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Περίληψη της μελέτης 

Πώς πρέπει να ανταποκριθεί η Ευρώπη στην αυξημένη ζήτηση για επισιτιστικά και γεωργικά 
συστήματα ως αποτέλεσμα της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, της μεταβαλλόμενης διατροφής 
και των ανταγωνιστικών απαιτήσεων για γεωργική γη; Η παρούσα έκθεση παρέχει μια άποψη για 
τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν ρόλο στην αντιμετώπιση των εν 
λόγω προκλήσεων κατά τις προσεχείς δεκαετίες και αναφέρει ορισμένες επιλογές που χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής. Επικεντρώνεται σε επιλογές για την αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας με 
ταυτόχρονη προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και μείωση των εκπομπών από τη 
γεωργία, στα μέσα για την αντιστροφή της συνεχούς απώλειας της βιοποικιλότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, στους τρόπους για την επίτευξη ενός πιο 
αποδοτικού από πλευράς πόρων τομέα τροφίμων, και στις επιλογές για τη χρησιμοποίηση 
αποβλήτων και υπολειμμάτων προκειμένου να εκπληρωθούν οι ανάγκες βιοϋλικών και βιοενέργειας 
με βιώσιμο τρόπο. Συνοψίζει αναλύσεις και αποτελέσματα πέντε εκπονημένων μελετών, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση και τις σημαντικές εξελίξεις που διαφαίνονται με 
ορίζοντα το 2050. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε σε μεγάλο βαθμό κοινές περιβαλλοντικές και 
γεωργικές πολιτικές, καθώς και μια πρόσφατα μεταρρυθμισμένη Κοινή Γεωργική Πολιτική με 
μεγαλύτερη έμφαση στο περιβάλλον και την καινοτομία, παρέχοντας στα κράτη μέλη την ευκαιρία 
να δρομολογήσουν μια αλλαγή κατεύθυνσης. Ταυτόχρονα, υφίστανται μείζονες προκλήσεις όσον 
αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας με κατάλληλο τρόπο και τον περιορισμό των ζημιών που 
προκαλούνται στους ευρωπαϊκούς γεωργικούς και φυσικούς πόρους και στη βιοποικιλότητα. Είναι 
σημαντικό η Ευρώπη να παράγει περισσότερα προϊόντα με λιγότερα μέσα και να μειώσει τη σπατάλη. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να ανέλθει σε 10 δισεκατομμύρια μεταξύ του 2050 και του 2100 

σύμφωνα με προβλέψεις του ΟΗΕ. Τί ρόλο θα διαδραματίσει η Ευρώπη στην αντιμετώπιση της 

συνεχούς πρόκλησης για τον επισιτισμό ενός αρκετά μεγαλύτερου παγκόσμιου πληθυσμού κατά τις 

προσεχείς δεκαετίες; Πώς θα δημιουργηθεί ταυτόχρονα μια πιο βιώσιμη γεωργία και αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων; Στόχος δεν είναι μόνο η εξάλειψη των σημερινών επιπέδων χρόνιας πείνας 

και ο επισιτισμός ενός μεγαλύτερου πληθυσμού, αλλά και η βελτίωση και ο εμπλουτισμός της 

διατροφής σε μεγάλες περιοχές της υφηλίου. Στο πλαίσιο αυτού του παγκόσμιου εγχειρήματος είναι 

σημαντικό να δημιουργηθούν βιώσιμα γεωργικά συστήματα που θα μπορούν να διατηρούνται εντός 

ολοένα πιο εμφανών περιβαλλοντικών ορίων. Τα υφιστάμενα γεωργικά πρότυπα αποτελούν 

σημαντική πηγή ρύπανσης, απώλειας της βιοποικιλότητας και υποβάθμισης της ποιότητας του 

εδάφους σε μεγάλες περιοχές της υφηλίου. 

Οι ιδέες για το μέλλον του παγκόσμιου επισιτιστικού συστήματος ποικίλλουν σε αξιοσημείωτο βαθμό. 

Ορισμένες από αυτές τις ιδέες προβλέπουν κυρίως οριακές αλλαγές στα υφιστάμενα συστήματα 

εφοδιασμού τροφίμων και τις συνοδευτικές αγορές. Άλλες είναι πιο οξυδερκείς και εξετάζουν 

επιλογές όπως η σημαντική μεταβολή της διατροφής, η επιτάχυνση των επενδύσεων στη γεωργία 

υψηλής τεχνολογίας, η αναβίωση παραδοσιακότερων γεωργικών συστημάτων και η εφαρμογή νέων 

προτύπων εμπορικών συναλλαγών. Οι συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές, ακόμη και εάν 

συνεπάγονται σοβαρές προσπάθειες για την αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας, δεν φαίνεται 

να είναι επαρκείς για την επίτευξη των πολλαπλών και ενίοτε αλληλοσυγκρουόμενων στόχων 

ενώπιον μας. 

Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται σε ένα μόνο τμήμα ενός ιδιαίτερα ευρέως φάσματος. Εξετάζει τον 

τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στην αντιμετώπιση των εν λόγω 

προκλήσεων κατά τις προσεχείς δεκαετίες και αναφέρει ορισμένες επιλογές που χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής. Η Ευρώπη διαθέτει πολλούς πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει. Σε αυτούς τους πόρους 

περιλαμβάνεται ένα παραγωγικό γεωργικό και επισιτιστικό σύστημα, τα σχετικά εύρωστα εδάφη, ένα 

μίγμα γεωργικών συστημάτων υψηλής και χαμηλής έντασης, οι αποτελεσματικές υποδομές και οι 

υπηρεσίες υποστήριξης στις περισσότερες χώρες, καθώς και ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών ιδρυμάτων. 

Ωστόσο, υφίστανται διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το πού πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Στην 

πρόσφατη συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) υπήρξαν 

αντικρουόμενες εκκλήσεις, αφενός, για άμεση αύξηση της ευρωπαϊκής παραγωγής και, αφετέρου, για 

μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης.  

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα STOA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπόνησε πέντε μελέτες για τις 

συναφείς πτυχές της εξίσωσης της σίτισης και της σχετικής βιοενέργειας, έκαστη με επίκεντρο την 

Ευρώπη. Οι μελέτες αυτές παρέχουν μια εκτενή ανάλυση των πιθανών μελλοντικών επιλογών 

παραγωγής ώστε αυτό το προορατικό πλαίσιο να επιτρέπει, εν συνεχεία, μια εστιασμένη διερεύνηση 

ορισμένων επιτακτικών και επίκαιρων ζητημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα εξής: τα μέσα 

για την αντιστροφή της συνεχούς απώλειας της βιοποικιλότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι 

διαφορετικοί τρόποι για την επίτευξη σημαντικής μείωσης των απορριμμάτων τροφίμων, και οι 

επιλογές για τη χρησιμοποίηση αποβλήτων και υπολειμμάτων προκειμένου να εκπληρωθούν οι 

ανάγκες βιοϋλικών και βιοενέργειας με βιώσιμο τρόπο. Η παρούσα έκθεση συνοψίζει αναλύσεις και 

αποτελέσματα των πέντε μελετών, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση και τις σημαντικές 

εξελίξεις που διαφαίνονται με ορίζοντα το 2050. 

Η έκθεση διαρθρώνεται σε δύο μέρη, μια σύντομη γενική σύνοψη, ακολουθούμενη από μια πιο 

εκτενή περίληψη με συνοδευτικές παραπομπές.  
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2. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσον ακριβώς πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή 

τροφίμων στο μέλλον ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής και υγιεινή διατροφή για έναν μεγαλύτερο και 

πλουσιότερο παγκόσμιο πληθυσμό. Εξαρτάται εν μέρει από το μέγεθος του πληθυσμού, εάν ο 

πληθυσμός σταθεροποιηθεί σε περίπου 10 δισεκατομμύρια, και το πότε. Επιπλέον, ο βαθμός επιτυχίας 

όσον αφορά την εξάλειψη της εκτεταμένης φτώχειας και του συναφούς υποσιτισμού, τα μελλοντικά 

επίπεδα πλούτου (και συνεπώς τα επίπεδα κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων), η 

αλλαγή των διατροφικών προτιμήσεων, οι πολιτικές που εφαρμόζονται στα βιοκαύσιμα, τη 

βιοενέργεια και άλλους παράγοντες, επηρεάζουν στο σύνολό τους την απαιτούμενη ποσότητα 

τροφίμων. Πρόσφατες προβλέψεις του FAO αναγνωρίζουν την ύπαρξη πολλών αστάθμητων 

παραγόντων, ωστόσο αναφέρουν ότι η παραγωγή τροφίμων ενδέχεται να πρέπει να αυξηθεί κατά 

60% έως το 2050. 

Η αύξηση της παραγωγής, αν και ζωτικής σημασίας, είναι μόνο το ένα μέρος της εξίσωσης. Επί του 

παρόντος, σε παγκόσμιο συγκεντρωτικό επίπεδο, υπάρχουν αρκετά τρόφιμα ώστε να εξασφαλίζεται 

επαρκής διατροφή για όλους. Ωστόσο, έως και ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι συνεχίζουν να 

πλήττονται από χρόνιο υποσιτισμό, και ίσως άλλο ένα δισεκατομμύριο από «αφανή πείνα» (αλλιώς 

«δυσθρεψία»), ήτοι από ανεπαρκή πρόσληψη βιταμινών και ανόργανων ουσιών. Η φτώχεια αποτελεί 

τον κύριο λόγο για την έλλειψη πρόσβασης σε τρόφιμα. Η αντιμετώπιση της φτώχειας και της 

έλλειψης πρόσβασης τόσο σε τρόφιμα όσο και σε υπηρεσίες υγείας απαιτεί δράσεις σε θέματα 

ανάπτυξης, διανομής εσόδων, χειραφέτησης των γυναικών, κατάλληλων εμπορικών πολιτικών και 

πολιτικών παροχής βοήθειας και πολλών άλλων παραγόντων. Η αύξηση της παραγωγής τροφίμων 

στην Ευρώπη δεν αποτελεί λύση, επί του παρόντος, για αυτά τα προβλήματα.  

Αντιθέτως, σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, οι επενδύσεις στη βελτίωση της τοπικής γεωργικής 
παραγωγής μπορεί να αποτελέσουν αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση της πείνας και του 
υποσιτισμού, καθώς ένα σημαντικό μέρος της διαβίωσης των περισσοτέρων εξαιρετικά φτωχών 
πληθυσμών εξαρτάται από γεωργικές και συναφείς δραστηριότητες. Συνεπώς, οι επενδύσεις σε μικρές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελεί συχνά βασικό μέσο για τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας 
σε φτωχότερες χώρες με σημαντικό ποσοστό αγροτικών πληθυσμών. Οι επενδύσεις στην παραγωγή 
τροφίμων, όπου απαιτούνται και όπου διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
προσπάθειας για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη στήριξη της ανάπτυξης, είναι καίριας 
σημασίας για οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια με στόχο την καταπολέμηση του υποσιτισμού και τον 
επισιτισμό ενός αυξανόμενου πληθυσμού. Τα προσεχή έτη η Ευρώπη ενδέχεται, πράγματι, να πρέπει 
να επεκτείνει την παραγωγή της στο πλαίσιο μιας συλλογικής προσπάθειας για την παραγωγή 
επαρκών τροφίμων. Ωστόσο, προτεραιότητα επί του παρόντος είναι να αυξηθεί η γεωργική 
παραγωγή κυρίως αλλού, ιδίως στην Αφρική και σε περιοχές της Ασίας, και όχι στην ΕΕ, όπου η 
ζήτηση αναμένεται να παραμείνει σχετικά σταθερή, όπως και το μέγεθος του πληθυσμού.  

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΕΕ είναι περιφερειακής σημασίας για το μέλλον του παγκόσμιο επισιτιστικού 

συστήματος. Αντιθέτως: διαδραματίζει ποικίλους και εξαιρετικά σημαντικούς ρόλους, οι οποίοι 

αποτελούν τα κύρια θέματα της παρούσας έκθεσης. Οι ρόλοι αυτοί αφορούν ένα πιο θεμελιώδες 

σύνολο προετοιμασιών για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων – όχι μια βραχυπρόθεσμη 

παρόξυνση για επιπλέον παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η σημαντική 

συμβολή σε προσπάθειες σε άλλα μέρη του πλανήτη. Ο νέος ρόλος της ΕΕ μπορεί να παρουσιαστεί με 

διαφορετικούς τρόπους, ωστόσο εν προκειμένω εξετάζεται με έξι γενικούς τίτλους.  

Πρώτον, αποτελεί προτεραιότητα να διατηρηθούν οι ίδιοι παραγωγικοί πόροι της ΕΕ, ώστε η 

γεωργία να μπορεί να παραμείνει εύρωστη και δυνητικά ικανή να συνεισφέρει σε μεγαλύτερο βαθμό, 

ή με διαφορετικούς τρόπους, στις μελλοντικές απαιτήσεις που εμφανίζονται. Εάν οι βασικοί πόροι της 

ΕΕ, ήτοι η γεωργική γη, τα εδάφη που υπόκεινται σε σωστή διαχείριση, τα μη μολυσμένα αποθέματα 

νερού, οι καλά διατηρούμενες υποδομές, το εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, οι υψηλής 
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τεχνολογίας κλάδοι εφοδιασμού και η ερευνητική ικανότητα, μπορούν να διατηρηθούν ή, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, να εξυγιανθούν, αυτό και μόνο συμβάλλει σημαντικά στην παγκόσμια 

επισιτιστική ασφάλεια. Εάν υποβαθμιστεί η γεωργική ικανότητα υπό αυτήν την ευρεία έννοια, θα 

προκύψουν σημαντικές δαπάνες προκειμένου να αποκατασταθεί η κατάσταση ετοιμότητάς της για 

έναν μελλοντικό και πιθανώς μεγαλύτερο ρόλο στην παγκόσμια επισιτιστική εξίσωση. Η διατήρηση 

και η βελτίωση της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας δεν αποτελεί, ωστόσο, μικρή πρόκληση. 

Συνεπάγεται αποφασιστικά βήματα για την αντιμετώπιση της μεγάλης κλίμακας υποβάθμισης του 

εδάφους, της υπερεκμετάλλευσης των υδροφόρων οριζόντων για άρδευση και μιας σειράς άλλων 

ζητημάτων, καθώς και μέτρα για τον έλεγχο του ρυθμού ανάπτυξης της γεωργικής γης για 

πολεοδομικούς σκοπούς. Τα εδάφη είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας. Βλέπε πλαίσιο 1. 

Πλαίσιο 1 Υποβάθμιση καλλιεργήσιμων εδαφών στην ΕΕ 

Η επισιτιστική ασφάλεια εξαρτάται από τη λειτουργικότητα του εδάφους (π.χ. δομή εδάφους, 

κατακράτηση ύδατος, βιοποικιλότητα, παραγωγή τροφίμων). Η χρήση της γης και ορισμένες 

γεωργικές πρακτικές διαχείρισης οδήγησαν σε αύξηση της υποβάθμισης και μείωση της 

λειτουργικότητας του εδάφους στην Ευρώπη. Η υποβάθμιση, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας 

των περιεχόμενων οργανικών ουσιών, της διάβρωσης του εδάφους από το νερό και τον άνεμο, της 

συμπύκνωσης του εδάφους, της αλάτωσης και της αύξησης της οξύτητας, είναι εντονότερη στα 

καλλιεργήσιμα εδάφη. Οι διάφορες πρακτικές διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων μπορεί να 

επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργικότητα του εδάφους· για παράδειγμα, η τάση χρησιμοποίησης 

μεγαλύτερων μηχανημάτων στη φυτική παραγωγή μπορεί να οδηγήσει σε συμπίεση του εδάφους. Η 

κλιματική αλλαγή μπορεί επίσης να επηρεάσει τα εδάφη εξαιτίας των υψηλότερων θερμοκρασιών 

(αύξηση ποσοστών εξατμισοδιαπνοής), των άστατων βροχοπτώσεων και των αυξανόμενων 

φαινομένων ξηρασίας, γεγονός το οποίο μπορεί να βλάψει τους μηχανισμούς κατακράτησης νερού 

στο έδαφος και να συμβάλει στην υποβάθμιση του εδάφους λόγω διάβρωσης και απερήμωσης. Η 

μείωση του οργανικού άνθρακα του εδάφους (SOC) είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική στην περιοχή της 

Μεσογείου, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία μπορούν να επισπεύσουν την αποσύνθεση 

του εδάφους. Η ισορροπία μεταξύ της συμβολής των ανθρωπογενών και των μη ανθρωπογενών 

παραγόντων στην υποβάθμιση του εδάφους πρέπει να εξετάζεται σε κάθε συγκεκριμένο γεωργικό 

σύστημα προκειμένου να προσδιορίζονται οι δυνατότητες για βελτίωση της διαχείρισης της γης.  

Ορισμένα από τα θέματα που αφορούν την ενίσχυση της βιωσιμότητας παρουσιάζονται στις πέντε 

μελέτες για τη STOA και στη συνέχεια της παρούσας περίληψης.  

Δεύτερον, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αποδοτικότητα των πόρων στη γεωργία της ΕΕ, 

ώστε να μπορούν σταδιακά να παράγονται περισσότερα προϊόντα με λιγότερες εισροές, π.χ. νερό, 

αγροχημικά και θρεπτικά στοιχεία. Αυτό θα συμβάλει τόσο στην παραγωγικότητα όσο και στην 

αειφορία στην Ευρώπη, θα αυξήσει τη βιωσιμότητα της γεωργίας και θα μειώσει το παγκόσμιο 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ΕΕ. Η έρευνα και η ανάπτυξη πρέπει να προσανατολίζονται ακόμη 

πιο έντονα σε αυτές τις προτεραιότητες.  

Τρίτον, πρέπει να προωθηθεί η καινοτομία και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών καθώς και η 

παραδοσιακή έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και θα αυξήσει τη 

συνολική απόδοση, όπου κάτι τέτοιο συνάδει με τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Έτσι, η ευρωπαϊκή γεωργία θα μπορεί να αντιμετωπίσει τον διεθνή 

ανταγωνισμό και να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο παραγωγής. Μετά την αποσύνδεση των 

ενισχύσεων που παρέχονται μέσω της ΚΓΠ ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στα πρότυπα 

καλλιέργειας και να υποκατασταθεί ένα μέρος των 30 εκατομμυρίων τόνων ζωοτροφών που 

εισάγονται ετησίως. Ωστόσο, υφίστανται περισσότερο θεμελιώδη ζητήματα. Οι ευρωπαϊκές αποδόσεις 

καλλιεργειών είναι σχετικά υψηλές και η παραγωγή πλησιάζει περισσότερο τα θεωρητικά όρια αυτού 
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που είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε σύγκριση με τα περισσότερα άλλα μέρη του κόσμου. Η αύξηση της 

απόδοσης των κύριων γεωργικών καλλιεργειών της Ευρώπης επιβραδύνθηκε, και δεν είναι σαφές 

πόσο μπορεί να βελτιωθεί ξανά, ιδίως εν όψει της κλιματικής αλλαγής και των περιορισμών στην 

παροχή νερού και τη χρήση θρεπτικών ουσιών. Ωστόσο, υφίστανται σαφώς περιθώρια για τη 

γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που επιτυγχάνουν υψηλότερη 

απόδοση και εκείνων που επιτυγχάνουν χαμηλότερη απόδοση. Οι δυνατότητες αύξησης της 

απόδοσης είναι μεγαλύτερες σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης παρά στο δυτικό 

τμήμα της ηπείρου όπου εφαρμόζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πιο εντατικές μέθοδοι. Η 

δημιουργική καινοτομία, η οποία δίνει προτεραιότητα στην αποδοτικότητα των πόρων, έχει παντού 

δυνατότητες. Πρέπει να ενισχυθεί η εστίαση τόσο στην έρευνα όσο και στην καινοτομία για τη 

στήριξη αυτής της νέας πορείας στη γεωργία, αναγνωρίζοντας ότι η καινοτομία δεν αποτελεί 

προτεραιότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό αλλάζει σήμερα (βλέπε πλαίσιο 2). 

Πλαίσιο 2 Πολιτική γεωργικής καινοτομίας στην Ευρώπη 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε προσφάτως πολιτικές για την προώθηση της αύξησης του ρυθμού 

καινοτομίας στα γεωργικά και επισιτιστικά συστήματα. Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για 

την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας (ΕΣΚ) έχει ως στόχο να προάγει ένα 

ανταγωνιστικό και βιώσιμο γεωργικό και δασικό τομέα που επιτυγχάνει περισσότερα με λιγότερες 

εισροές και εργασίες σε αρμονία με το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής 

παραγωγικότητας, της οικονομίας βιολογικής βάσης, της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, της 

ποιότητας τροφίμων, της ασφάλειας τροφίμων και των υγιεινών τρόπων ζωής. Βασίζεται στην ιδέα 

ότι είναι ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της έρευνας και της τεχνολογίας και των 

ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών, των επιχειρήσεων, των ΜΚΟ και των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών. Απαιτεί, ως εκ τούτου, τη σύσταση «επιχειρησιακών ομάδων» σε κάθε 

κράτος μέλος οι οποίες θα χρησιμοποιούν προσεγγίσεις από τη βάση προς την κορυφή για τη 

διασύνδεση της έρευνας και της πρακτικής και θα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Οι δράσεις στο πλαίσιο της ΕΣΚ θα βασίζονται στη χρηματοδότηση 

από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το νέο πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την 

καινοτομία. Το πρόγραμμα αυτό ορίζει την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη γεωργία και τη 

βιοοικονομία ως μία από τις κύριες κοινωνιακές προκλήσεις στις οποίες εστιάζει η χρηματοδότηση. Η 

χρηματοδότηση καλύπτει δραστηριότητες από την έρευνα και την αγορά, ιδίως δραστηριότητες που 

είναι σχετικές με την καινοτομία, όπως πιλοτικά έργα, επίδειξη, συστήματα δοκιμών, έως τη στήριξη 

των δημόσιων συμβάσεων και της αφομοίωσης από την αγορά.  

Τέταρτον, υπάρχει η πρόκληση της μείωσης της ζήτησης στην Ευρώπη κατά τις προσεχείς δεκαετίες. 

Αυτό ισχύει τόσο για τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για τη γεωργία και την παραγωγή, 

συμπεριλαμβανομένων των θρεπτικών ουσιών και των ζωοτροφών, όσο και για τα γεωργικά 

προϊόντα και τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Η Ευρώπη παρουσιάζει μεγάλο περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα στην παγκόσμια σκηνή και σταδιακά αυτό θα πρέπει να μειωθεί ώστε να τηρηθούν τα 

συνολικά όρια των πόρων, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων νερού και της προστασίας των 

δασών και των φυσικών οικοτόπων από υπερβολικές γεωργικές παρεμβάσεις. Είναι αναγκαίο να 

υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι που θα επιτρέπουν υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και υψηλά διατροφικά 

πρότυπα σε άλλα μέρη του κόσμου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιτευχθεί αυτό. Ένας τρόπος 

είναι η ανάπτυξη μιας πιο αποδοτικής από πλευράς πόρων γεωργίας και η καθιέρωσή της ως 

τυποποιημένο μοντέλο στην Ευρώπη και αλλού. Ένας άλλος τρόπος είναι η μείωση των 

απορριμμάτων, τόσο στη γεωργία όσο και στην υπόλοιπη αλυσίδα εφοδιασμού (βλέπε κεφάλαιο 7 

παρακάτω). Επιπλέον, υφίσταται η δυνατότητα αλλαγής των ευρωπαϊκών διατροφικών συνηθειών 

ώστε να γίνεται λιγότερο εντατική χρήση των πόρων, ιδίως όσον αφορά το κρέας και άλλα 

κτηνοτροφικά προϊόντα. Υπάρχει αυξανόμενη βιβλιογραφία μελετών οι οποίες εκτιμούν τα 
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σημαντικά αποτελέσματα που μπορούν να επιδείξουν οι αλλαγές στη διατροφή, αναφέροντας ότι θα 

μπορούσαν, για παράδειγμα, να συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου στην Ευρώπη.  

Πέμπτον, υπάρχει ανάγκη να ευθυγραμμιστούν οι πολιτικές της Ευρώπης για τη βιοενέργεια με 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές όσον αφορά τα τρόφιμα, τη γεωργία και τη βιοποικιλότητα. Σχεδόν 

όλες οι μορφές της εμπορικής βιοενέργειας επιβαρύνουν την περιορισμένη παροχή γης και αυτό 

ισχύει ιδιαιτέρως για τις μορφές βιοενέργειας που προέρχονται από γεωργικές καλλιέργειες και νέες 

ενεργειακές καλλιέργειες, όπως τα δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά, 

καθώς και από το παραδοσιακό δάσος. Σήμερα περίπου 80-85 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών και 

περίπου 10 εκατομμύρια τόνοι φυτικών ελαίων χρησιμοποιούνται μόνο για βιοκαύσιμα, σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΕ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές βιοκαυσίμων ως 

αποτέλεσμα ενός στόχου πολιτικής που εφαρμόστηκε για την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών. Ακούσια συνέπεια ήταν η προώθηση της παραγωγής 

βιοκαυσίμων από ελαιοκράμβη, σιτηρά και άλλες καλλιέργειες εδώδιμων φυτών σε αυξανόμενη 

κλίμακα. Η εν λόγω πολιτική βρίσκεται σήμερα υπό επανεξέταση. Ωστόσο, το γεγονός αυτό 

καταδεικνύει ότι οι ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ίδια βάση πόρων 

που απαιτείται για τον επισιτισμό του πλανήτη· οι περισσότερο φιλόδοξες και αναμενόμενες, από 

πολλούς, πολιτικές για τη βιοενέργεια μπορεί να οξύνουν σημαντικά αυτόν τον αντίκτυπο. Τούτο 

καθίσταται ακόμα σημαντικότερο δεδομένου ότι άλλες χώρες εκτός της Ευρώπης παρέχουν κίνητρα 

για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιοενέργειας· ένα μεγάλο ποσοστό της συνολικής καλλιέργειας 

αραβοσίτου των ΗΠΑ χρησιμοποιείται πλέον αποκλειστικά για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Η 

αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο του ενεργειακού μείγματος της 

Ευρώπης κρίνεται, ασφαλώς, απαραίτητη, αλλά υπάρχουν τώρα δύσκολες επιλογές που πρέπει να 

γίνουν σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η βιοενέργεια μπορεί να θεωρείται μεγάλης κλίμακας πηγή 

ενέργειας χωρίς να επηρεάζει σημαντικά την παραγωγή τροφίμων και τη γη που διατίθεται για την 

αύξηση των φυσικών οικοτόπων και της βιοποικιλότητας. Συνεπώς υπάρχει λόγος, τουλάχιστον κατ' 

αρχήν, για τη χρησιμοποίηση των αποβλήτων και των υπολειμμάτων σε μεγαλύτερη κλίμακα ως 

πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοενέργειας. Τα απόβλητα και τα υπολείμματα έχουν αρκετά 

χαμηλότερες απαιτήσεις σε αποδοτική γη και ο ρόλος τους εξετάζεται παρακάτω στο κεφάλαιο 7.  

Έκτον, η ΕΕ πρέπει να συμμετέχει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στη στήριξη της βιώσιμης 

γεωργικής παραγωγής στον αναπτυσσόμενο κόσμο καθώς και στην αντιμετώπιση άλλων απειλών της 

παραγωγής τροφίμων, όπως η κλιματική αλλαγή και η υπερβολική χρήση των περιορισμένων 

αποθεμάτων γλυκού νερού. Η ΕΕ ασκεί επιρροή μέσω των εμπορικών πολιτικών της, του συλλογικού 

ρόλου των κρατών μελών της ως των μεγαλύτερων χορηγών επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας 

παγκοσμίως (διαθέτοντας συνολικά 55,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012) και του ρόλου της στις 

παγκόσμιες συμφωνίες για το κλίμα, το εμπόριο και τη βιοποικιλότητα, και σε διάφορα άλλα φόρουμ. 

Σε πολλές από τις πιο μικρές, φτωχές και τεχνολογικά μειονεκτούσες χώρες, ιδίως στην υποσαχάρια 

Αφρική, οι επενδύσεις στη γεωργία έχουν μειωθεί κατά την τελευταία δεκαετία. Η βιώσιμη γεωργία 

κρίνεται σκόπιμο να είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται στην πιο 

πρόσφατη στρατηγική αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ, το πρόγραμμα δράσης για αλλαγή. Ωστόσο, η 

δέσμευση αυτή απαιτεί ακόμη περισσότερη βαρύτητα στο μέλλον. 

Οι έξι αυτές συνολικά προτεραιότητες αντιπροσωπεύουν μια σημαντική αλλαγή κατεύθυνσης, που 

επηρεάζει όλα τα στοιχεία της γεωργίας και της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και τα 

στοιχεία του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ. Οι προτεραιότητες αυτές θα συμβάλουν σημαντικά στην 

ευθυγράμμιση της ΕΕ με τις μακροπρόθεσμες παγκόσμιες απαιτήσεις. Ωστόσο, βασίζονται σε γενικά 

σενάρια για το μέλλον και ενδέχεται να αποβούν ανεπαρκείς. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ 

σημαντικές αβεβαιότητες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη του επισιτιστικού συστήματος 

και την απαιτούμενη αντιμετώπιση. Για παράδειγμα, η κλιματική αλλαγή μπορεί να μειώσει τις 

αποδόσεις περισσότερο από ό,τι εκτιμάται. Σύμφωνα με σενάρια του FAO για την περίοδο έως το 

2050 η απόδοση του μη αρδευόμενου αραβοσίτου στις αναπτυγμένες χώρες μπορεί να μειωθεί κατά 
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30%. Οι διάφοροι περιορισμοί στην παροχή νερού και θρεπτικών συστατικών, 

συμπεριλαμβανομένων των φωσφορικών αλάτων, μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές και 

απρόβλεπτες δυσκολίες. Οι σοβαρές επιδημίες ασθενειών μπορεί να έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις 

από αυτές που προβλέπονται στα σενάρια διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης. Είναι σημαντικό 

να είμαστε σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα για να προσαρμοστούμε εάν οι συνθήκες αλλάξουν προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η πιο συνετή ενέργεια είναι να ενισχυθεί η 

ανθεκτικότητα των συστημάτων εφοδιασμού τροφίμων και να δοθεί προτεραιότητα στην 

αποδοτικότητα των πόρων σε μόνιμη βάση.  
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3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Προκειμένου να αυξηθεί η βιωσιμότητα και ο ρυθμός καινοτομίας της ευρωπαϊκής γεωργίας (και η 

ικανότητά της να παράγει περισσότερα σε βάθος χρόνου) απαιτείται βελτιωμένη εφαρμογή των 

υφιστάμενων ορθών πρακτικών και μεγαλύτερη εστίαση στην καινοτομία και σε δημιουργικότερες 

προσεγγίσεις. 

Τούτο συνεπάγεται:  

 τον προσδιορισμό και την ενεργό διάδοση βέλτιστων πρακτικών και συσσωρευμένων 

γνώσεων 

 τη βελτίωση και την εφαρμογή κατάλληλων τεχνολογιών 

 εκτεταμένη προσπάθεια έρευνας και ανάπτυξης με ευρύτερη εστίαση από ό,τι σήμερα 

 ευρύτερη συστημική σκέψη για την καθοδήγηση μιας μεταβαλλόμενης ατζέντας για τη 

γεωργία 

 μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο των υπηρεσιών επέκτασης και στους πόρους που απαιτούνται 

για να καταστεί δυνατή η αφομοίωση μιας νέας προσέγγισης 

Ορισμένες φορές ο όρος «βιώσιμη εντατικοποίηση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

μεταβαλλόμενους στόχους της γεωργίας όσον αφορά την αύξηση παραγωγής τροφίμων και χρήσιμων 

υποπροϊόντων από μια σταθερή ή ελαφρώς συρρικνούμενη περιοχή εδάφους με μείωση ταυτόχρονα 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τήρηση των κοινωνικών και οικονομικών προτεραιοτήτων. 

Ανεξάρτητα από τον όρο που χρησιμοποιείται, βασική αρχή είναι η καλύτερη εφαρμογή των 

γνώσεων ανά εκτάριο με στόχο να ενισχυθεί η παραγωγικότητα των πόρων αντί για την εντατική 

χρήση των αγοραζόμενων εισροών, η οποία αποτελούσε το πρότυπο που καθιερώθηκε κατά το 

δεύτερο μισό του τελευταίου αιώνα. Αυτό συντελεί ώστε να δοθεί μεγάλη έμφαση στη διαχείριση των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την ευρύτερη έννοια, περιλαμβανομένων εννοιών, πρακτικών και 

τεχνολογιών, καθώς και σε ιδιαίτερες τεχνικές δεξιότητες όπως η βελτίωση των φυτών (βλέπε 

κεφάλαιο 4) και η μείωση των αποβλήτων (βλέπε κεφάλαιο 7).  

Όσον αφορά αποκλειστικά τον τομέα των καλλιεργειών στην Ευρώπη, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα 

εφαρμοζόμενων συστημάτων, όπου το κυρίαρχο μοντέλο της καλλιέργειας αρόσιμης γης αποκτά 

ολοένα και μεγαλύτερη κλίμακα, υποβάλλεται συνήθως σε εντατικότερη διαχείριση και συχνά γίνεται 

περισσότερο εξειδικευμένο. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες λιγότερο εντατικές και 

περισσότερο μεικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα συστήματα και τις 

τοπικές συνθήκες μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικές προσεγγίσεις για την παραγωγικότητα, την 

ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα με βάση την εναλλακτική σκέψη και όχι την επιδίωξη ενός ενιαίου 

κυρίαρχου προτύπου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν δυνατότητες για μείωση 

του σημαντικού χάσματος μεταξύ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υψηλότερης και χαμηλότερης 

απόδοσης που λειτουργούν σε φαινομενικά παρόμοιες συνθήκες, μέσω της ευρύτερης διάδοσης των 

βέλτιστων πρακτικών.  

Η βιώσιμη απόδοση μπορεί να αυξηθεί με έναν συνδυασμό κατάλληλων συστημάτων, τεχνολογιών 

και συγκεκριμένων πρακτικών φυτικής παραγωγής. Η δυνητική απόδοση ανά συγκεκριμένη περιοχή 

μπορεί να αυξηθεί μέσω της μειωμένης ή της καλύτερης χρήσης εισροών και της υψηλότερης 

συνολικής αποδοτικότητας και παραγωγής. Οι ολιστικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση των 

αροτραίων καλλιεργειών έχουν, εν προκειμένω, ιδιαίτερη σημασία. Η διαχείριση καλλιεργειών είναι 

στενά συνδεδεμένη με την μακροπρόθεσμη διαχείριση του εδάφους και του οικοσυστήματος πάνω και 

πέραν των παραδοσιακών αγρονομικών και οικονομικών ανησυχιών. Η διατήρηση και η βελτίωση 

της γονιμότητας του εδάφους και η αρμονική αξιοποίηση των γεωργοοικολογικών μηχανισμών έχει 

ως στόχο να σταθεροποιήσει την υψηλή απόδοση των παραγωγικότερων περιοχών και να αυξήσει 

την παραγωγικότητα των περισσότερο εκτατικών συστημάτων χωρίς να διακυβεύεται η παροχή 
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περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών. Ταυτόχρονα οι πιο περιθωριοποιημένοι και μικρής κλίμακας 

παραγωγοί δεν πρέπει να αποκλείονται από τη συμμετοχή σε μια νέα ατζέντα και στη συνοδευτική 

προσπάθεια έρευνας και διάδοσης. Οι παραγωγοί αυτοί είναι πολυάριθμοι σε ορισμένα μέρη της 

Ευρώπης και θα μπορούσαν να συμβάλουν περισσότερο στην τοπική παραγωγή καθώς και στον 

κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών περιοχών.  

Στα συστήματα παραγωγής που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο αυτό 

περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Η γεωργία ακριβείας (Precision agriculture - PA), δίνει έμφαση στη διαχείριση βάσει 

πληροφοριών της γεωργικής παραγωγής με στόχο να εφαρμοστεί η σωστή μεταχείριση, στο 

σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές της καλλιέργειας και του 

εδάφους στο αγρόκτημα. Σε αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες 

προκειμένου να καθοριστούν οι μεταβλητές που διέπουν τη χρήση των εισροών, ώστε οι εισροές 

να εφαρμόζονται με πιο χρήσιμους και ακριβείς τρόπους απ' ό,τι επέτρεπαν οι προηγούμενες 

τεχνολογίες. Υπάρχουν συστήματα αισθητήρων, συστήματα χαρτών και συνδυασμοί αυτών των 

δύο. Στις ειδικές τεχνολογίες περιλαμβάνονται η χαρτογράφηση συγκομιδής, η τηλεπισκόπηση, 

τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS) 

και οι τεχνολογίες αισθητήρων για συλλογή δεδομένων. Οι τεχνικές γεωργίας ακριβείας 

μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορες πρακτικές συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

λιπασμάτων και κοπριάς, του ελέγχου ζιζανίων, της διαχείρισης ασθενειών και της διαχείρισης 

υδάτων. (Οι παράλληλες εξελίξεις στον τομέα της κτηνοτροφίας συνίστανται στη χρήση 

ηλεκτρονικής σήμανσης και λογισμικού για καθοδήγηση κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με 

την εκτροφή του ζωικού κεφαλαίου, την αναπαραγωγή, τις ημερομηνίες σφαγής, κ.λπ.). 

Ορισμένες τεχνικές ακριβείας χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς επί σειρά ετών, ενώ 

άλλες βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία ανάπτυξης. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε μεγαλύτερες 

και εντατικότερης διαχείρισης γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη βορειοδυτική Ευρώπη, και ιδίως 

στη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, και την Τσεχική Δημοκρατία, αν και 

τα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω συστημάτων είναι αρκετά ελλιπή. Μέχρι 

σήμερα η εφαρμογή τους ήταν περιορισμένη λόγω του υψηλού κόστους του εξοπλισμού και της 

ανάγκης χρήσης του σε μεγάλη έκταση για την ανάκτηση του κόστους. Ωστόσο, με την πάροδο 

του χρόνου, οι πρακτικές γεωργίας υψηλής ακριβείας είναι πιθανό να εξαπλωθούν σε ευρύτερες 

ομάδες γεωργών και να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της διαχείρισης πολλών 

επιχειρήσεων.  

 Η γεωργία συντήρησης είναι ένα σύστημα παραγωγής που βασίζεται στις τρεις αρχές της 

ελάχιστης ή μη μηχανικής διαταραχής του εδάφους, δηλαδή στην περιορισμένη ή μηδενική 

άροση, στην κάλυψη του εδάφους με οργανική ύλη και στη διαφοροποιημένη αμειψισπορά. Οι 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι η μη άροση, η άροση κατά ζώνες, λωρίδες ή σειρές, η άροση 

χωρίς αναστροφή του εδάφους, η επιφανειακή ενσωμάτωση των υπολειμμάτων καλλιεργειών, η 

φύτευση προστατευτικών καλλιεργειών και η χλωρή λίπανση, η κάλυψη του εδάφους με 

κατάλοιπα καλλιεργειών, η άμεση σπορά, και η διαχείριση ζιζανίων με ζιζανιοκτόνα επαφής, 

όπως το glyphosate. Στόχος είναι να αποφευχθεί η υποβάθμιση του εδάφους και να διατηρηθεί 

και να ενισχυθεί η γονιμότητά του. Η περιορισμένη ή η μη καλλιέργεια εξασφαλίζει μειωμένη 

χρήση ενέργειας και μικρότερη οξείδωση του εδαφικού άνθρακα. Δεν ενδείκνυται για όλα τα 

εδάφη, απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και νέες διαχειριστικές δεξιότητες καθώς και την 

προθυμία εφαρμογής μιας αρκετά διαφορετικής προσέγγισης, η οποία υποστηρίζει τη διαρκή 

χρήση ζιζανιοκτόνων. Παρόλο που η χρήση της είναι σχετικά δημοφιλής σε ορισμένα μέρη της 

Ευρώπης, για παράδειγμα σε περιοχές της Γερμανίας, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 

2011 αφορούσε μόνο το 3,4% της αρόσιμης γης στην ΕΕ. Το ποσοστό αυτό είναι ενδεχομένως 

σημαντικά μεγαλύτερο.  
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 Τα συστήματα μεικτών γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, στα οποία επιδιώκεται η 

κτηνοτροφική και φυτική παραγωγή στο ίδιο αγρόκτημα με ολοκληρωμένο τρόπο είναι μια 

πολύ πιο παραδοσιακή προσέγγιση. Παρόλα αυτά, ορισμένες από τις βασικές αρχές 

εξακολουθούν να έχουν ιδιαίτερη σημασία, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα κλεισίματος βρόχων, 

για παράδειγμα μέσω της παραγωγής ζωοτροφών στο αγρόκτημα, και η χρήση κοπριάς για 

φυτική παραγωγή. Τα εν λόγω συστήματα φθίνουν επί σειρά ετών στην Ευρώπη. Επί του 

παρόντος ενδέχεται να αφορούν μόνο το 12% των γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ και περίπου το 

13% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με την Eurostat, ωστόσο από πολλές απόψεις 

έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα επίπεδα βιωσιμότητας εάν μπορέσουν να αναπτυχθούν 

και να διαδοθούν πιο οικονομικά βιώσιμα συστήματα. 

 Η βιολογική γεωργία επεκτείνει σημαντικά τις εν λόγω αρχές, θέτοντας την υγεία των εδαφών 

και των οικοσυστημάτων σε κεντρικότερη θέση στο πλαίσιο μιας περαιτέρω ανεπτυγμένης 

φιλοσοφίας διαχείρισης. Στη βιολογική γεωργία επιτρέπεται ένα ιδιαίτερα περιορισμένο εύρος 

βιομηχανοποιημένων εισροών ενώ καταργείται η χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων, 

λιπασμάτων ή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ). Οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις 

πρέπει να πληρούν ορισμένα πρότυπα πιστοποίησης εάν πρόκειται να διαθέσουν τα προϊόντα 

τους στην αγορά με αυτήν τη σήμανση ενώ οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπόκεινται σε ένα 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένο σύστημα επιθεώρησης και ελέγχου. Τα προϊόντα αυτά τυγχάνουν πολύ 

μεγαλύτερης αναγνώρισης μεταξύ των καταναλωτών σε σχέση με τα προϊόντα άλλων πιο 

ολιστικών συστημάτων ή συστημάτων χαμηλών εισροών και αποτελούν μια πολύτιμη 

προσέγγιση για την ευαισθητοποίηση και την αλλαγή των προτύπων κατανάλωσης. Οι 

γεωργικές εκτάσεις της ΕΕ που είναι καταχωρισμένες ως βιολογικά καλλιεργούμενες ανέρχονται 

σε περίπου 5,4%, ενώ για τα εν λόγω συστήματα υφίσταται στήριξη στο πλαίσιο σχεδόν όλων των 

προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Η επέκταση θα μπορούσε να διευκολυνθεί με μια πιο 

φιλόδοξη ατζέντα έρευνας και ανάπτυξης και με την ταυτόχρονη ανάπτυξη της αγοράς.  

 Η γεωργοδασοπονία είναι ένα λιγότερο γνωστό ολοκληρωμένο σύστημα χρήσης της γης το 

οποίο συνδυάζει την καλλιέργεια δένδρων και θάμνων με ετήσιες καλλιέργειες και σε ορισμένες 

περιπτώσεις με ζωικό κεφάλαιο στην ίδια έκταση. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί η 

συμπληρωματικότητα. Ορισμένα δασογεωργικά συστήματα είναι ιδιαίτερα παραδοσιακά, όπως 

το Dehesa στην Ισπανία και το Montado στην Πορτογαλία, ενώ άλλα είναι σύγχρονα 

παράγωγα, όπως τα συστήματα καλλιέργειας σε λωρίδες. Τα περισσότερα παραδοσιακά 

συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των δασοσκεπών λιβαδιών και των οπωρώνων με ζωικό 

κεφάλαιο βρίσκονται σε ύφεση στην Ευρώπη και πλέον είναι σπάνια στις περισσότερες περιοχές. 

Ορισμένα είναι προστατευμένα εξαιτίας της υψηλής τους αξίας από άποψη βιοποικιλότητας. Δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ακριβή τους έκταση. Ωστόσο, ορισμένες από τις 

αρχές που χρησιμοποιούνται, όπως η διατήρηση ενός στενού κύκλου θρεπτικών ουσιών, μπορεί 

να έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα βιώσιμα συστήματα στο μέλλον ενώ αποτελούν επίσης έναν 

ενδεχομένως πρόσφορο τομέα για έρευνα και ανάπτυξη.  

Η φιλοσοφία και οι πρακτικές αυτών των διαφορετικών συστημάτων έχουν να προσφέρουν πολλά σε 

μια νέα ατζέντα και στο άνοιγμα νέων δρόμων για την έρευνα και την ανάπτυξη. Για την περαιτέρω 

ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών συστημάτων και την ενίσχυση της επιτόπου εφαρμογής τους 

απαιτείται μια σειρά διαφορετικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά συνοψίζονται στην εικόνα 1. 
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4. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ 

ΠΟΡΟΥΣ 

Υπάρχουν πολλές πτυχές της γεωργίας στην ΕΕ όπου η διπλή εστίαση στη βιωσιμότητα και την 

καινοτομία είναι ιδιαίτερη σημαντική. Μία από αυτές είναι η βελτίωση των φυτών, η οποία 

αποτέλεσε θέμα σε μία από τις πέντε μελέτες για τη STOA. Σε διάστημα χιλιετιών, βελτιωτές φυτών 

και γενιές γεωργών ανέπτυξαν καλλιέργειες με υψηλότερη και σχετικά σταθερή απόδοση και 

αυξημένη ανθεκτικότητα σε επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες. Οι βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν 

μέσω της βελτίωσης εκτιμάται ότι είναι υπεύθυνες για το ένα τέταρτο έως και το ήμισυ περίπου των 

μεγάλων αυξήσεων απόδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ από τη δεκαετία του 1940. Η 

βελτίωση των φυτών έχει εξελιχθεί σε μείζονα ευρωπαϊκή βιομηχανία, καθώς η αγορά σπόρων και 

αναπαραγωγικού υλικού ανέρχεται σε περίπου 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και η ΕΕ έχει 

καθιερωθεί ως ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας σπόρων παγκοσμίως, με επιρροή πολύ πέραν των 

συνόρων της. 

Παρόλο που η βελτίωση των φυτών έχει επιτύχει πολλά, ιδιαίτερα με την επιστημονική πρόοδο των 

τελευταίων δεκαετιών, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την ικανότητά της να εξασφαλίζει σημαντικές 

περαιτέρω αυξήσεις απόδοσης στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και της αυξημένης πίεσης όσον 

αφορά του υδάτινους πόρους. Για παράδειγμα, η απόδοση του σιταριού μπορεί να είναι στάσιμη στη 

δυτική Ευρώπη εξαιτίας του αντίκτυπου της θερμικής καταπόνησης στις τρέχουσες ποικιλίες. Η 

απόδοση των καλλιεργειών στις κυριότερες παραγωγικές περιοχές της δυτικής Ευρώπης είναι ήδη 

υψηλή και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής είναι σημαντικές, και σε ορισμένες μάλιστα 

περιπτώσεις, μη βιώσιμες. Απαιτούνται καλλιεργούμενες ποικιλίες που διατηρούν την απόδοσή τους 

υπό πιο ευμετάβλητες καιρικές συνθήκες χωρίς αύξηση της χρήσης νερού και λιπασμάτων.  

Βελτίωση φυτών για αυξημένη παραγωγικότητα και βιωσιμότητα 

Επί πολλές δεκαετίες η βελτίωση των φυτών είχε ως στόχο κυρίως καλλιεργούμενες ποικιλίες που 

προσφέρουν αυξημένη απόδοση υπό βέλτιστες, και συχνά υψηλών εισροών, συνθήκες ανάπτυξης. 

Ωστόσο, παράλληλα με αυτές τις κινητήριες δυνάμεις, εμφανίζεται ένα νέο σύνολο απαιτήσεων με 

σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και την απόδοση, οι οποίες ζητούν από τους 

βελτιωτές φυτών να επιδιώξουν τα εξής: 

 εξέλιξη των μορφών ανθεκτικότητας σε επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες – δεδομένου ότι οι 

μεταβολές της αγοράς και η κλιματική αλλαγή επιφέρουν νέες προκλήσεις στις καθιερωμένες 

καλλιέργειες 

 ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην ξηρασία και την αλατότητα – για την αντιμετώπιση της 

συνεχούς κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης για μείωση της εξάρτησης από τη συμβατική 

άρδευση 

 αύξηση της απόδοσης χρήσης του αζώτου – ένα θέμα που δεν αποτελούσε πάντα κορυφαία 

προτεραιότητα κατά το παρελθόν, εν μέρει επειδή ήταν δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς να 

διακυβευτούν άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά 

 ενίσχυση των διατροφικών ιδιοτήτων σε πολλές καλλιέργειες εδώδιμων φυτών, συμβάλλοντας 

στην υγιεινότερη διατροφή 

 

Καινοτομία στις τεχνικές βελτίωσης φυτών και τη γενετική τροποποίηση  

Η βελτίωση των φυτών έχει μετασχηματιστεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες εξαιτίας της επιστημονικής 

προόδου που επιτρέπει τη δημιουργία και τον έλεγχο πολλών περισσότερων ποικιλιών, με 

αποτέλεσμα να επιταχύνεται η διαδικασία διάθεσης βελτιωμένων καλλιεργειών στην αγορά και να 

εξασφαλίζονται πολύ μεγαλύτερα περιθώρια για καινοτομία. Η σύγχρονη βελτίωση των φυτών 

παρέχει τη δυνατότητα συνδυασμού των γονιδίων ειδών με μακρινή συγγένεια ή ακόμα και των 
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γονιδίων μη συγγενών ειδών, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης αξιοποίησης των ντόπιων 

αβελτίωτων φυλών και των άγριων συγγενικών φυτικών ειδών. 

Οι σύγχρονες τεχνικές παρέχουν σήμερα ένα φάσμα δυνατοτήτων για τη δημιουργία νέων γενετικών 

ποικιλιών, τον προσδιορισμό και τον εντοπισμό ατόμων με επιθυμητά χαρακτηριστικά και το 

συνδυασμό τους σε μία σειρά ή ποικιλία. Η πρόσφατη πρόοδος στη βελτίωση των φυτών 

υπαγορεύτηκε από τη δυνατότητα χρήσης γενετικών πληροφοριών (επιλογή με τη χρήση δεικτών), σε 

συνδυασμό με προηγμένες τεχνικές φαινοτυπικού χαρακτηρισμού (πλατφόρμες φαινοτυπικής 

ανάλυσης) για τον προσδιορισμό και εντοπισμό των επιθυμητών πολυγονιδιακών (ποσοτικών) 

χαρακτηριστικών κατά τη διάρκεια της βελτιωτικής διαδικασίας. Οι βελτιωμένες τεχνικές 

ιστοκαλλιέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια και τον πολλαπλασιασμό 

φυτικών κυττάρων που συνδυάζουν μια ευρύτερη γενετική ποικιλομορφία από αυτή που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στη συμβατική βελτίωση.  

Βασικός στόχος της βελτίωσης των φυτών παραμένει η σταθερότητα απόδοσης, δηλαδή η ικανότητα 

μιας καλλιεργούμενης ποικιλίας να εξασφαλίζει αξιόπιστα υψηλή απόδοση σε διαφορετικά έτη (με 

ενδεχομένως σημαντικές καιρικές διακυμάνσεις) και σε διαφορετικά μέρη. Είναι ανάγκη να 

διατηρηθούν οι συνεχείς επενδύσεις στη βελτίωση των φυτών και να εξασφαλιστεί παράλληλα 

προσαρμογή στις νέες συνθήκες και τους νέους στόχους. Για παράδειγμα, τα προγράμματα 

συμμετοχικής βελτίωσης, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιολογική γεωργία, ενδέχεται 

να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στο μέλλον προκειμένου να εξασφαλιστεί σταθερότητα 

απόδοσης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι γεωργοί και οι ερευνητές συνεργάζονται στενά καθ' όλη τη 

διάρκεια της βελτιωτικής διαδικασίας υποβάλλοντας τις καλλιεργούμενες ποικιλίες σε πολλές δοκιμές 

εντός του αγροκτήματος ενώ οι γεωργοί συμμετέχουν στην επιλογή εκείνων που έχουν τη βέλτιστη 

απόδοση χρησιμοποιώντας τις ιδιαίτερες γνώσεις και την εμπειρία τους. 

Στην Ευρώπη υπάρχει έντονη συζήτηση μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν την άποψη ότι η γενετική 

τροποποίηση είναι αντιδεοντολογική ή ανεπιθύμητη από κοινωνικής και περιβαλλοντικής άποψης 

και άλλων οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η γενετική τροποποίηση έχει πραγματικές δυνατότητες για 

αύξηση της απόδοσης και μείωση της χρήση εισροών. Οι τελευταίοι θεωρούν ότι η ΕΕ δεν αξιοποιεί 

πλήρως την καινοτομία της βελτίωσης φυτών εξαιτίας της γενικής επιφυλακτικής της στάσης έναντι 

των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών. Μόνο δύο γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες έχουν 

λάβει έγκριση καλλιέργειας, ο ανθεκτικός στα έντομα αραβόσιτος Bt και το γεώμηλο τροποποιημένου 

αμύλου. Μόνο η πρώτη εξ αυτών καλλιεργείται σε εμπορική κλίμακα, κυρίως στην Ισπανία. Το 

γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη διαδεδομένη έγκριση ενός μικρού αριθμού γενετικά 

τροποποιημένων ποικιλιών σόγιας, καλαμποκιού και βαμβακιού στην Αμερική, την Κίνα, την Ινδία 

και την Αυστραλία, ήτοι καλλιέργειες κυρίως ανθεκτικές στα έντομα ή τα ζιζανιοκτόνα. Οι γενετικά 

τροποποιημένες ποικιλίες ρυθμίζονται ξεχωριστά από τους σπόρους που παράγονται από συμβατικές 

τεχνικές βελτίωσης των φυτών σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ για τους γενετικά τροποποιημένους 

οργανισμούς. Ωστόσο, άλλες νέες ισχυρές τεχνολογίες βελτίωσης των φυτών που χρησιμοποιούν 

πτυχές της διαδικασίας βελτίωσης γενετικά τροποποιημένων φυτών, όπως η ενδογένεση ή η 

κατευθυνόμενη μεταλλαξιγένεση, επιτρέπουν την εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών στις 

καλλιεργούμενες ποικιλίες· ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά δεν μπόρεσαν να επιτευχθούν, 

άμεσα ή ποτέ, με τη συμβατική βελτίωση φυτών, ενώ άλλες βελτιωτικές τεχνολογίες παράγουν 

καλλιέργειες με λειτουργίες που προσομοιάζουν ιδιαίτερα με αυτές των συμβατικά παραγόμενων 

ποικιλιών. Οι τεχνολογίες αυτές ενδέχεται να εγκλείουν παρόμοιους κινδύνους για το περιβάλλον 

και τη βιοποικιλότητα με τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες. Ωστόσο, το καθεστώς τους ως 

γενετικά τροποποιημένων ή μη γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών δεν έχει ακόμα καθοριστεί 

νομικά στην ΕΕ. 

Ανεξάρτητα από την απόφαση σχετικά με αυτές τις τεχνολογίες, προβάλλεται το επιχείρημα ότι το 

νέο χαρακτηριστικό στην καλλιεργούμενη ποικιλία – το αποτέλεσμα της βελτιωτικής διαδικασίας – 

είναι αυτό που πρέπει να ρυθμιστεί και όχι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Ενώ το κανονιστικό 

αδιέξοδο της ΕΕ σχετικά με τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες πρέπει να επιλυθεί, είναι 
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αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται περιβαλλοντικές διασφαλίσεις πριν αρχίσουν να 

χρησιμοποιούνται οι νέες καλλιεργούμενες ποικιλίες με ενδεχόμενους νέους κινδύνους. Αυτό απαιτεί 

προσεκτική έρευνα και αξιολόγηση των ενδεχόμενων επιβλαβών επιπτώσεων. Για την επίτευξη μιας 

κοινωνικά αποδεκτής ισορροπίας μεταξύ της παροχής περιβαλλοντικών διασφαλίσεων και της 

ενίσχυσης της καινοτομίας απαιτείται μια συμμετοχική και ευρείας κλίμακας διαδικασία εκτίμησης 

κινδύνου και ανάλυσης κινδύνου-οφέλους. 

Ενίσχυση της διατήρησης των φυτογενετικών πόρων και ρύθμιση της αγοράς σπόρων 

Παράλληλα με την ανάπτυξη νέων σπόρων υλοποιείται μια διαφορετική αλλά σχετιζόμενη 

προτεραιότητα. Αυτή αφορά την απώλεια της γενετικής ποικιλότητας των φυτών, η οποία ενδέχεται 

να πρέπει να αξιοποιηθεί σε σημαντική κλίμακα από βελτιωτικά προγράμματα στο μέλλον, κυρίως 

για την αντιμετώπιση των προκλήσεων βιωσιμότητας. Σε αυτούς τους φυτογενετικούς πόρους 

περιλαμβάνονται παλαιές ποικιλίες, ντόπιες αβελτίωτες φυλές και άγρια συγγενικά φυτικά είδη, 

καθώς και οι σύγχρονες ποικιλίες και οι σπόροι. Οι ντόπιες αβελτίωτες φυλές, ήτοι οι τοπικά 

προσαρμοσμένες παραδοσιακές καλλιέργειες, παρουσιάζουν γενικά υψηλή γενετική ποικιλομορφία 

και ενδείκνυνται για τη γεωργία χαμηλών εισροών, ωστόσο σήμερα καλλιεργούνται από λίγους μόνο 

ευρωπαίους γεωργούς με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος αυτής της γενετικής ποικιλομορφίας να έχει 

απολεστεί. Έχει εκτιμηθεί επίσης ότι τουλάχιστον το 11,5% των ευρωπαϊκών άγριων συγγενικών 

φυτικών ειδών υψηλής προτεραιότητας απειλείται με εξαφάνιση λόγω της απώλειας οικοτόπων, ενώ 

πολλά έχουν πληγεί από τη ροή γονιδίων και την υβριδοποίηση με καλλιέργειες. Ένα ισχυρότερο 

δίκτυο από τράπεζες γονιδίων θα παρείχε σημαντική βοήθεια (βλέπε πλαίσιο 3). 

Ενίσχυση της διατήρησης και της χρήσης φυτογενετικών πόρων στην Ευρώπη 

Υπάρχουν ποικίλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την in situ και ex situ διατήρηση της γενετικής 

ποικιλότητας των καλλιεργειών και των άγριων συγγενικών φυτικών ειδών, αλλά οι πρωτοβουλίες 

αυτές είναι στο σύνολό τους ανεπαρκείς για το έργο της συντήρησης του εύρους ποικιλότητας που 

απαιτείται για τη διατήρηση και την εκπλήρωση των απαιτήσεων της βελτίωσης των φυτών. Μόνο το 

6% των ευρωπαϊκών άγριων συγγενικών φυτικών ειδών έχουν γενετικό υλικό που διατηρείται ex situ, 

ενώ δεν υπάρχει κάποια εκτίμηση σχετικά με το ποσοστό των ντόπιων αβελτίωτων φυλών που 

διατηρούνται. Η διατήρηση αυτής της κληρονομιάς αφορά τόσο το μέλλον όσο και το παρελθόν.  

Πλαίσιο 3 Φυτογενετικοί πόροι 

Απαιτείται ένα συστηματικό ευρωπαϊκό δίκτυο γενετικών αποθεμάτων in situ για τα άγρια 

συγγενικά φυτικά είδη και σε τοποθεσίες συντήρησης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τις ντόπιες 

αβελτίωτες φυλές, καθώς και μέτρα στήριξης για τους γεωργούς με σκοπό τη χρήση και τη διατήρηση 

αυτής της γενετικής ποικιλότητας. Οι περίπου 500 τράπεζες γονιδίων στην ΕΕ χρειάζονται επίσης 

καλύτερο συντονισμό. Η καλύτερη εμπορία των τοπικών και παραδοσιακών καλλιεργούμενων 

ποικιλιών μπορεί να συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια διατήρησης. Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη 

Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας θα μπορούσε εν προκειμένω να 

αναλάβει ηγετικό ρόλο.  

Μια προτεραιότητα είναι η έγκριση του υφιστάμενου επίσημου συστήματος καταχώρισης φυτικών 

ποικιλιών στην ΕΕ. Επί του παρόντος, αυτό αντιτίθεται στη χρήση των γενετικά διαφορετικών υλικών 

ενοφθαλμισμού, όπως αυτά που προέρχονται από ντόπιες αβελτίωτες φυλές, τα οποία μπορούν να 

ανταλλάσσονται ανεπίσημα μεταξύ των γεωργών που αποθηκεύουν μέρος των δικών τους σπόρων. Η 

ΕΕ μπορεί να μειώσει τον διοικητικό φόρτο που βαρύνει αυτούς τους βελτιωτές φυτών και γεωργούς 

χρησιμοποιώντας καλλιέργειες και ποικιλίες μικρής κλίμακας και ενθαρρύνοντας τη μεγαλύτερη 

ποικιλομορφία στην αλυσίδα φυτικής αναπαραγωγής. 
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Διαφορά αποδόσεων  

Οι περισσότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τη διαφορά αποδόσεων 

– διαφορά μεταξύ της δυνητικής απόδοσης των σπόρων και της μέσης απόδοσης στη γεωργική 

εκμετάλλευση – αλλά οι γνώμες διίστανται όσον αφορά το μέγεθος της συμβολής που μπορεί να 

επιτύχει η βελτίωση των καλλιεργειών εξαιτίας των πολλών άλλων ενεχόμενων μεταβλητών. Η 

απόδοση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο στενά συνδεόμενων γεωργικών συνθηκών 

εμφανίζει συχνά αξιοσημείωτη ετερογένεια, καθώς ορισμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις εμφανίζουν 

διπλή απόδοση σε σύγκριση με αυτή των γειτόνων τους. 
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5. ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υφιστάμενων επιπέδων γεωργικής παραγωγής σε όλη την Ευρώπη 

είναι ήδη σημαντικές και σε ορισμένες περιπτώσεις μη βιώσιμες. Υπάρχουν σοβαρά, 

αλληλεπικαλυπτόμενα προβλήματα με απώλεια βιοποικιλότητας και οικοτόπων άγριας ζωής, 

υποβάθμιση των εδαφικών πόρων, υπεράντληση νερού και επιβλαβείς επιπτώσεις στην ποιότητα του 

νερού. 

Μεγάλο μέρος, αλλά όχι όλο, των επιπτώσεων αυτών οφείλεται στην εντατικοποίηση και τη 

μεγαλύτερη εξειδίκευση της γεωργίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Καταγράφηκαν μεγάλες αυξήσεις 

στη χρήση αγροχημικών, φυσικών και τεχνητών λιπασμάτων, βαρέων γεωργικών μηχανημάτων και 

άροσης κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 60 ετών στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Ωστόσο, σε 

ορισμένες περιοχές, πιο πρόσφατα σε νότιες, ανατολικές και πιο απομακρυσμένες τοποθεσίες, η 

εγκατάλειψη εκτατικών, συχνά παραδοσιακών μεθόδων καλλιέργειας που επέφερε σημαντικές 

αλλαγές. Ενώ μέρος της γης που καλλιεργούταν κατ' αυτόν τον τρόπο μετατράπηκε με σκοπό την 

εντατική γεωργία ή δασοπονία, μεγάλο μέρος αυτής έμεινε εκτός ελέγχου και κατακλύσθηκε από 

θάμνους, χάνοντας στην πορεία ορισμένα από τα χαρακτηριστικά είδη φυτών και ζώων. 

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενδέχεται να μειώσει τα τρέχοντα 

επίπεδα της ευρωπαϊκής γεωργικής παραγωγής και, σε ορισμένες περιφέρειες, να αντικρούσει 

απόπειρες για αύξηση της συνολικής παραγωγικής τροφίμων.  Η συνολική υπερθέρμανση που 

διαπιστώνεται σε όλη την ήπειρο κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει ήδη αντίκτυπο σε αγρότες και 

καλλιεργητές.  Δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια ποιες θα είναι οι αλλαγές στο κλίμα στις 

διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης και οι επιπτώσεις στα πολλά διαφορετικά συστήματα γεωργίας. Οι 

αλλαγές στις καλλιεργητικές περιόδους που επηρεάζουν τις καλλιέργειες και τα ασπόνδυλα παράσιτά 

τους, τα ζιζάνια και τις ασθένειές τους, οι ακραίες βροχοπτώσεις που προκαλούν πλημμύρες και οι 

μειωμένες βροχοπτώσεις που επηρεάζουν τις μη αρδευόμενες καλλιέργειες και τα αποθέματα 

αρδευτικού ύδατος θα διαδραματίσουν όλα κάποιο ρόλο. 

Ενδέχεται να υπάρξει ευκαιρία για αύξηση της παραγωγής των αρόσιμων γαιών στις βορειότερες 

περιοχές της Ευρώπης χάρη στις μεγαλύτερες καλλιεργητικές περιόδους και τις υψηλότερες 

συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκύψει, 

κατά ένα μέρος, μέσω των αυξανόμενων αποδόσεων των υφιστάμενων καλλιεργειών και, κατά ένα 

άλλο μέρος, μέσω της παροχής της δυνατότητας ανάπτυξης νέων καλλιεργειών και ποικιλιών σε 

περιοχές που ήταν προηγουμένως εκτός του πεδίου εμβέλειάς τους στη βόρεια Ευρώπη. Ωστόσο, δεν 

παρέχονται εγγυήσεις για μια συνολική αύξηση των αποδόσεων σε αυτή την ευρεία περιφέρεια· 

ενδέχεται να υπερτερήσουν οι βλάβες που οφείλονται σε λοιπές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Και, όπως φαίνεται, η υπερθέρμανση του πλανήτη τείνει πιθανόν να μειώσει τη συνολική γεωργική 

παραγωγή στα κράτη μέλη του Νότου καθώς η λειψυδρία και οι υψηλότερες θερμοκρασίες το 

καλοκαίρι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.  

Η συμβολή της ευρωπαϊκής γεωργίας στην κλιματική αλλαγή 

Η γεωργία συμβάλλει σημαντικά στις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της Ευρώπης 

και αναμένεται ότι θα ευθύνεται για μεγαλύτερο μερίδιο εκπομπών τις επόμενες δεκαετίες καθώς 

μειώνονται ταχύτερα οι εκπομπές από πολλούς άλλους τομείς. Όπως ισχύει και για τις πολύπλευρες 

επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη, είναι δύσκολο να καθοριστεί η ακριβής συνολική 

συμβολή της γεωργίας στις ευρωπαϊκές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Εκτιμάται ότι η γεωργία 

ευθύνεται για το 10% περίπου των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ, 

εξαιρουμένων, ωστόσο, των εκπομπών από τη χρήση της γης, την αλλαγή χρήσης της γης και τη 

δασοπονία. 
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Ενώ οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την ευρωπαϊκή γεωργία εκτιμώνται ότι έχουν μειωθεί 

από το 1990, πρόσφατες αυξήσεις στην παραγωγή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων διέκοψαν αυτή την 

πτώση, η οποία οφειλόταν εν μέρει στη μείωση του αριθμού βοοειδών και προβάτων. Η γεωργία 

αποτελεί σημαντική πηγή εκπομπών υποξειδίου του αζώτου και μεθανίου στην ατμόσφαιρα. Αυτά τα 

δύο αέρια του θερμοκηπίου προκαλούν πολύ μεγαλύτερη υπερθέρμανση του πλανήτη κατά βάρος 

από ό,τι το διοξείδιο του άνθρακα (κατά 298 και 25 φορές, αντίστοιχα, μεγαλύτερη υπερθέρμανση, σε 

περίοδο 100 ετών) και συνιστούν από κοινού τη μεγαλύτερη συμβολή της ευρωπαϊκής γεωργίας στην 

κλιματική αλλαγή. Το μεθάνιο προέρχεται από την κτηνοτροφία, ιδίως βοοειδών, και από τη 

διασπορά κοπριάς, ενώ οι εκπομπές υποξειδίου του αζώτου προέρχονται κυρίως από την κοπριά, τη 

χρήση ανόργανων αζωτούχων λιπασμάτων και τις αλλαγές στο έδαφος που προκαλούνται από την 

καλλιέργεια και την αποστράγγιση. 

Η γεωργία ευθύνεται, επίσης, για σημαντικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, του σημαντικότερου 

ανθρωπογενούς αερίου του θερμοκηπίου. Αυτές οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι τόσο 

άμεσες, όταν προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίμων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις για 

μηχανήματα, φυτά και κτίρια, όσο και έμμεσες, όταν προκύπτουν από την παραγωγή των εισροών 

που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, όπως τα λιπάσματα και η ηλεκτρική ενέργεια. Οι έμμεσες 

εκπομπές από δραστηριότητες προ της διαδικασίας παραγωγής που σχετίζονται με την τροφοδότηση 

των αγροτών δεν υπολογίζονται στα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τη γεωργία. Επιπλέον, η 

αρόσιμη καλλιέργεια προκαλεί την οξείδωση του οργανικού άνθρακα που βρίσκεται στο έδαφος σε 

διοξείδιο του άνθρακα μέσω του οργώματος και της διάβρωσης, ιδίως όταν οργώνονται μόνιμοι 

λειμώνες. Οι ποσότητες των καλλιεργειών, όπως σόγιας, που εισάγονται για να χρησιμοποιηθούν ως 

ζωοτροφές ευρωπαϊκών ζώων ευθύνονται για σημαντικές εκπομπές εκτός της ΕΕ, τόσο διοξειδίου του 

άνθρακα όσο και άλλων αερίων του θερμοκηπίου. 

Ενώ η αρόσιμη καλλιέργεια συμβάλλει στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (και υποξειδίου του 

αζώτου), οι λειμώνες λειτούργησαν ως μια γενική καταβόθρα του διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ τις 

τελευταίες δεκαετίες. Η δασοπονία, η δεύτερη σημαντική ανθρώπινη χρήση της αγροτικής γης σε όλη 

την Ευρώπη, απορροφούσε καθαρά διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, εν μέρει γιατί η 

συνολική δασική περιοχή επεκτεινόταν. Τα δέντρα και τα εδάφη αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες 

άνθρακα, ενώ οι απειλούμενοι τυρφώνες και βάλτοι της ηπείρου λειτουργούν ως ιδιαίτερα πλούσιες 

δεξαμενές διοξειδίου του άνθρακα, ο οποίος βρισκόταν κάποτε στην ατμόσφαιρα. 

Οι αλλαγές στη συνολική ισορροπία των χρήσεων της γης σε όλη την ήπειρο που προκλήθηκαν από 

την επέκταση της γεωργικής παραγωγής θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εκπομπές. Για να 

αποφευχθεί κάτι τέτοιο, οι αγροτικές και μη αγροτικές χρήσεις της γης που λειτουργούν ως 

καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να διατηρηθούν ενώ οι υγρότοποι και τα εδάφη 

γενικότερα πρέπει να προστατεύονται καλύτερα από τη διάβρωση και την υποβάθμιση ώστε να 

συγκρατούν το διοξείδιο του άνθρακα που αποθηκεύουν.  

Αύξηση της παραγωγής τροφίμων με ταυτόχρονη προσαρμογή της γεωργίας της ΕΕ στην 

κλιματική αλλαγή και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία 

Είναι ενδεχομένως δυνατόν να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία και 

να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα με ταυτόχρονη παραγωγή 

περισσότερων τροφίμων τις επόμενες δεκαετίες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν θα είναι εύκολο και θα 

απαιτήσει αλλαγές στην πολιτική, την πρακτική και την τεχνολογία σε όλα τα επίπεδα. 

Μία από τις πέντε μελέτες που ανέθεσε η STOA (μονάδα αξιολόγησης επιστημονικών και 

τεχνολογικών επιλογών) εξέτασε 64 ξεχωριστά μέτρα αγροτικής διαχείρισης που μπορούν να 

συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις 

και/ή στην προσαρμογή της γεωργίας στις αλλαγές του κλίματος.  Επρόκειτο για έναν συνδυασμό 

θεμελιωμένων τεχνικών, νέων και παραδοσιακών πρακτικών, και μέτρων που συχνά 

περιλαμβάνονται στα γεωργο-περιβαλλοντικά προγράμματα. Συνολικά, τα μέτρα αυτά κάλυπταν 
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διάφορα συστήματα παραγωγής και χρήσεις γης, καθώς και τον ρόλο της γεωργίας στην κατανάλωση 

που σχετίζεται με την ενέργεια και το νερό, και τη συντήρηση των εδαφών. 

Η μελέτη εξέτασε τα πιθανά έξοδα αυτών των μέτρων, την ενδεχόμενη συμβολή τους στον μετριασμό, 

στην προσαρμογή και στην παραγωγικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και τους 

κύριους φορείς εκτέλεσης κάθε μέτρου (αγρότες, οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, σύμβουλοι 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων, κλάδος και κυβέρνηση). Πολλά μέτρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν 

μόνο από τους αγρότες, αλλά απαιτούν και ένα είδος συλλογικής δράσης σε τοπικό επίπεδο. 

Εκτιμήθηκε ότι 23 από τα εν λόγω 64 διαφορετικά μέτρα είναι πιθανόν να αυξήσουν τη γεωργική 

παραγωγικότητα ενώ 34 εξ αυτών αναμένεται να έχουν μεταβλητό, αβέβαιο ή ουδέτερο αντίκτυπο. 

Μόνο 7 από τα 64 μέτρα είναι πιθανόν να μειώσουν την παραγωγικότητα, και τα περισσότερα εξ 

αυτών αφορούν αλλαγές στη χρήση της γης, όπως η απόσυρση ορισμένων τύπων γαιών από την 

παραγωγή ή η προσαρμογή πιο εκτατικών μεθόδων, με μειωμένες εισροές θρεπτικών ουσιών. Ωστόσο, 

αν εφαρμόζονταν σε όλη την Ευρώπη σε σημαντική κλίμακα και τα 64 μέτρα που εξετάστηκαν, το 

τελικό αποτέλεσμα θα ήταν πιθανώς η μείωση της συνολικής παραγωγής των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων. 

Η λήψη των μέτρων αυτών πρέπει να ενθαρρύνεται μέσω παρεμβάσεων πολιτικής, καθώς και μέσω 

εκούσιων μέτρων. Οι προτεραιότητες θα ποικίλλουν ανάλογα με την περιφέρεια και το είδος 

αγροτικής επιχείρησης. Σε πολλές περιπτώσεις, εύλογη θα είναι η εστίαση πρωτίστως στα μέτρα που 

εξυπηρετούν και τους τρεις σκοπούς της αύξησης της παραγωγής τροφίμων, του μετριασμού της 

συμβολής της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή και της προσαρμογής σε αυτή. Τα εν λόγω μέτρα 

περιλαμβάνουν: 

 καταλληλότερη αμειψισπορά αρόσιμων καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης 

διαχείρισης υπολειμμάτων καλλιεργειών και της μειωμένης/βελτιστοποιημένης χρήσης 

λιπασμάτων· 

 ευρύτερη χρήση γεωργίας ακριβείας· 

 βελτιωμένη διαχείριση λειμώνων, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποιημένης χρήσης 

εισροών, της προστασίας του μόνιμου βοσκότοπου από όργωμα και των κατάλληλων 

συστημάτων βόσκησης·  

 βελτιώσεις στη διαχείριση τόσο της κοπριάς όσο και των ανόργανων λιπασμάτων, μείωση των 

εκπομπών από την αποθήκευση, τον χειρισμό και την εφαρμογή κοπριάς, και κατάλληλη χρήση 

αναερόβιας ζύμωσης· 

 επιλεκτική χρήση άροσης συντήρησης που ελαχιστοποιεί τη διαταραχή στη δομή του εδάφους, τη 

σύνθεση και τη βιοποικιλότητα, για παράδειγμα, με αβαθές όργωμα. 

 προώθηση δευτερευουσών καλλιεργειών – ταχεία ανάπτυξη ετήσιων καλλιεργειών, συνήθως 

σιτηρών, προσαρμοσμένων στη συλλογή αζώτου από το έδαφος· συλλέγουν το επιπλέον άζωτο 

που απομένει από τη λίπανση της προηγούμενης καλλιέργειας και, στη συνέχεια, κόβονται πριν 

από την ωρίμανση και αφήνονται να σαπίσουν, απελευθερώνοντας έτσι το δεσμευμένο άζωτο 

για την επόμενη καλλιέργεια·  

 αλλαγή χρήσης της γης όπου απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής αρόσιμης γης σε 

λειμώνα, της αποκατάστασης υγροτόπων και τυρφώνων, της επιλεκτικής δάσωσης· 

 μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, κατάλληλη χρήση υπολειμμάτων και 

μικρής κλίμακας παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. 

Πολλά από τα εν λόγω μέτρα συμβάλλουν επίσης στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αλλά 

υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της αποδοτικότερης χρήσης του ύδατος, 

της μεγαλύτερης καλλιέργειας κατά τις ισοϋψείς καμπύλες και του μειωμένου οργώματος σε πρανή, 

της υδρομέτρησης, της αυξημένης συλλογής όμβριων υδάτων, των καλύτερων συστημάτων 
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πληροφοριών για τη διαχείριση κινδύνου και καταστροφών, κ.λπ. Η αλληλεπικάλυψη των μέτρων 

απεικονίζεται κατά τρόπο απλοποιημένο στην εικόνα 2. 

 

Εικόνα 2 Πιθανές συνέργειες και συμβιβασμοί μεταξύ των στόχων προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή, μετριασμού και παραγωγής τροφίμων 

 

Πηγή: Οικεία ανάλυση που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας γράφημα προσαρμοσμένο από το 

(Campbell κ.ά, 2011) 

 

Βιοποικιλότητα και γεωργία 

Κατά τρόπο διαφορετικό από ό,τι η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, η ποικιλία ειδών και τα 

οικοσυστήματα που τα συνδέουν μεταξύ τους, έχει επίσης κρίσιμη σημασία για τις προοπτικές της 

ευρωπαϊκής γεωργίας. Μεγάλες περιοχές της ηπείρου καλλιεργούνταν για πολλές εκατοντάδες ή 

ακόμη χιλιάδες χρόνια, και κάτι τέτοιο αντανακλάται από τη θέση και την πυκνότητα του πληθυσμού 

πολλών ειδών φυτών και ζώων. Ενώ η βιοποικιλότητα της Ευρώπης εξαρτιόνταν για πολύ καιρό από 

τη γεωργία, η γεωργία εξαρτάται από αυτή τη βιοποικιλότητα για τη συντήρηση των εδαφών, τον 

έλεγχο των παρασίτων και την επικονίαση ανθοφόρων καλλιεργειών. 

Η βιοποικιλότητα καταγράφει ταχεία και γενική πτώση σε όλη την ΕΕ εδώ και δεκαετίες. Για 

παράδειγμα, από το 1980 οι πληθυσμοί κοινών πτηνών σε γεωργικές εκτάσεις της Ευρώπης έχουν 

μειωθεί κατά εκτιμώμενο ποσοστό ύψους 51%, ενώ οι πληθυσμοί πεταλούδων σε λειμώνες κατά 

περίπου 50% από το 1990.  

Τα αίτια για την απώλεια βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκτάσεις είναι πολλά· ορισμένα σημαντικά 

αίτια αναφέρονται στο πλαίσιο 4.  Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η απώλεια, από τη δεκαετία του 1950, 

παραδοσιακών μεγάλων περιοχών με αγροτικά συστήματα χαμηλής έντασης, που αφορούσαν συχνά 

τη βόσκηση βοοειδών, προβάτων και αιγών, που διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διατήρηση 

των ημιφυσικών οικοτόπων και των ειδών που στηρίζουν. Ξεκινώντας από τα πλέον 

βιομηχανοποιημένα κράτη, η κατάσταση αυτή εξαπλώθηκε σε όλη την ήπειρο. Καθιερωμένα εδώ και 
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καιρό συστήματα υποβαθμίστηκαν ή εγκαταλείφθηκαν, δασώθηκαν ή μετατράπηκαν σε αγροτικά 

συστήματα υψηλότερης έντασης, δίνοντας ιδιαίτερη αξία στα συστήματα που επιβιώνουν.  

 

Πλαίσιο 4  Εκτεταμένες αλλαγές στη γεωργία που οδήγησαν σε απώλεια της βιοποικιλότητας στις 

γεωργικές εκτάσεις 

 Μειώσεις στα συστήματα μικτής καλλιέργειας και μεγαλύτερη εξειδίκευση  

 Αφαίρεση των χαρακτηριστικών των φυσικών οικοτόπων, όπως θαμνοστοιχίες και δέντρα 

 Μεγαλύτερη εφαρμογή τεχνητών ή οργανικών λιπασμάτων 

 Αυξημένη χρήση φυτοφαρμάκων 

 Αποστράγγιση λειμώνων 

 Όργωμα και επανασπορά λειμώνων 

 Πιο εντατικά συστήματα βόσκησης ζώων και διαχείρισης χορτονομής 

 Πρώιμη χορτοκοπή για ενσίρωση 

 Παρατεταμένο όργωμα και άλλες εργασίες άροσης 

 Εκτεταμένη άρδευση και επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα 

Ενώ ορισμένες μορφές εντατικοποίησης της γεωργίας έχουν σήμερα τροποποιηθεί και υπόκεινται σε 

μεγαλύτερο νομοθετικό έλεγχο, για παράδειγμα, έχουν μειωθεί οι πυκνότητες ζωικού κεφαλαίου σε 

πολλές περιφέρειες, εμφανίζονται άλλες μορφές, όπως η εξάπλωση αραβόσιτου σε περιοχές λειμώνων 

σε ορισμένες τοποθεσίες. Οι μελλοντικές πιέσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν την εντατικοποίηση, 

ιδίως εάν η παραγωγή πρέπει να αυξηθεί για να ανταποκριθεί στη μεγαλύτερη παγκόσμια ζήτηση. 

Για παράδειγμα, αν οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες καλλιεργούνταν σε μεγαλύτερη 

κλίμακα, θα υπήρχαν κίνδυνοι. Κύρια ανησυχία σε αυτή την περίπτωση θα ήταν η μεταφορά 

γονιδίων από τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες σε άγριους πληθυσμούς καλλιεργούμενων 

ειδών και άγρια συγγενικά είδη αυτών, καθιστώντας τα έτσι χωροκατακτητικά και βλάπτοντας, ως εκ 

τούτου, τη βιοποικιλότητα.  

Η ευρωπαϊκή γεωργία έχει επίσης σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα πέραν της ηπείρου, 

ιδίως γιατί στηρίζεται σε εισαγωγές για σημαντικό μέρος των ζωοτροφών. Η επέκταση της 

καλλιέργειας σόγιας στη Βραζιλία και την Αργεντινή, που πυροδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την 

ευρωπαϊκή ζήτηση, προκάλεσε την απώλεια ημιφυσικών οικοτόπων με υψηλή βιοποικιλότητα μέσω 

της εντατικοποίησης και οδήγησε έμμεσα σε αποψίλωση – και περαιτέρω απώλεια βιοποικιλότητας – 

με την μετατόπιση της κτηνοτροφίας στα δάση.  

Για την αναστροφή της μείωσης της βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκτάσεις απαιτείται μελετημένη 

δράση σε σημαντική κλίμακα. Μεταξύ των προτεραιοτήτων είναι μέτρα για τη διατήρηση και την 

παροχή κατάλληλων οικοτόπων σε επαρκή κλίμακα για ευρύ φάσμα πανίδας και χλωρίδας, για την 

εξασφάλιση επαρκώς άφθονων επισιτιστικών πόρων για τα ζώα, και για τον περιορισμό των 

παραγόντων θνησιμότητας, για παράδειγμα από φυτοφάρμακα και τη χρήση μηχανημάτων. Τα 

εκούσια γεωργοπεριβαλλοντικά συστήματα ενίσχυσης για αγρότες συνιστούν το κύριο μέτρο που 

χρησιμοποιείται για την προστασία της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της ΚΓΠ και του 

προϋπολογισμού της ΕΕ στο σύνολό του.  Τα εν λόγω μέτρα είναι χρήσιμα αλλά πρέπει να εστιάζουν 

με μεγαλύτερη ακρίβεια στον τύπο των ομάδων ειδών που πρόκειται να ωφελήσουν και στη φύση των 

τοπίων των περιφερειών όπου εφαρμόζονται. Ο νέος γύρος γεωργοπεριβαλλοντικών πολιτικών που 

θα εφαρμοστούν μέχρι το 2020 θα πρέπει να είναι περισσότερο επικεντρωμένος σε αυτόν τον στόχο 

και να στηρίζει πιο βιώσιμα συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας, και 

συστήματα υψηλής φυσικής αξίας (HNV). 

Η εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της βιοποικιλότητας στην ευρύτερη ύπαιθρο συνεπάγεται 

μέτρα μεγαλύτερης κλίμακας σχετικά με τις γεωργικές εκτάσεις, καθώς και πιο εστιασμένα μέτρα.  Για 

παράδειγμα, μελέτη στη Γερμανία εκτίμησε ότι θα απαιτούνταν ενεργή διαχείριση για τη 
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βιοποικιλότητα τουλάχιστον στο 15% της γεωργικής έκτασης. Κάτι τέτοιο θα συμπεριελάμβανε 

αποκατάσταση και διατήρηση ημιφυσικών τοπίων, εκτατικοποίηση του 10% των λειμώνων εντατικής 

εκμετάλλευσης και μετατροπή του 7% των αρόσιμων γαιών και των λειμώνων σε εκμεταλλεύσεις με 

πιο φυσικά χαρακτηριστικά. Στις Κάτω Χώρες, άλλη πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι πρακτικές ενεργούς 

διαχείρισης της βιοποικιλότητας απαιτούνταν τουλάχιστον στο 20% της γεωργικής έκτασης.  

Εδάφη, έλεγχος παρασίτων και επικονίαση – για ποιο λόγο έχει σημασία η απώλεια 

βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκτάσεις  

Η αντιμετώπιση των προβληματισμών για τη βιοποικιλότητα δεν συνιστά μια καθαρά αλτρουϊστική 

προσπάθεια για τους αγρότες. Κάτι τέτοιο συνδέεται επίσης με τη διατήρηση μιας μακροπρόθεσμης 

παραγωγικότητας στις γεωργικές εκτάσεις. Τα υγιή εδάφη διαδραματίζουν έναν βασικό ρόλο από 

γεωπονικής πλευράς και έχουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας, το μεγαλύτερο μέρος της 

οποίας απαντάται μεταξύ μονοκυτταρικών οργανισμών, όπως τα βακτήρια. Η ζωή του εδάφους 

παρέχει πολύ σημαντική στήριξη στη γεωργία· μεταξύ άλλων, οι εν λόγω οργανισμοί αποσυνθέτουν 

υπολείμματα φυτών, βοηθούν στην παροχή θρεπτικών ουσιών σε καλλιέργειες και ρυθμίζουν τα 

παράσιτα του εδάφους και τις ασθένειες. Ωστόσο, η βιοποικιλότητα του εδάφους φαίνεται ότι δέχεται 

πιέσεις σε όλη την ΕΕ, κυρίως λόγω της απώλειας οργανικής ύλης στα εδάφη στις περισσότερες 

αρόσιμες γαίες της Ευρώπης. 

Πάνω από το έδαφος, μεγάλος αριθμός σπονδυλωτών και ασπόνδυλων ειδών που αποτελούν τους 

φυσικούς εχθρούς γεωργικών παρασίτων, ασθενειών και ζιζανίων και βοηθούν στη διατήρησή τους 

υπό έλεγχο έχει επηρεαστεί αρνητικά από τη χρήση εντομοκτόνων και την απώλεια οικοτόπων και 

επισιτιστικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων του νέκταρος και της γύρης από τα άνθη. Η περίπτωση 

των μελισσών συνιστά σημαντική διάσταση του εν λόγω φαινομένου, αλλά δεν είναι η μοναδική.  

Πλαίσιο 5 Απειλές για τις μέλισσες και τους επικονιαστές   

Επικονιαστές – εξημερωμένες μελιτοφόρες μέλισσες, άγριες μέλισσες και πολλά άλλα είδη εντόμων 

επιτυγχάνουν την καρπόδεση και την αναπαραγωγή αναρίθμητων καλλιεργειών και άγριων φυτών. 

Εκτιμάται ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 35% της συνολικής παραγωγής 

τροφίμων στην Ευρώπη, κατά βάρος. Η αξία των τροφίμων αυτών εκτιμάται σε 15 δισεκατομμύρια 

ευρώ ετησίως. 

Ο αριθμός των μελισσών, τόσο των εξημερωμένων όσο και των άγριων ειδών, φαίνεται ότι μειώνεται 

εδώ και πολλές δεκαετίες σε μεγάλες περιοχές του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων πολλών 

ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό απειλεί τόσο την παραγωγή τροφίμων όσο και τα άγρια φυτά που 

επικονιάζουν. Δεν υπάρχει μία μοναδική, απλή αιτία και διαπιστώνονται αποκλίσεις ανάλογα με 

την κάθε περιφέρεια. Ευθύνονται πολλαπλοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων παρασίτων και 

παθογόνων οργανισμών (ιδίως ένα παρασιτικό ακάρι που μεταφέρει ιό, το Varroa destructor), της 

χρήσης φυτοφαρμάκων (ιδίως νεονικοτινοειδών) και προβλημάτων με την ποσότητα, την ποιότητα 

και την ποικιλομορφία της τροφής από τα άνθη που λαμβάνουν οι μέλισσες, σε συνδυασμό με την 

εντατικοποίηση των λειμώνων και της αρόσιμης καλλιέργειας. Όσον αφορά τις εξημερωμένες 

μέλισσες, η κακή μελισσοκομική πρακτική και η έλλειψη γενετικής ποικιλομορφίας ενδέχεται, επίσης, 

να ευθύνονται για τη μείωση του αριθμού τους. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων 

παραγόντων ενδέχεται να είναι σημαντικές. Οι πληθυσμοί άλλων άγριων επικονιαστών επίσης 

μειώνονται, και ευθύνονται πιθανώς παρόμοιοι παράγοντες.  

Απαιτείται μια σειρά από ενέργειες για την αντιμετώπιση των πολλαπλών παραγόντων που 

προκαλούν τις απώλειες των μελιτοφόρων μελισσών και των πληθυσμών άγριων επικονιαστών. 

Λόγω του ότι οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις από ό,τι ένας 

μεμονωμένος παράγοντας, απαιτείται μια ενοποιημένη αντιμετώπιση από τις δημόσιες αρχές, τους 

μελισσοκόμους, τους αγρότες, τη φαρμακοβιομηχανία και τους ερευνητές.   
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Κάτι τέτοιο πρέπει να περιλαμβάνει: μεγαλύτερη γνώση των κινδύνων που συνεπάγονται τα 

νεονικοτινοειδή και άλλα συστημικά φυτοφάρμακα· μέτρα για την αύξηση της αναπαραγωγής 

μελισσών με ανθεκτικότητα στο ακάρι Varroa και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των καλύτερων 

μεθόδων θεραπείας· και δράσεις για την αύξηση της αφθονίας των ανθέων για τους επικονιαστές σε 

γεωργικά τοπία. 

 

Συνιστώμενες επιλογές προτεραιότητας  

Υπάρχουν εγγενείς εντάσεις κατά την προσπάθεια αύξησης της παραγωγής των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων, προσαρμόζοντας ταυτόχρονα τη γεωργία στην κλιματική αλλαγή, μειώνοντας τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παράγει και διατηρώντας τη βιοποικιλότητα στις αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις και γύρω από αυτές.  

Παρά τις προκλήσεις, υπάρχει περιθώριο για τη διατήρηση μιας πιο βιώσιμης παραγωγής και το 

περιθώριο αυτό πιθανώς αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Οι μελλοντικές επιλογές και 

προτεραιότητες συνοψίζονται στους ακόλουθους τέσσερις τίτλους.  

1. Παροχή κινήτρων για διαχείριση γεωργικών εκτάσεων ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή και 

φιλικών προς τη βιοποικιλότητα 

Οι αγρότες θα πρέπει να στηρίζονται, μέσω του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ και των προγραμμάτων 

ανάπτυξης της υπαίθρου που βρίσκονται τώρα στο στάδιο της ανάπτυξης, με στόχο την 

αποδοτικότερη χρήση των υδάτινων, εδαφικών και ενεργειακών πόρων και την κλιμάκωση των 

προσπαθειών μετριασμού και προσαρμογής.  Πολλές βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης θα 

αποφέρουν οικονομικά οφέλη σε βάθος χρόνου και δεν χρειάζονται επιδότηση. Ωστόσο, μια μεγάλη 

ομάδα αγροτών θα χρειαστεί βοήθεια με τα έξοδα εκκίνησης και τις αρχικές επενδύσεις.  Απαιτούνται 

καλά σχεδιασμένα και επαρκώς χρηματοδοτούμενα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα για τη μείωση των 

εκπομπών των αεριών του θερμοκηπίου και την καλύτερη προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική 

αλλαγή, τα οποία κυμαίνονται από την επιλεκτική μείωση πυκνοτήτων ζωικού κεφαλαίου μέχρι τη 

διατήρηση μη καλλιεργούμενων ζωνών ανάσχεσης γεμάτων άνθη σε αρόσιμες γαίες. Ορισμένα από 

τα απαιτούμενα μέτρα μπορούν να είναι αποτελεσματικά μόνο εάν εφαρμόζονται σε πολλές 

αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε μια τοποθεσία αντί μεμονωμένων εκμεταλλεύσεων, όπως, για 

παράδειγμα, η αποκατάσταση κοιτών πλημμυρών.  

Απαιτείται συνδυασμός μέτρων για τη διατήρηση των υπόλοιπων γεωργικών περιοχών της Ευρώπης 

υψηλής φυσικής αξίας (HNV). Κάτι τέτοιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο άμεση στήριξη για 

επιλεγμένα συστήματα που διατηρούν ημιφυσικούς οικότοπους και τα χαρακτηριστικά είδη τους, 

καθώς και έμμεσα μέτρα που παρέχουν τους αγρότες περιοχών υψηλής φυσικής αξίας βιώσιμη 

απασχόληση, όπως βοήθεια για την επεξεργασία και την εμπορία ορισμένων προϊόντων τους.   

Ωστόσο, υπάρχει επίσης η ανάγκη για θέσπιση πολιτικής και δημόσια χρηματοδότηση με σκοπό τη 

στήριξη της αναδημιουργίας οικοτόπων στους οποίους περιορισμένες περιοχές αποσύρονται πλήρως 

από την εντατική καλλιέργεια, για παράδειγμα, η επανύγρανση τυρφώνων και η εξυπηρέτηση 

οικολογικών προτεραιοτήτων σε ορισμένες αρόσιμες γαίες και λειμώνες εντατικής εκμετάλλευσης, 

τόσο σε μικρότερα όσο και σε μεγαλύτερα αγροτεμάχια. Οι «περιοχές οικολογικής εστίασης» που 

εισήχθηκαν στη νέα ΚΓΠ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς 

αυτούς.  
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2. Ανάπτυξη μέτρων που περιορίζουν μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές 

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν: 

 εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς την οδηγία για τη νιτρορύπανση και λοιπή νομοθεσία 

της ΕΕ που μειώνει την υπερβολική χρήση θρεπτικών ουσιών και βελτιώνει τη διαχείρισή 

τους· 

 εφαρμογή φιλόδοξων στόχων για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων όμοιων με αυτούς 

που έχουν εγκρίνει πολλά κράτη μέλη και επιδίωξη της πλήρους εφαρμογής της 

ενοποιημένης διαχείρισης παρασίτων σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ· 

 περαιτέρω αξιοποίηση των απαιτήσεων πολλαπλής συμμόρφωσης της ΚΓΠ για την 

εξασφάλιση της προστασίας και της διαχείρισης στοιχείων του καλλιεργούμενου τοπίου που 

ωφελούν τη βιοποικιλότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· αυτή η γραμμή 

βάσης των ελάχιστων περιβαλλοντικών προτύπων πρέπει να ανυψωθεί. 

3.  Εξασφάλιση ότι η καινοτομία, η έρευνα και η ανάπτυξη που αποσκοπούν στην αύξηση της 

γεωργικής παραγωγικότητας της Ευρώπης λαμβάνουν υπόψη τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

 Απαιτούνται ενοποιημένες προσεγγίσεις. Κατά συνέπεια, η έρευνα σχετικά με την αύξηση 

των αποδόσεων δεν θα πρέπει, επίσης, να αποκλείει πιο εκτατικά γεωργικά συστήματα και 

τον ρόλο τους στη βιοποικιλότητα, και λιγότερο οικείες προσεγγίσεις, όπως η ορθή διαχείριση 

τυρφώνων που έχουν επανυγρανθεί.  

 Θα είναι απαραίτητη πιο εντατική έρευνα και αξιολόγηση των επιπτώσεων των νέων 

γεωργικών τεχνολογιών στη βιοποικιλότητα, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 

τον μετριασμό.  

 Απαιτείται επειγόντως αυξημένη χρηματοδότηση της έρευνας για την αντιμετώπιση των 

πολλαπλών παραγόντων που ευθύνονται για τις απώλειες μελιτοφόρων μελισσών και τη 

μείωση του αριθμού άγριων επικονιαστών.  

4.  Μείωση των επιπτώσεων της ευρωπαϊκής γεωργίας και των εισαγωγών βιοκαυσίμων εκτός 

της ΕΕ  

Στην περίπτωση αυτή, η δράση θα συμπεριελάμβανε τη στήριξη της ΕΕ για διακυβερνητικές 

πρωτοβουλίες με σκοπό την ανάπτυξη παγκόσμιων περιβαλλοντικών αρχών και συμφωνιών για την 

παραγωγή τροφίμων, ινών και ενέργειας. Η ΕΕ μπορεί, επίσης, να δρομολογήσει τα δικά της μέτρα – 

για παράδειγμα πρότυπα βιωσιμότητας για στερεή βιοενέργεια και βιοκαύσιμα, και πρωτοβουλίες 

για την αύξηση της βιωσιμότητας της παραγωγής ζωοτροφών εντός και εκτός της Ευρώπης.  
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6. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Μεγάλες μειώσεις των απορριμμάτων τροφίμων θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρολό 

δίνοντας τη δυνατότητα στην ΕΕ να συμβάλλει περισσότερο στη σίτιση ενός αυξανόμενου 

παγκόσμιου πληθυσμού.  Μεγάλο μέρος τόσο των καλλιεργειών όσο και των τροφίμων που 

καταναλώνονται στην ΕΕ των 27 καταλήγει στα απορρίμματα. Αν περιοριζόταν σημαντικά αυτή η 

σπατάλη, θα μειωνόταν αντίστοιχα και η ανάγκη για αύξηση της παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη 

και σε άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρεπόμενων προκλήσεων βιωσιμότητας.  

Εκτός της αναποτελεσματικότητας, η διάθεση των απορριμμάτων τροφίμων προκαλεί, επίσης, μια 

σχετική άμεση περιβαλλοντική ζημία. Πάνω από το ένα τρίτο των στερεών αστικών αποβλήτων 

εξακολουθεί να απορρίπτεται σε χώρους υγειονομικής ταφής στις χώρες της ΕΕ· τα απορρίμματα 

τροφίμων συνιστούν μεγάλο μέρος των αποβλήτων αυτών, υφίστανται αναερόβια σήψη στους 

χώρους υγειονομικής ταφής και παράγουν μεθάνιο, ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου που 

συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Είναι σημαντικά μεγαλύτερη η έμμεση περιβαλλοντική ζημία που 

σχετίζεται με την ανάπτυξη, την επεξεργασία και τη διανομή όλων των τροφίμων που καταλήγουν 

στα απορρίμματα. Ευθύνονται, επίσης, για την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φυσικών πόρων – 

υπερβολική για ορισμένους εξ αυτών – στην Ευρώπη και εκτός αυτής. 

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές εθνικές μελέτες για τα απορρίμματα τροφίμων στα 27 κράτη μέλη της 

ΕΕ και ένας μικρός αριθμός πανευρωπαϊκών μελετών, αλλά πρέπει να βελτιωθεί η πραγματοποίηση 

εκτιμήσεων σχετικά με την ποσότητα των τροφίμων που απορρίπτεται στην Ευρώπη. Οι αλυσίδες 

εφοδιασμού των τροφίμων από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις στο πιάτο του καταναλωτή στα 

βιομηχανοποιημένα κράτη είναι μεγάλες και πολύπλοκες και η αναλογία σπατάλης ποικίλλει 

σημαντικά μεταξύ των τύπων τροφίμων και των κρατών. Τα απορρίμματα τροφίμων στη νότια και 

ανατολική Ευρώπη έχουν γενικότερα μελετηθεί πολύ λιγότερο. Επιπλέον, οι εμπειρογνώμονες 

χρησιμοποίησαν διαφορετικούς ορισμούς για τα απορρίμματα τροφίμων και μέτρησαν τη σπατάλη 

και την απώλεια κατά τρόπους διαφορετικούς σε αυτές τις αλυσίδες, καθιστώντας δύσκολη την 

πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ των διαφόρων μελετών.  

Ένα δίδαγμα που προκύπτει από την έρευνα είναι η σημασία της διάκρισης μεταξύ απώλειας 

τροφίμων και σπατάλης τροφίμων. Η «απώλεια τροφίμων» αναφέρεται σε τρόφιμα που έχουν 

καλλιεργηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση αλλά αποσπώνται από την αλυσίδα εφοδιασμού για 

διάφορους λόγους μπορεί, ωστόσο, να καταλήξουν να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα ή για άλλους 

σκοπούς. Η «σπατάλη τροφίμων» συνιστά υποσύνολο της «απώλειας τροφίμων» και αφορά τρόφιμα 

κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, τα οποία όμως είναι γνωστό ότι απορρίπτονται και δεν 

καταναλώνονται ποτέ.  

Ενώ υπάρχει έλλειψη λεπτομερών, συγκρίσιμων δεδομένων σε όλη την ΕΕ των 27, είναι σαφές ότι 

πολύ μεγάλες ποσότητες τροφίμων χάνονται και απορρίπτονται σε όλα τα κύρια στάδια των 

αλυσίδων εφοδιασμού – κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας και της συγκομιδής, κατά τη διάρκεια του 

χειρισμού μετά τη συγκομιδή και της αποθήκευσης, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και της 

συσκευασίας, κατά τη διάρκεια της διανομής από εμπόρους χονδρικής και λιανικής πώλησης και, 

τέλος, όταν τα τρόφιμα φθάνουν στα σπίτια των πολιτών ή στα εστιατόρια, σε καταστήματα ταχείας 

εστίασης, ξενοδοχεία και κυλικεία.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης που ανέθεσε η STOA, η συνολική ποσότητα απορριμμάτων 

τροφίμων σε όλο το μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού στις 27 χώρες της ΕΕ ανέρχεται σε 138 

εκατομμύρια τόνους ετησίως, έναντι συνολικής ετήσιας παραγωγής βασικών τροφίμων ύψους 

περίπου 770 εκατομμυρίων τόνων ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι απορρίπτεται ποσότητα που 

ισοδυναμεί περίπου με το ένα έκτο της παραγωγής της ΕΕ, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 280 κιλά 

κατά κεφαλή ετησίως. Οι εκτιμήσεις για μεμονωμένα κράτη μέλη κυμάνθηκαν από 398 κιλά κατά 

κεφαλή (Κάτω Χώρες) έως 171 κιλά κατά κεφαλή (Σλοβακία). 
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Πρόσφατη εκτίμηση για το Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι τα νοικοκυριά πετάνε στα σκουπίδια 

τρόφιμα αξίας περίπου 14 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Το κρέας και το ψάρι συνδέεται με τις 

υψηλότερες οικονομικές ζημίες, αν και αποτελούν τη μικρότερη μερίδα ειδών τροφίμων που 

απορρίπτονται.  

Τα απορρίμματα τροφίμων στη Γερμανία αποτελούνται κυρίως από απορρίμματα φρούτων και 

λαχανικών, ενώ ακολουθούν τα σιτηρά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ιδίως το ψωμί και το γάλα, 

όπως φαίνεται στην εικόνα 3 κατωτέρω. Παρόλο που τα προϊόντα κρέατος απορρίπτονται στον 

μικρότερο βαθμό, το αποτύπωμα υλικού και ιδίως το αποτύπωμα άνθρακα που αφήνουν είναι πολύ 

υψηλότερο σε σχέση με άλλα προϊόντα. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα συνδέονται επίσης με υψηλή 

κατανάλωση πόρων.  

 

Εικόνα 3: Απορρίμματα τροφίμων στη Γερμανία και το αποτύπωμα υλικού και άνθρακα που 

αφήνουν, ανά ομάδα προϊόντων 

 

 Πηγή: Göbel κ.ά. 2012, σ. 105  

 

Σήμερα, στην Ευρώπη, μελέτες δείχνουν ότι η μεγαλύτερη απώλεια πραγματοποιείται στο τελικό 

στάδιο της κατανάλωσης, κυρίως στα σπίτια και στον τομέα εστίασης, όπου παράγεται περίπου το 

ήμισυ του συνόλου των απορριμμάτων. Το ένα τρίτο χάνεται στο πλαίσιο της γεωργικής παραγωγής, 

κυρίως κατά την περίοδο συγκομιδής ή σε περιπτώσεις όπου οι αγρότες δεν κάνουν συγκομιδή των 

πλήρως ανεπτυγμένων καλλιεργειών ειδών διατροφής για διάφορους λόγους, όπως αντίξοες καιρικές 

συνθήκες, κακή κατάσταση καλλιέργειας ή πολύ χαμηλές τιμές. Μικρότερα μερίδια απωλειών 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια του χειρισμού μετά τη συγκομιδή και της αποθήκευσης, της 

επεξεργασίας και της συσκευασίας, και της διανομής από εμπόρους χονδρικής και λιανικής πώλησης. 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολύ χονδρικά το ήμισυ της σπατάλης κατά το τελικό στάδιο της 

κατανάλωσης θεωρείται γενικότερα αναπόφευκτο – οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να 

απορρίπτουν φλούδες λαχανικών, τσόφλια αβγών και κόκκαλα. 

Από πολλές πλευρές, τα πολύπλοκα επισιτιστικά συστήματα των προηγμένων βιομηχανοποιημένων 

κρατών είναι εξαιρετικά αποδοτικά. Αξιοποιούν ευρύ φάσμα τεχνολογιών για τη διατήρηση των 

τροφίμων και έχουν την υποδομή που απαιτείται για την ταχεία διανομή στους καταναλωτές, 

μειώνοντας πιθανώς τα επίπεδα απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, η συνεχής ανάπτυξη εργαλείων 

μάρκετινγκ από τους εμπόρους λιανικής για την αύξηση των πωλήσεων, για παράδειγμα, οι 

προσφορές «δύο προϊόντων στην τιμή του ενός», μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της σπατάλης για 

τους καταναλωτές.  

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για φρεσκάδα και τρόφιμα που φαίνονται τέλεια, στη διαμόρφωση 

των οποίων συντείνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μπορούν επίσης να οδηγήσουν στην απόρριψη 

μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων. Αν δεν αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα αυτό, οι 
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ευρωπαίοι καταναλωτές ενδέχεται να απορρίπτουν περισσότερα τρόφιμα όσο θα συρρικνώνεται το 

μέγεθος του νοικοκυριού, θα αστικοποιούνται και γίνονται πιο εύποροι· υπάρχουν λοιπόν πολλοί 

λόγοι για τους οποίους πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό.  

Δέκα από τις πολλές επιλογές για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων αναγράφονται στο πλαίσιο 

6. Βασίζονται στα μέτρα που λαμβάνονται ήδη για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος και 

εμπλέκουν διαφορετικούς φορείς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις εθνικές κυβερνήσεις, και 

τον κλάδο τροφίμων. Ορισμένες από τις επιλογές αυτές έχουν ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά 

τους στην πράξη.   

 

Ο κλάδος τροφίμων 

Ο ευρωπαϊκός κλάδος τροφίμων και ποτών είναι ο μεγαλύτερος τομέας μεταποίησης της ΕΕ ως προς 

τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό εργαζομένων και τον αριθμό επιχειρήσεων.  Αναλαμβάνει να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη ενός πιο βιώσιμου επισιτιστικού συστήματος, κυρίως 

δημιουργώντας επιχειρήσεις μεταποίησης και διανομής πιο αποδοτικές από πλευράς πόρων. Κάτι 

τέτοιο συνεπάγεται όχι μόνο μειωμένη σπατάλη και πιο φειδωλή χρήση εισροών, 

συμπεριλαμβανομένου ύδατος και ενέργειας, αλλά και προσοχή στην ποιότητα των τροφίμων και 

βέλτιστο έλεγχο των συνθηκών περιβάλλοντος όπου αποθηκεύονται και μεταφέρονται τα τρόφιμα 

(θερμοκρασία και υγρασία). Νέες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες για τον σκοπό αυτό. Πολλά μπορούν 

να επιτευχθούν με τη βελτίωση της διαχείρισης της τροφικής αλυσίδας και της επικοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σύγχρονων εργαλείων και συστημάτων διαχείρισης κινδύνου και 

επιχειρησιακής αριστείας. Είναι κοινή η αντίληψη ότι οι διαδικασίες στην ΕΕ έχουν ήδη 

εξορθολογιστεί αποτελεσματικά, αλλά οι πρωτοπόροι της καινοτομίας στον κλάδο αυτό δείχνουν ότι 

μπορεί να γίνει σημαντική εξοικονόμηση.  

Το αξιοσημείωτο επίπεδο καινοτομίας στον κλάδο τροφίμων θα μπορούσε, επίσης, να 

προσανατολιστεί περισσότερο στους στόχους της παγκόσμιας βιωσιμότητας και της μείωσης των 

διατροφικών ασθενειών. Για παράδειγμα, νέες γενιές υποκατάστατων κρέατος φυτικής προέλευσης 

απαιτούν σημαντικά χαμηλότερες εισροές πόρων και παρέχουν ολοένα και περισσότερο υψηλή 

ποιότητα και πιο εύγευστη πρωτεΐνη. Η αποδοχή από τους καταναλωτές εξακολουθεί να συνιστά 

περιοριστικό παράγοντα, αλλά καθίσταται ολοένα και πιο δυνατή η μίμηση της γεύσης και της υφής 

του κρέατος. 

Οι διαφανείς και επιτυχώς ενσωματωμένες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων που βασίζονται σε πρώτες 

ύλες από πηγές ελεγχόμενες ως προς την υπεύθυνη διαχείρισή τους φαίνεται ότι είναι πιο πιθανόν να 

κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, καθώς και να βελτιώσουν την ασφάλεια των 

τροφίμων και τη βιωσιμότητα. Η έλλειψη διαφάνειας γεννά δυσπιστία. Μια δίκαιη συμφωνία για 

τους προμηθευτές και τους μεταποιητές στις αναπτυσσόμενες χώρες θα έχει ολοένα και μεγαλύτερη 

σημασία για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και πιο δίκαιης αλυσίδας εφοδιασμού.  
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Πλαίσιο 6 Δέκα τρόποι μείωσης των απορριμμάτων τροφίμων 

Καθορισμός στόχων  

Τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται ήδη να καταρτίσουν σχέδια πρόληψης αποβλήτων έως το 2013 

σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων, θα μπορούσαν 

να ορίσουν υποχρεωτικούς στόχους μείωσης για τα απορρίμματα τροφίμων με παρακολούθηση των 

απορριμμάτων και των απωλειών κατά μήκος ολόκληρης της τροφικής αλυσίδας. Οι μεμονωμένοι 

τομείς, όπως ο τομέας μεταποίησης και ο τομέας λιανικής πώλησης, θα πρέπει να συμφωνήσουν να 

αναλάβουν εθελοντικές δεσμεύσεις μείωσης. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να στηρίξουν μια 

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σύμφωνα με τον Χάρτη πορείας για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 

αποδοτικά τους πόρους της.  

Βελτίωση της βάσης δεδομένων 

Δεν μπορούν να καθοριστούν ούτε να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στόχοι χωρίς καλύτερα 

δεδομένα. Ένας συμφωνημένος ορισμός για τα απορρίμματα τροφίμων, που περιλαμβάνει διάκριση 

μεταξύ αποφευκτών και αναπόφευκτων, θα πρέπει να αποτελέσει μέρος του πλαισίου της 

EUROSTAT.  Οι μέθοδοι για τη συλλογή και τον υπολογισμό των δεδομένων που αφορούν τα 

απορρίμματα τροφίμων θα πρέπει να τυποποιηθούν σε όλη την ΕΕ των 27, ενώ θα συλλέγονται 

επαρκή δεδομένα σε όλα τα κύρια στάδια των τροφικών αλυσίδων. 

Αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων 

Το τρέχον καθεστώς των κανονισμών που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και καλύπτουν 

τα φυτοφάρμακα, τις μολυσματικές προσμείξεις, τη συσκευασία και την αποθήκευση θα πρέπει να 

αναθεωρηθεί προκειμένου να προσδιοριστούν τυχόν διατάξεις που δεν συμβάλλουν στην προστασία 

της ζωής και της υγείας και συνιστούν ταυτόχρονα την αιτία δημιουργίας άσκοπων απορριμμάτων 

τροφίμων. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να αποφασιστεί σε ποια σημεία μπορούν να 

αναθεωρηθούν οι τρέχουσες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προτύπων, χωρίς να 

υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος για την ασφάλεια των τροφίμων.  

Τροποποίηση των ευρωπαϊκών προτύπων μάρκετινγκ 

Η κατάργηση συγκεκριμένων προτύπων μάρκετινγκ της ΕΕ για ορισμένα τρόφιμα το 2009 δεν 

πέτυχε τους στόχους της για μείωση των απορριμμάτων τροφίμων και αύξηση των επιλογών των 

καταναλωτών. Θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω μεταρρύθμιση, αντικαθιστώντας πρότυπα που 

βασίζονται στην εμφάνιση των τροφίμων με πρότυπα που σχετίζονται με ιδιότητες, όπως η γεύση, η 

καθαρότητα, η θρεπτική αξία και οι συνθήκες καλλιέργειας.  

Εξορθολογισμός της επισήμανσης της ημερομηνίας στα τρόφιμα 

Ορισμένοι καταναλωτές δεν αντιλαμβάνονται πλήρως τις διαφορές μεταξύ των ημερομηνιών 

«ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από» και «ανάλωσης μέχρι» που αναγράφονται επί της 

συσκευασίας και κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη ασφαλών, βρώσιμων 

τροφίμων. Οι κανονισμοί που υποστηρίζουν αυτή την επισήμανση θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 

αναθεωρούνται με σκοπό την κατάργηση ορισμένων τύπων επισημάνσεων για κάποια τρόφιμα, 

παράλληλα με ενημερωτικές εκστρατείες από κυβερνήσεις και εμπόρους λιανικής πώλησης. Θα 

πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες για την προσφορά τιμών με έκπτωση σε τρόφιμα με κοντινή 

ημερομηνία λήξης. 

Βελτίωση της ροής εργασιών και της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού 

Βελτιωμένες πρακτικές, βελτιωμένη τεχνολογία, πιο εξελιγμένη διαχείριση κινδύνου και μεγαλύτερος 
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συντονισμός και ενοποίηση μεταξύ των διαφόρων μερών της συχνά μακριάς αλυσίδας εφοδιασμού, 

όλα συμβάλλουν στη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων μετά την έξοδό τους από την αγροτική 

εκμετάλλευση και προτού φτάσουν στον καταναλωτή. Οι κυβερνήσεις πρέπει να στηρίζουν μια πιο 

αποδοτική ροή εργασιών και έναν καλύτερο συντονισμό, για παράδειγμα, μέσω συμβουλευτικών 

προγραμμάτων. 

Εκστρατείες ενημέρωσης 

Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν με τους εμπόρους λιανικής πώλησης και τον 

τομέα εστίασης για την υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης που απευθύνονται σε διαφορετικές 

ομάδες και μειώνουν τις πιθανότητες απόρριψης τροφίμων από τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, 

τα σχολικά προγράμματα θα πρέπει να καλύπτουν το ζήτημα αυτό κατά τρόπο πληρέστερο από ό,τι 

σήμερα.  

Αξιολόγηση των τεχνολογικών εξελίξεων 

Ευρύ φάσμα προηγμένων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας των πληροφοριών, 

διαδραματίζουν ήδη ρόλο κρίσιμης σημασίας για την οργάνωση των τροφικών αλυσίδων και 

ενδέχεται να μπορέσουν να επιτύχουν περισσότερα όσον αφορά τη μείωση των απορριμμάτων 

τροφίμων. Τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η έξυπνη σήμανση επί της συσκευασίας, τα έξυπνα ψυγεία, 

τα έξυπνα καροτσάκια σούπερ μάρκετ ή οι έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων, οι οποίες δεν έχουν 

αξιοποιηθεί μέχρι τώρα ή βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, ενδέχεται να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο.  

Συνεπώς, η έρευνα πρέπει να αξιολογήσει την ενδεχόμενη συμβολή τους.  

Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων στον τομέα της εστίασης 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ο εν λόγω τομέας μπορεί να μειώσει τα απορρίμματα. Για 

παράδειγμα, τα εστιατόρια και τα κυλικεία θα πρέπει να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες 

ώστε να προσφέρουν στους πελάτες τα ποικίλα μεγέθη μερίδων που πραγματικά επιθυμούν παρά 

ένα τυποποιημένο – και για ορισμένους πελάτες, υπερβολικό – μέγεθος μερίδας, με κατάλληλες 

αποκλίσεις στις τιμές.  

Προώθηση προγραμμάτων αναδιανομής τροφίμων 

Είναι αναπόφευκτη η δημιουργία πλεονάσματος τροφίμων στον τέλος των αλυσίδων εφοδιασμού 

και, όποτε είναι δυνατόν, αυτό το πλεόνασμα τροφίμων θα πρέπει να διατίθεται σε άτομα που έχουν 

ανάγκη μέσω φιλανθρωπιών και τραπεζών τροφίμων. Θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση νομικών 

τροποποιήσεων που θα προστατεύουν τις δωρήτριες ΜΚΟ που διανέμουν τα τρόφιμα αυτά σε άτομα 

που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας από την άσκηση αγωγής για ακούσια διανομή μη ασφαλών 

τροφίμων. 

Προώθηση της βιώσιμης διατροφής  

Η μέση ευρωπαϊκή διατροφή αφήνει μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στην ΕΕ, η κατανάλωση 

κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και ψαριού είναι δύο φορές μεγαλύτερη από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο. Τα τρόφιμα που προέρχονται από την εντατική ζωική παραγωγή έχουν πολύ 

μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ό,τι τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, 

συμπεριλαμβανομένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μεγαλύτερης χρήσης νερού και 

ρύπανσης από τις εκπομπές αμμωνίας και την απώλεια αζώτου λόγω έκπλυσης. Αν ο πληθυσμός της 

ΕΕ μειώσει την τρέχουσα κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, το κέρδος για το 

περιβάλλον θα είναι πολύ σημαντικό.  Ωστόσο, υπάρχουν πολλά εμπόδια κατά την παρέμβαση στις 

διατροφικές επιλογές των ατόμων, και θα χρειαστεί να αναπτυχθούν πολιτικώς αποδεκτά μέτρα 

πολιτικής που θα επιφέρουν αλλαγές, επιδεικνύοντας ευαισθησία σε βάθος χρόνου. Θα χρειαστεί ένας 

συνεκτικός και μακροπρόθεσμος συνδυασμός μέτρων, που συμπεριλαμβάνουν ευαισθητοποίηση, 

αύξηση της αποδοχής οικονομικών κινήτρων και παρακίνηση για πραγματοποίηση ουσιαστικής 

αλλαγής.  



STOA - Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών 

28 

7. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΤΟΜΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Τα αναπόφευκτα απορρίμματα και υπολείμματα συνιστούν επίσης πόρο. Μία από τις πέντε μελέτες 

που ανέθεσε η STOA ανέλυσε τρεις ροές βιολογικών πόρων: απορρίμματα τροφίμων, υπολείμματα 

καλλιεργειών και υπολείμματα δασών. Δεν συμπεριλήφθηκε η ζωική κοπριά και τα ανθρώπινα 

λύματα, που έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν.  Τα σχετικά υλικά είναι εξαιρετικά 

ετερογενή, με μεταβλητή ξηρά ύλη, ενεργειακό περιεχόμενο και χημική σύνθεση.  Η ενδεχόμενη 

διαθεσιμότητά τους στην Ευρώπη αξιολογήθηκε ως προς το ενεργειακό τους περιεχόμενο, που 

ανερχόταν σε περίπου 46 Exajoules (EJ). Η σχετική σημασία τους αναγράφεται στον παρακάτω 

πίνακα.  

 

Η διαθεσιμότητα ροών απορριμμάτων και υπολειμμάτων ως προς το ενεργειακό τους 

περιεχόμενο 

Διαθεσιμότητα  

[Exajoules (EJ) ετησίως] 

Χαμηλότερη εκτίμηση Υψηλότερη εκτίμηση 

Απορρίμματα τροφίμων 0,22 

Υπολείμματα γεωργικών 

καλλιεργειών 
0,8 3,6 

Πρωτογενή υπολείμματα 

δασών 
0,8 2,7 

Σύνολο 1,82 6,52 

   Μερίδιο της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ 

(σε ποσοστό επί τοις εκατό)  

3,9% 14,1% 

 

Οι τρεις ροές πόρων θα μπορούσαν από κοινού να συμβάλλουν σημαντικά κατά ποσοστό μεταξύ 4 

και 14% στον συνολικό ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ, με τα απορρίμματα τροφίμων να 

αντιπροσωπεύουν μικρό και φθίνον μερίδιο αυτού.  Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες σημαντικές 

ασάφειες που σχετίζονται με τις εκτιμήσεις αυτές. Δεν υπάρχει εναρμονισμένος ορισμός των 

απορριμμάτων τροφίμων στην Ευρώπη, ή των υπολειμμάτων καλλιεργειών και δασών. Υπάρχουν 

επίσης σημαντικές διαφορές στις εκτιμήσεις σχετικά με την ποσότητα των υπολειμμάτων που είναι 

διαθέσιμα δεδομένων των υφιστάμενων χρήσεων, καθώς και το επίπεδο λήψης που μπορεί να 

θεωρείται εφικτό και αποδεκτό, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς και οικονομικούς 

περιορισμούς.  

 

Ορισμένα σημαντικά εμπόδια που τίθενται στην αξιοποίηση των υλικών σε αυτή την κλίμακα είναι 

τα εξής:  

 Η ετερογένεια των υλικών και η έλλειψη διαφανών αγορών. 
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 Η διασπορά τους σε ολόκληρη την επικράτεια, σε εγκαταστάσεις μεγάλου αριθμού αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων και σε δάση και, στην περίπτωση των απορριμμάτων τροφίμων, σε 

εκατομμύρια μεμονωμένα νοικοκυριά.  

 Τα υπολείμματα αγροτικών εκμεταλλεύσεων και δασών βρίσκονται συχνά σε 

απομακρυσμένες και μη προσβάσιμες τοποθεσίες.  

 Το κόστος συλλογής, διαχωρισμού και χρήσης είναι σχετικά υψηλό καθώς γενικότερα 

πρόκειται για σχετικά χαμηλής αξίας, μεγάλου όγκου υλικά που ως εκ τούτου δεν μπορούν 

να μετακινηθούν μακριά χωρίς κάτι τέτοιο να συνεπάγεται κόστος και κατανάλωση 

ενέργειας. Η σχετικά κοντινή στρατηγική θέση της επεξεργασίας πρώτου σταδίου είναι, 

επομένως, ζωτικής σημασίας.  

 Εκφράζονται προβληματισμοί σχετικά με τη βιωσιμότητα, ιδίως γιατί αρκετός όγκος 

υπολειμμάτων πρέπει να επιστρέφει στο έδαφος για τη διατήρηση της οργανικής ύλης του 

εδάφους και, κατά συνέπεια, της λειτουργίας του εδάφους, τόσο σε αρόσιμες γαίες όσο και σε 

δασικές περιοχές. 

 Δεδομένου του σχετικά υψηλού κόστους συλλογής ορισμένων εκ των υλικών αυτών και της 

δημιουργίας μιας πρώτης γενιάς βιοδιυλιστηρίων εμπορικής κλίμακας, απαιτείται μια 

ισχυρή σειρά μηνυμάτων πολιτικής για την ενθάρρυνση επενδυτών. Κάτι τέτοιο πρέπει 

επίσης να εφαρμοστεί. Η τρέχουσα πολιτική της ΕΕ διαστρεβλώνει την αγορά υπέρ της 

βιοενέργειας.  

Τεχνολογίες μετατροπής – θερμοχημικές και βιοχημικές οδοί 

Μεγάλο μέρος της τεχνολογίας για τη μετατροπή της βιομάζας είναι πλήρως κατανοητό και 

καθιερωμένο εδώ και καιρό, αλλά υπάρχουν επίσης και νέες τεχνολογίες υπό εξέλιξη. Γενικότερα, το 

υλικό της βιομάζας θα χρειαστεί μια σχετική φυσική προκατεργασία, για παράδειγμα, για τον 

διαχωρισμό των στοιχείων, την ξήρανση, την κοπή και τη συσσωμάτωση. Στη συνέχεια, η κατεργασία 

μπορεί να ακολουθήσει μια θερμοχημική οδό, που στηρίζεται σε μεγάλη βιομηχανική θερμότητα, 

όπως υδρογόνωση, αεριοποίηση ή πυρόλυση. Εναλλακτικά, ακολουθείται μια βιοχημική οδός με 

χρήση βιολογικών παραγόντων, όπως ζυμομύκητες, βακτήρια, φύκια και ένζυμα για την εκχύλιση ή 

τη μετατροπή των πρώτων υλών στα απαιτούμενα προϊόντα. Οι τρεις κύριες βιοχημικές οδοί είναι η 

μετεστεροποίηση, η ζύμωση και η κλασμάτωση.  

Μια ενδιαφέρουσα επιλογή είναι η χρήση υβριδικών θερμοχημικών / βιοχημικών προσεγγίσεων 

όπου η πρώτη ύλη αεριοποιείται για να σχηματιστεί ένα συνθετικό αέριο το οποίο, στη συνέχεια, 

μπορεί να μετατραπεί σε χημικές ουσίες με τη βοήθεια μικροοργανισμών που μπορούν να 

προκαλέσουν ζύμωση στο συνθετικό αέριο και να το μετατρέψουν σε οικονομικά ελκυστικές χημικές 

ουσίες. Η προσέγγιση αυτή βρίσκεται ήδη υπό ανάπτυξη τόσο για το καύσιμο αιθανόλης (για 

παράδειγμα από την Coskata και την Ineos Bio) όσο και για την παραγωγή PHA, πολυολών και 

προπυλενίου από πολλές άλλες εταιρείες.  

Τα προϊόντα που προκύπτουν από αυτές τις ποικίλες διεργασίες είναι: καύσιμα για θέρμανση, 

μεταφορές και αεροσκάφη, ισχύς, χημικές ουσίες προερχόμενες από ζύμωση, ειδικές χημικές ουσίες, 

πολυμερή και ευρύ φάσμα ενδιάμεσων χημικών ουσιών. Με τη σειρά τους, τα χημικά αυτά έχουν 

ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η αγορά βιοπλαστικών καταγράφει ραγδαία ανάπτυξη. 

Ζητήματα βιωσιμότητας 

Είναι σημαντικό τα ζητήματα βιωσιμότητας να είναι πλήρως κατανοητά πριν από την εφαρμογή των 

μέτρων για την επιτάχυνση της χρήσης απορριμμάτων και υπολειμμάτων στη βιοοικονομία. 

Πρόκειται για ενεργό πεδίο έρευνας και συζήτησης, με μια ταχέως αναπτυσσόμενη και πολύπλοκη 

ατζέντα. Μπορούν να προσδιοριστούν πέντε σημαντικά ζητήματα.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κλιματολογικές επιπτώσεις, καθώς μεγάλο μέρος της 

λογικής που ακολουθούν οι κυβερνήσεις για τη στήριξη της χρήσης βιοϋλικών για ενέργεια και 

λοιπές εφαρμογές εξαρτάται από τη συμβολή που μπορεί κάτι τέτοιο να έχει στον μετριασμό της 
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κλιματικής αλλαγής. Η συμβολή αυτή πρέπει να μετράται με ακρίβεια μέσω της χρήσης βάσιμων 

αναλύσεων κύκλου ζωής (LCA). Πολλοί οδοί μετατροπής για τη βιομάζα από απορρίμματα και 

υπολείμματα εξασφαλίζουν σημαντική μείωση των εκπομπών αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει για 

όλες, και είναι σημαντικό να τεθεί μια σαφής τεκμηριωμένη βάση.  Ο αντίκτυπος όσον αφορά 

τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής είναι γενικότερα καλύτερος όταν πρόκειται για 

απορρίμματα και υπολείμματα παρά για καλλιέργειες (ειδών διατροφής), ιδίως αν ληφθεί 

υπόψη η έμμεση αλλαγή της χρήσης της γης.  

 Συνολική αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι η κλίμακα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να αυξηθεί, 

σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιώντας βιομάζα για την παραγωγή κατάλληλων υλικών 

βιολογικής προέλευσης αντί της καύσης τους για ανάκτηση ενέργειας. Κατά βάση, η 

προτιμώμενη προσέγγιση είναι ο συνδυασμός πολλών εφαρμογών βιομάζας σε μια «κλίμακα» 

διαφορετικών χρήσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση της δασικής βιομάζας. 

Για παράδειγμα, η πρώτη χρήση του ξύλου που προέρχεται από δάσος θα ήταν μια βιώσιμη 

εφαρμογή, όπως ξυλεία για την κατασκευή κτιρίου. Μετά την απαξίωσή του, θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για δευτερεύοντες σκοπούς, όπως σε πάνελ, και μόνο στο τελικό στάδιο ως 

καύσιμο. 

Επιπλέον, η παρακάτω εικόνα δείχνει ότι η χρήση βιομάζας για ενέργεια αποδίδει τη μικρότερη 

προστιθέμενη αξία συνολικά, καθώς και σε σχέση με την ενέργεια και τις κλιματολογικές 

επιπτώσεις. Οι χρήσεις προτεραιότητας προσανατολίζονται σε φαρμακευτικά και λεπτά χημικά 

προϊόντα που βρίσκονται στην κορυφή του τριγώνου.  

 

Εικόνα 4 Το τρίγωνο αξίας βιομάζας 

 

Πηγή: Προσαρμογή από το Eickhout (2012), βάσει της ιστοσελίδας 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/ 

 

Τα πορίσματα της έρευνας δείχνουν ότι η χρήση βιοϋλικού δεν έχει σαφώς και πάντα 

μεγαλύτερη απόδοση από τη χρήση στερεάς και αέριας βιομάζας για ηλεκτρική ενέργεια και 

παραγωγής θερμότητας. Ωστόσο, μια μετα-ανάλυση των αναλύσεων κύκλου ζωής (LCA) δείχνει 

ότι όταν η βιομάζα χρησιμοποιείται κατά τρόπο κλιμακωτό, μπορούν να περιοριστούν οι 

εκπομπές κατά μέσο όρο κατά 10 με 20 τόνους εκπομπών ισοδύναμου διοξειδίου του 

άνθρακα/εκτάριο. Κάτι τέτοιο τονίζει τη σημασία της κλιμακωτής χρήσης της βιομάζας, 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/
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υποδηλώνοντας ότι, κατά περίπτωση, οι ενεργειακές και μη ενεργειακές χρήσεις για υλικά 

βιομάζας θα πρέπει να συνδυάζονται σε βάθος χρόνου. Για τους λόγους αυτούς, απαιτείται 

επανεξέταση της ανισορροπίας στο τρέχον πλαίσιο πολιτικής. Επί του παρόντος, παρέχει 

σημαντική στήριξη στη βιοενέργεια αλλά όχι σε άλλες οδούς προϊόντων που χρησιμοποιούν 

βιομάζα.  

 Έδαφος: Το βασικό ζήτημα για το έδαφος είναι ότι η αυξημένη αφαίρεση των υπολειμμάτων 

τόσο γεωργικών καλλιεργειών όσο και δασών πέραν κατάλληλου επιπέδου μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την οργανική ύλη, τη δομή και τη βιοποικιλότητα του εδάφους. Πρόκειται για σοβαρή 

ανησυχία δεδομένου ότι πολλά ευρωπαϊκά εδάφη έχουν ήδη υποβαθμιστεί. Έχει κρίσιμη 

σημασία να ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες. Για παράδειγμα, θα ποικίλλουν σημαντικά οι 

αποδεκτές ποσότητες αφαιρούμενων άχυρων σιτηρών από αρόσιμους αγρούς. Το λογιστικό 

πλαίσιο για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας εξαιρεί τις αλλαγές στο απόθεμα άνθρακα του εδάφους που προκύπτουν από λήψη 

υπολειμμάτων, καθώς θεωρείται ότι παράγουν μηδενικές εκπομπές μέχρι τη συλλογή τους. Αυτό 

θα πρέπει να επανεξεταστεί.  

 Νερό: Προϊόντα βιολογικής προέλευσης που προέρχονται από απορρίμματα και υπολείμματα 

θα πρέπει να αποφεύγουν τις περισσότερες επιπτώσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ειδικών 

καλλιεργειών για χρήση ως πρώτες ύλες. Επομένως, γενικότερα θα έχουν μικρότερο «αποτύπωμα 

νερού». Ωστόσο, η αυξημένη λήψη υπολειμμάτων τόσο από καλλιεργήσιμες εκτάσεις όσο και από 

δάση θα πρέπει να υφίσταται διαχείριση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η διάβρωση 

από το νερό και να προστατεύεται η ικανότητα συγκράτησης νερού ως αποτέλεσμα αλλαγών στη 

δομή του εδάφους. 

 Βιοποικιλότητα: Δεν γνωρίζουμε πολλά για τις επιπτώσεις που έχει στη βιοποικιλότητα η 

αφαίρεση γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων σε μεγαλύτερη κλίμακα στην Ευρώπη. Ωστόσο, 

ακατάλληλες πρακτικές θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς τόσο για τους επιφανειακούς 

οικότοπους όσο και για την πανίδα και χλωρίδα του εδάφους. Οι συνέπειες της αφαίρεσης 

γεωργικών υπολειμμάτων από την πανίδα, τη χλωρίδα και τους μύκητες του εδάφους 

συνδέονται στενά με τις επιπτώσεις επί της οργανικής ύλης του εδάφους. Ως εκ τούτου, 

οποιαδήποτε σημαντική κλιμάκωση της χρήσης υπολειμμάτων και απορριμμάτων θα πρέπει να 

συνοδεύεται από περαιτέρω έρευνα και κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα.  

 

Μελλοντική πορεία 

Καινοτόμοι οδοί βιολογικής προέλευσης που βασίζονται σε απορρίμματα και υπολείμματα 

παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες και θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, ιδίως τη στιγμή 

που η Ευρώπη ενδέχεται να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε ορισμένες από τις εν λόγω τεχνολογίες. Εύλογα 

επιχειρήματα δικαιολογούν την περαιτέρω συλλογική δράση για την τόνωση της ανάπτυξης του 

τομέα αυτού. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης σημαντικές ασάφειες για επενδυτές και προμηθευτές, γεγονός 

που καθιστά βασική προτεραιότητα την εξασφάλιση διαφάνειας και καλύτερης ενημέρωσης σχετικά 

με τις διαθεσιμότητες των ροών απορριμμάτων και υπολειμμάτων, τις ευκαιρίες επεξεργασίας και τα 

οφέλη για τους καταναλωτές. Επιπλέον, λόγω του ότι, εξ ορισμού, οι οικονομικές εξελίξεις που 

βασίζονται στα βιοπροϊόντα αλληλεπιδρούν απαραίτητα με τα οικοσυστήματα, πρέπει να παρέχεται 

βάσιμη και ορατή εξασφάλιση ότι τα βιοπροϊόντα είναι πράγματι προτιμότερα από πλευράς 

περιβάλλοντος ως προς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ή λοιπές προσδιορισμένες 

περιβαλλοντικές μεταβλητές σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ορυκτά προϊόντα. Επίσης, δεν θα πρέπει 

να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο νερό, το έδαφος και τη βιοποικιλότητα. Κάτι τέτοιο απαιτεί ισχυρές 

διασφαλίσεις ως προς τη βιωσιμότητα. Τα μέτρα πολιτικής συνοψίζονται στους ακόλουθους τρεις 

τίτλους. 

Αξιοποίηση απορριμμάτων και υπολειμμάτων ως πρώτων υλών. Οι βασικές επιλογές είναι οι εξής: 
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 βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων μέτρων στήριξης και παροχής συμβουλών που διατίθενται σε 

διαχειριστές γης (π.χ. σύμφωνα με την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΚΓΠ)· 

 βελτίωση του διαχωρισμού και της συλλογής απορριμμάτων τροφίμων και επανεξέταση της 

νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση τους για αναερόβια ζύμωση· 

 εφαρμογή περιφερειακής προσέγγισης απέναντι στην ανάπτυξη της βιομάζας, π.χ. σε νέες 

εγκαταστάσεις βιοενέργειας ή βιοδιύλισης. 

Μετάβαση από την επίδειξη στην εμπορική εκμετάλλευση αυτών των βιοδιυλιστηρίων που 

χρησιμοποιούν απορρίμματα και υπολείμματα. Οι βασικές επιλογές είναι οι εξής: 

 παροχή χρηματοδότησης για τη οργάνωση επιλεκτικών, μεγάλης κλίμακας επιδείξεων ή 

πρωτοπόρων εγκαταστάσεων (με εγγύηση ορισμένων δημόσιων πόρων)·  

 διευκόλυνση της ζήτησης προϊόντων βιολογικής προέλευσης που καθοδηγείται από την αγορά 

μέσω προτύπων και σήμανσης για προϊόντα βιολογικής προέλευσης· 

 θέσπιση ενός πιο υποστηρικτικού πλαισίου πολιτικής με ενέργειες για: 

o τη μείωση της στήριξης σε συμβατικές καλλιέργειες ειδών διατροφής που βασίζονται ιδίως σε 

βιοκαύσιμα· 

o την εξέταση της οδηγίας για τους βιολογικούς πόρους ως ολοκληρωμένου συνόλου στόχων 

και αρχών για την αποτελεσματική χρήση της βιομάζας για τη διατροφή, την ενέργεια και 

τη χρήση υλικών· 

o την εισαγωγή κινήτρων με σκοπό τη χρήση της βιομάζας στο τέλος του κύκλου ζωής της για 

ενέργεια· 

o τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για ορυκτά καύσιμα προκειμένου να προωθηθούν 

οι πρώτες ύλες βιολογικής προέλευσης. 

Εξασφάλιση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της χρήσης των απορριμμάτων και των υπολειμμάτων: 

 εισαγωγή περιβαλλοντικών διασφαλίσεων για την τήρηση της ιεραρχίας των απορριμμάτων – 

πρώτη προτεραιότητα είναι η αποφυγή δημιουργίας απορριμμάτων· 

 αποφυγή εξάντλησης του άνθρακα του εδάφους μέσω: 

o προτύπων για φορείς εκμετάλλευσης βιοδιυλιστηρίων σε σχέση με τα εδάφη και τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου (άμεσες και έμμεσες)· 

o ενισχυμένης προστασίας της οργανικής ύλης του εδάφους στο πλαίσιο των διατάξεων 

πολλαπλής συμμόρφωσης της ΚΓΠ· 

o επέκτασης του λογιστικού πλαισίου για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της οδηγίας 

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ώστε να συμπεριληφθούν οι αλλαγές στο απόθεμα 

άνθρακα του εδάφους· 

o επέκτασης των κριτηρίων βιωσιμότητας της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 

άλλες μορφές βιοενέργειας και προϊόντων βιολογικής προέλευσης. 

Οι σαφείς διασφαλίσεις ως προς τη βιωσιμότητα θα πρέπει να θεωρούνται ότι μειώνουν την 

αβεβαιότητα σχετικά με τις απαραίτητες περιβαλλοντικές επιδόσεις και ως εκ τούτου είναι, σε τελική 

ανάλυση, επωφελείς για την προσέλκυση επενδύσεων.  
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Οι πέντε μελέτες που παρουσιάζονται συνδυαστικά στο παρόν έγγραφο αναγνωρίζουν τα ισχυρά 

σημεία της ΕΕ ως σημαντικού παραγωγού τροφίμων με ποικίλα και παραγωγικά γεωργικά 

συστήματα, υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και επενδύσεων, σημαντικά ερευνητικά ιδρύματα και μεγάλες 

δυνατότητες για καινοτομία σε βάθος χρόνου. Προσδιόρισαν από κοινού ορισμένες από τις βασικές 

προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη καθώς αναλαμβάνει να διαδραματίσει ρόλο σε ένα πιο 

ισχυρό παγκόσμιο αγροδιατροφικό σύστημα. Ο ρόλος αυτός δεν συνίσταται στην αύξηση της 

παραγωγής για την κάλυψη διατροφικού ελλείμματος σε φτωχότερες χώρες, αλλά στη θέσπιση μιας 

ισχυρής και βιώσιμης βάσης πόρων με μεγαλύτερη ικανότητα τόσο παραγωγής όσο και διατήρησης 

των φυσικών πόρων.  

Τις επόμενες δεκαετίες, η ΕΕ πρέπει να προσδιορίσει και, στη συνέχεια, να αποδείξει τα εξής: 

 τον τρόπο με τον οποίο οι υψηλές αποδόσεις μπορούν να διατηρηθούν βιώσιμα ή ακόμη και να 

αυξηθούν, με πλήρη αξιοποίηση της διαχείρισης γαιών υψηλής έντασης γνώσεων· 

 τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διευθετηθεί καλύτερα η πολιτική ώστε να παρέχει κίνητρα στους 

αγρότες και να απαιτεί από αυτούς να μειώσουν τη ρύπανση και την πίεση στους φυσικούς 

πόρους, αυξάνοντας ταυτόχρονα την παροχή υπηρεσιών οικοσυστημάτων· 

 τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνουν σημαντικά βήματα για τη μείωση των απορριμμάτων 

και της επιζήμιας υπερκατανάλωσης, και την ανάπτυξη υγιεινών τρόπων διατροφής, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ζωικών προϊόντων με μέτρο· 

 τον τρόπο μείωσης του παγκόσμιου αποτυπώματος της Ευρώπης στον τομέα του εφοδιασμού 

τροφίμων, ρυθμίζοντας την ισορροπία της εγχώριας παραγωγής σύμφωνα με μια λογική 

βιωσιμότητας, καθώς και τις αλλαγές στην αγορά·  

 τον τρόπο ευθυγράμμισης της ενεργειακής πολιτικής και του ρόλου της βιοενέργειας ιδίως με τις 

απαιτήσεις της γεωργικής παραγωγής και της βιώσιμης χρήσης της γης, αξιοποιώντας τα 

απορρίμματα και τα υπολείμματα κατά πρώτη επιλογή.  

Η έκθεση συγκεντρώνει αξιοσημείωτο αριθμό επιλογών και συστάσεων που θα μπορούσαν να γίνουν 

αποδεκτές από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και μια σειρά λοιπών φορέων στον δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα. Οι επιλογές αυτές καταδεικνύουν ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος σε αυτή τη 

φιλόδοξη ατζέντα και ότι πρέπει να αναλάβουν ρόλο οι αγρότες, οι καταναλωτές, οι διατροφολόγοι, 

οι μεταποιητές τροφίμων, οι έμποροι λιανικής, οι προμηθευτές ενέργειας, οι διαχειριστές αποβλήτων 

και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Η δημόσια πολιτική στην Ευρώπη διαδραματίζει μεγαλύτερο 

ρόλο όσον αφορά την καθοδήγηση της γεωργίας και του επισιτιστικού συστήματος από ό,τι σε πολλά 

άλλα μέρη του πλανήτη και αυτό δίνει μια ευκαιρία στην ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο εάν το 

επιθυμεί.  

Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί έναν χάρτη πορείας για να 

οδηγήσει την εξέλιξη της πολιτικής στο επίπεδο απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές που 

απαιτείται έως το 2050. Στον τομέα της γεωργίας και του εφοδιασμού τροφίμων, οι σκοποί και οι 

στόχοι είναι λιγότερο συγκεκριμένοι, αλλά η δημιουργία μακροπρόθεσμων σεναρίων και τα 

μελλοντοστραφή πλαίσια πολιτικής αναλαμβάνουν να διαδραματίσουν ρόλο. Κάτι τέτοιο θα 

βοηθήσει στην καθοδήγηση των πολλών επιμέρους πολιτικών που θα συγκροτήσουν την επόμενη 

γενιά αγροδιατροφικών μέτρων. Περιλαμβάνουν τις δράσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της 

τρέχουσας πιο «πράσινης» ΚΓΠ και της διαδόχου της που θα ακολουθήσει το 2021.  Οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα σε σχέση με την κατεύθυνση της 

πορείας που έχει επιλέξει η ΕΕ.  

Βραχυπρόθεσμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στηριχθεί σε ένα εξελισσόμενο σύνολο κοινών 

περιβαλλοντικών και γεωργικών πολιτικών. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική αναθεωρήθηκε πρόσφατα 

με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση τόσο στο περιβάλλον όσο και στην καινοτομία. Αυτό παρέχει 
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σε ορισμένα κράτη μέλη την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια αλλαγή κατεύθυνσης εντός της 

προσεχούς επταετίας, όσο η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ΚΓΠ εξακολουθεί να είναι σημαντική.   
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