και οι
οικονομίες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
πλήττονται σοβαρά από την πολιτική αστάθεια στην περιοχή. Η διαδικασία της ένταξης στην
ΕΕ είναι σε αναμονή. Αυτό επιβραδύνει τη διαδικασία των πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Η
αγροτική ανάπτυξη θεωρείται από τις κυβερνήσεις ως χαμηλή προτεραιότητα. Καλούμε την
ΕΕ να αναζωογονήσει τη διαδικασία πρόσβασης στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένης
μιας πολύ πιο αποτελεσματικής υποστήριξης των διεργασιών αγροτικής ανάπτυξης.
23. Ηγεσία στην αγροτική ανάπτυξη. Αναγνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο της ηγεσίας σε όλα
τα επίπεδα και μεταξύ των επιπέδων. Αναγνωρίζουμε ότι η πρωταρχική ευθύνη για την
αναγνώριση των αναγκών και την παροχή λύσεων βαρύνει εμάς, τους δρώντες στον
αγροτικό χώρο. Ωστόσο, η ηγεσία στην αγροτική ανάπτυξη προϋποθέτει συλλογική δράση εκ
μέρους φορέων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και χαρακτηρίζεται
από τη δέσμευση, την επικοινωνία, τη συνεργασία και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Ζητάμε
από την κοινωνία των πολιτών, τις κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τομέα να συνεργαστούν
ώστε να προσφέρουν οικοδόμηση ικανοτήτων, πόρους και υποστήριξη για την προώθηση
ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καινοτόμο, αειφόρο και υπεύθυνη ηγεσία, που
εμπνέει και εμπλέκει τους μελλοντικούς ηγέτες.
24. Δίκτυα της Κοινωνίας των Πολιτών. Τα ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα που οδήγησαν στην
καμπάνια του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Κοινοβουλίου έχουν τις βάσεις τους στην τοπική
δράση και τη συμμετοχική δημοκρατία. Μεταξύ των μελών τους περιλαμβάνονται χιλιάδες
ομάδες τοπικής δράσης σε επίπεδο χωριού, τοπικές ενώσεις, συνεταιρισμοί και άλλες δομές
που στηρίζουν τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών και προάγουν τη συνεργασίας μεταξύ
αγροτικών φορέων. Καλούμε τις κυβερνήσεις και τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να
σεβαστούν την ανεξαρτησία των ΜΚΟ και των δικτύων τους και να στηρίξουν τις
δραστηριότητές τους.
25. Εταιρική σχέση μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των κυβερνήσεων. Πιστεύουμε ότι
η αποτελεσματική ανάπτυξη της υπαίθρου απαιτεί μια ανοιχτόμυαλη και καινοτόμο εταιρική
σχέση μεταξύ πολιτών και κυβερνήσεων, δίπλα-δίπλα ως ίσων. Καλούμε τους αγροτικούς
φορείς να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις με θετικό πνεύμα καθώς και τις κυβερνήσεις,
τους διεθνείς οργανισμούς και τους αρμόδιους φορείς να εγκαθιδρύσουν αποτελεσματικά
συστήματα συμβουλών και συλλογικής λήψης αποφάσεων, προκειμένου να καταστήσουν
δυνατή τη συμμετοχή των φορέων αγροτικής ανάπτυξης στη διαμόρφωση και εφαρμογή των
πολιτικών και να θέσουν ένα ισχυρό θεμέλιο για μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ
φορέων της αγροτικής ανάπτυξης και κυβερνήσεων σε όλα τα επίπεδα.
26. Η ύπαρξη υποστηρικτικού κλίματος. Καλούμε τις κυβερνήσεις να δράσουν σε πνεύμα
εμπιστοσύνης και συνεργασίας με ανοιχτό μυαλό με τις αγροτικές κοινότητες,
αναγνωρίζοντας το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση. Τις καλούμε, επίσης, να παρέχουν ένα
υποστηρικτικό κλίμα σε νομοθετικό, κανονιστικό, διοικητικό και οικονομικό επίπεδο. Αυτό το
υποστηρικτικό κλίμα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη προσήλωση στη δημοκρατία και το
κράτος δικαίου, συνοχή μεταξύ των διαφόρων πτυχών και των γεωγραφικών επίπεδων της
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πολιτικής σε ολόκληρο το πεδίο της κυβερνητικής δράσης που σχετίζεται με τις αγροτικές
περιοχές, αγροτική θωράκιση όλων των σχετικών πολιτικών και προγραμμάτων,
απλοποιημένο σχεδιασμό καθώς και ευέλικτη και με ευαισθησία χρήση ρυθμιστικών,
φορολογικών και οικονομικών συστημάτων για να ενθαρρυνθεί η πρωτοβουλία από άτομα,
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και
άλλους φορείς. Πρέπει, τέλος, να περιλαμβάνει και το σεβασμό των δικαιωμάτων των
αγροτικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση διεθνών νόμων και συνθηκών.
27. Εκπαίδευση. Σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, οι άνθρωποι σε όλες τις περιοχές
χρειάζονται σε συνεχή βάση να ενισχύουν την ικανότητά τους να προσαρμόζονται και να
καινοτομούν στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση
και η διά βίου μάθηση - ξεκινώντας από τη νηπιακή ηλικία - κατέχουν κρίσιμη θέση στην
προοπτική των αγροτικών κοινοτήτων να ευδοκιμήσουν, με την απαραίτητη συνεργασία και
δικτύωση, καθώς και να συμμετέχουν πλήρως στις αναπτυξιακές διαδικασίες. Παίζουν,
επίσης, ιδιαίτερο ρόλο στο να καταστήσουν τους νέους ανθρώπους ικανούς να κατανοούν
τις ευκαιρίες για μια πλούσια και βιώσιμη ζωή στην ύπαιθρο, να αποκτούν και να
επικαιροποιούν συνεχώς τις δεξιότητες που χρειάζονται και να συμμετέχουν ως πολίτες.
Καλούμε τις εκπαιδευτικές αρχές να εξασφαλίσουν αποτελεσματική πρόσβαση για τις
αγροτικές κοινότητες σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, προσαρμοσμένες στις πραγματικότητες της
αγροτικής ζωής.
28. Διεθνείς ανταλλαγές. Πιστεύουμε ότι το έργο για την επίτευξη της αειφόρου αγροτικής
ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη μπορεί να βοηθηθεί και να επιταχυνθεί σε μεγάλο
βαθμό μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των εμπλεκομένων στην αγροτική
ανάπτυξη και των κυβερνήσεων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και πέραν αυτών. Ανατολή
και Δύση μπορούν εξίσου να συμβάλουν και να επωφεληθούν από τέτοιες ανταλλαγές.
Καλούμε σε μια πραγματικά πανευρωπαϊκή προσέγγιση για την ανταλλαγή προγραμμάτων,
μέσω της συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, ΜΚΟ, πολυεθνικών χορηγών και άλλων εντός
της ΕΕ και πέραν αυτής. Η κορυφαία συμβολή στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να προέλθει
από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη και τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ
Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
29. Υπεράσπιση και δράση. Ζητούμε από τα ευρωπαϊκά δίκτυα ΜΚΟ που ξεκίνησαν από
κοινού το δεύτερο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο να ηγηθούν ενός προγράμματος
υποστήριξης και δράσης με βάση αυτό το μανιφέστο, σε στενή συνεργασία με τα εθνικά τους
μέλη και όλους τους πρόθυμους συνεργάτες.
30. Η δέσμευσή μας. Εγγυούμαστε τη δική μας συνεχή δέσμευση στην πραγματοποίηση του
οράματος και των δράσεων που περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη. Πιστεύουμε ότι οι
αγροτικές κοινότητες, οι κυβερνήσεις και τα πολυεθνικά ιδρύματα, που εργάζονται από
κοινού, μπορεί να επιτύχουν μια αναγέννηση των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης. Με
αυτή την πεποίθηση, δηλώνουμε ότι όλη η Ευρώπη θα ζήσει!

7
European Rural Manifesto Schärding 2015

Επεξηγηματικό σημείωμα
Η καμπάνια του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Κοινοβουλίου 2015 ήταν αποτέλεσμα της κοινής
πρωτοβουλίας τριών Πανευρωπαϊκών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων – της ERCA, του
PREPARE και της ELARD. Αγκάλιασε εθνικές εκστρατείες για τη συγκέντρωση ιδεών από τις
αγροτικές κοινότητες σε 36 χώρες της Ευρώπης, εθνικά συνέδρια Αγροτικών Κοινοβουλίων
σε πολλές από αυτές τις χώρες και ένα τριήμερο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο, στο
οποίο συμμετείχαν αγροτικοί φορείς από 40 χώρες, καθώς και εκπρόσωποι κυβερνήσεων και
διεθνών οργανισμών. Η Διακήρυξη θα αποτελέσει τη βάση για τη συνέχιση της καμπάνιας
από τους τρεις οργανισμούς που ανέλαβαν την πρωτοβουλία και τους εθνικούς τους
εταίρους.
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