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Διεθνές Αγροτικό Σαλόνι “Salon International de l'Agriculture” (SIA) 2019 –
Ομιλία Γάλλου Προέδρου κ. Emmanuel Macron
Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου τ.έ. άνοιξε τις θύρες του στο Παρίσι το 56 ο Διεθνές Αγροτικό
Σαλόνι « Salon International de l'Agriculture » (SIA) στο Εκθεσιακό Κέντρο Porte de Versailles.
Κατά τη φετινή 56η διοργάνωση, η έκθεση φιλοξενεί περί τους 950 εκθέτες από όλες τις
Περιφέρειες και τα υπερπόντια εδάφη της Γαλλίας, καθώς και από μικρό αριθμό άλλων χωρών, που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της κτηνοτροφίας, φυτικής παραγωγής, ζωοτροφών, παραγωγής
τροφίμων και ποτών, περιβάλλοντος και ενέργειας, υλικών και εξοπλισμού γεωργικών
εκμεταλλεύσεων κ.ά.
Την έναρξη της Έκθεσης κήρυξε ο Γάλλος Πρόεδρος κ. Macron, με ομιλία που
πραγματοποίησε προς ένα κοινό που αποτελούταν κατά κύριο λόγο από φοιτητές αγρονομικών
ινστιτούτων και σχολών. Κατά την ομιλία του, ο Γάλλος Πρόεδρος ως επί το πλείστον
επικεντρώθηκε στο όραμά του για την ευρωπαϊκή γεωργία, δεδομένων των συζητήσεων για την
μετά το 2020 Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και ενόψει των Ευρωεκλογών (23-26 Μαΐου).
Τονίζοντας ότι η γαλλική γεωργία δεν θα ήταν αυτή που είναι σήμερα χωρίς την ευρωπαϊκή
γεωργική πολιτική, ο Γάλλος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι το μέλλον της γαλλικής γεωργίας και της
γαλλικής υπαίθρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανάγκη υιοθέτησης μίας προστατευτικής,
ρεαλιστικής και φιλόδοξης ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής. Σύμφωνα με τον Γ/Πρόεδρο
πραγματικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει η ευρ. γεωργία προέρχεται από το εξωτερικό και
ειδικότερα από την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές πρώτων υλών και τις μεγάλες
δυνάμεις που δεν διστάζουν να υιοθετούν επιθετικές στρατηγικές για να επιβάλουν τους κανόνες
και τα πρότυπά τους. Ταυτόχρονα, όμως η ευρωπαϊκή γεωργία απειλείται και εκ των έσω από
όσους επιδιώκουν την επανεθνικοποίησή της αλλά και μείωση του προϋπολογισμού της, με το
πρόσχημα ότι η ΚΑΠ είναι ατελής και δεν μπορεί να απαντήσει σε όλες τις ελπίδες που είχαν
εναποθέσει σε αυτήν.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Macron κάλεσε για τον επανασχεδιασμό της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής για την εξασφάλιση της “διατροφικής, περιβαλλοντικής και βιομηχανικής κυριαρχίας”
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η μελλοντική ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική προϋποθέτει κατ' αρχήν
ενότητα, και δεύτερον, θα πρέπει να εκπληρώσει τρεις βασικές υποσχέσεις:
i) Προστασία των αγροτών, μέσω των υφιστάμενων εργαλείων που προσφέρει η ΚΑΠ
(ποσοστώσεων, άμεσων ενισχύσεων), αλλά και μέσω της ανάπτυξης, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων, και προστασία των
καταναλωτών, μέσω της απόρριψης εμπορικών συμφωνιών που δεν συμμορφώνονται με
τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά, υγειονομικά και κοινωνικά πρότυπα.
ii) Μετασχηματισμό του υφιστάμενου παραγωγικού μοντέλου προς ένα πιο ποιοτικό και
οικολογικό μοντέλο, που θα βασίζεται στη διαφοροποίηση της γεωργίας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, επιλέγοντας για κάθε περιοχή, ανάλογα με τις κλιματικές, γεωλογικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές της συνθήκες, τις πιο κατάλληλες καλλιέργειες, εκείνες με το σημαντικότερο
συγκριτικό πλεονέκτημα, επιτυγχάνοντας έτσι αύξηση της αξίας της παραγωγής, διαφύλαξη
της βιοποικιλότητας και προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γάλλος
Πρόεδρος κάλεσε τους νέους αγρότες να γίνουν “οι πρώτοι ακτιβιστές της οικολογικής
μετάβασης”.
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iii) Ικανότητα για πρόβλεψη των κρίσεων, βάσει των ευρημάτων της ανεξάρτητης,
αξιόπιστης και διαφανούς επιστημονικής έρευνας. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα εν
προκειμένω, ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε την περίπτωση της κατάργησης της χρήσης της
ουσίας γλυφοσάτη, την οποία η χώρα επιθυμεί να επιτύχει εντός των επόμενων τριών ετών.
Γι αυτό το λόγο, ο κ. Macron κάλεσε για τον επαναπροσδιορισμό της έρευνας σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο και την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών
χωρών για να εξευρεθούν πρακτικές εναλλακτικές λύσεις μακροπρόθεσμα. Ταυτόχρονα
όμως, η ικανότητα για πρόβλεψη αφορά και τη δημογραφική μετάβαση που συντελείται
στην Ευρώπη και η οποία έχει ως αποτέλεσμα ένας στους δύο Ευρωπαίους αγρότες σήμερα
να είναι άνω των 55 ετών και να αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί έως το 2022, καθιστώντας
επιτακτική την ανάγκη ανανέωσης των γενεών στη γεωργία.
Σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόεδρο, η πρόσβαση στη γεωργική γη σήμερα εμποδίζεται από
δύο παράγοντες: α) την κατάληψη της γης για εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς, με
αποτέλεσμα η Γαλλία να έχει χάσει το ένα τέταρτο της γεωργικής της έκτασης κατά τα τελευταία
50 χρόνια, και β) τη συγκέντρωση των εδαφών σε μικρό αριθμό καλλιεργητών, η οποία
υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει σε εξαφάνιση του ενός τρίτου των εκμεταλλεύσεων σε πέντε χρόνια,
οπότε η χώρα θα έχει μόνο 300.000 αγρότες.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο κ. Macron υπογράμμισε την ανάγκη λήψης ισχυρών
μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στη γεωργία, εκφράζοντας την ελπίδα η ΚΑΠ
να προωθήσει τη διαμόρφωση μιας κοινής κουλτούρας για όλους τους αγρότες στην ευρωπαϊκή
ήπειρο, βάσει των κοινών αξιών που τους ενώνουν, πέρα από τις εθνικές τους ιδιαιτερότητες. Σε
αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα Erasmus για νέους αγρότες αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική
πρωτοβουλία που πρέπει να υποστηριχθεί, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους νέους αγρότες να
εξοικειωθούν με διαφορετικές τεχνικές καλλιέργειας, καλές πρακτικές που μπορούν να
αναπαραχθούν, αλλά και να γνωρίσουν την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών εδαφών.
Υπερασπιζόμενος την αξία του τομέα της γεωργίας, ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε ότι τα
αγροτικά προϊόντα, τα προϊόντα διατροφής δεν μπορούν να θεωρηθούν εμπορεύματα όπως όλα τα
άλλα, όπως και η δουλειά των αγροτών δεν είναι επάγγελμα αλλά λειτούργημα. Γι αυτό το λόγο
είναι χρέος της κάθε κοινωνίας να προστατεύει τους αγρότες, αυτούς που παράγουν τα αγαθά που
την τρέφουν. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Macron πρότεινε τη σύναψη μιας νέας παγκόσμιας σύμβασης
(contrat mondial) στον τομέα της γεωργίας, πρόταση η οποία περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της
γαλλικής προεδρίας του G7 και θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης τους
επόμενους μήνες.
Τέλος, ο Γάλλος Πρόεδρος επανέλαβε τη δέσμευσή του να υπερασπιστεί όλους τους
αγρότες, δημιουργώντας μία Ευρώπη που προστατεύει, τόσο τους καταναλωτές όσο και τους
εργαζόμενους. Μία Ευρώπη που ανάγει την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος σε
βασικές προτεραιότητες της, μία Ευρώπη που προετοιμάζεται για το μέλλον και που πάντα
προσπαθεί να είναι ένα βήμα μπροστά.
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