
 
 

Η AIM χαιρετίζει το πολύ περιεκτικό και φιλόδοξο μακροπρόθεσμο 
όραμα για τις αγροτικές περιοχές που προτείνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

 

Η ΑΙΜ πιστεύει ότι το «όραμα», και το προτεινόμενο «Αγροτικό Σύμφωνο»  και «Σχέδιο 

Δράσης» έχουν σαφείς δυνατότητες να ξεπεράσουν τις πολλές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές και να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους να 

συνεισφέρουν σε μια πιο πράσινη, πιο υγιή και πιο κοινωνική Ευρώπη. Οι προτάσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται στο σταυροδρόμι μεταξύ τριών σημαντικών μεταβάσεων 

αυτού του αιώνα: δημογραφικές, πράσινες και ψηφιακές. Μαρτυρούν ότι μία από τις κύριες 

προτεραιότητές της είναι και παραμένει να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω, ένας 

από τους στόχους που και η AIM προσυπογράφει πλήρως. 

Στοχεύοντας σε πιο αποτελεσματική, προσβάσιμη και προσιτή υγειονομική και μακροχρόνια 
περίθαλψη 

Η AIM χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει συγκεκριμένα την πρόσβαση σε 
αποτελεσματικές, προσβάσιμες και προσιτές υπηρεσίες φροντίδας υγείας και μακροχρόνιας 
περίθαλψης, ως βασική φιλοδοξία του οράματός της. Επιπλέον, η ΑΙΜ είναι πεπεισμένη ότι πολλές 
άλλες καινοτομίες που στοχεύουν, για παράδειγμα, στην καλύτερη σύνδεση των αγροτικών 
περιοχών ή τις καθιστούν πιο ελκυστικές θα συμβάλουν, επίσης, στη βελτίωση της πρόσβασης σε 
αυτές τις βασικές υπηρεσίες. Η προσέλκυση ατόμων θα αυξήσει, για παράδειγμα, τη ζήτηση για 
τέτοιες υπηρεσίες, οι οποίες με τη σειρά τους θα ενθαρρύνουν τους επαγγελματίες, τις κλινικές και 
τους φαρμακοποιούς να εγκατασταθούν σε αυτές τις περιοχές. 

Η ΑΙΜ πιστεύει, επίσης, ότι οι διασυνοριακές υπηρεσίες σωστά αναφέρονται ως βασική 

πτυχή στην οποία θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα. Στην απάντησή της στη διαβούλευση για το 

μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές, η AIM κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα γειτονικά Κράτη – Μέλη  να βελτιώσουν τη διασυνοριακή συνεργασία, ώστε να 

διασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών στην έγκαιρη και ποιοτική υγειονομική φροντίδα και 

τις μακροχρόνιες υπηρεσίες. 

Προώθηση και υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας, μια  βασική πρωτοβουλία για 
επιτυχημένες  αγροτικές περιοχές  

Η AIM χαιρετίζει ιδιαίτερα την ανακοινωθείσα σειρά δράσεων που αποσκοπούν στην 

προώθηση και υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές. Συμφωνεί ότι 

οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας «(...) διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες να 

αυξήσουν την ελκυστικότητα των κατοικιών και να ενδυναμώσουν τους πολίτες και τις 

κοινότητες». Αυτοί οι οργανισμοί διαδραματίζουν, επίσης, βασικό ρόλο στη διασφάλιση της 

πρόσβασης στην υγεία και τη μακροχρόνια υγειονομική φροντίδα,  συμβάλλοντας 

παράλληλα στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Η AIM ζητά να συμπεριληφθούν τα 

Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας ως βασικό μοντέλο που πρέπει να στηριχθεί και να 

ενισχυθεί. 

Διασφάλιση μιας δίκαιης και περιεκτικής ψηφιακής μετάβασης 

«Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για προσβάσιμες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες… [όπως] η ηλεκτρονική υγεία». Η AIM χαιρετίζει το γεγονός ότι το Αγροτικό 

Σχέδιο δεν επικεντρώνεται μόνο στην ψηφιακή συνδεσιμότητα και την τεχνολογία αλλά 

στοχεύει και στην ανάπτυξη εκτεταμένου ψηφιακού γραμματισμού, κλείνοντας έτσι το 

ψηφιακό κενό. Στην προαναφερθείσα διαβούλευση, η AIM ενθάρρυνε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και τα Κράτη – Μέλη να διασφαλίσουν ότι τόσο ο γενικός πληθυσμός, όσο και οι 

επαγγελματίες του τομέα υγείας αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη σωστή χρήση 



καινοτόμων εργαλείων και αξιοποιούν στο έπακρο την καινοτομία.  

Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας 

Η AIM  συμφωνεί ότι οι αγροτικές περιοχές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην Πράσινη 

Ευρωπαϊκή Συμφωνία, ειδικά αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία. 

Η AIM εκφράζει την ικανοποίησή της που το μακροχρόνιο όραμα αναγνωρίζει τον ρόλο και 

προτείνει πρωτοβουλίες που επιτρέπουν στις αγροτικές περιοχές να πραγματοποιήσουν τις 

απαραίτητες μεταβάσεις. Η ΑΙΜ είναι πεπεισμένη ότι αυτές οι δράσεις, σε συνέργεια με τη Κοινή 

Γεωργική Πολιτική και την στρατηγική «Farm to Fork” (για να αναφέρουμε μερικά), θα 

συμβάλουν στην επίτευξη πιο ανθεκτικών και βιώσιμων συστημάτων τροφίμων. 
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