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Ψήθιζμα ηου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζχεηικά με ηε νέα ζηραηεγική για ηεν καλή
διαβίωζε ηων δώων 2016-2020
(2015/2957(RSP))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 13 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(ΣΛΔΔ),
– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 43 ηεο ΣΛΔΔ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλήο γεσξγηθήο
πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο,
– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Φεβξνπαξίνπ 2012 ζρεηηθά κε ηε
ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ
2012-2015 (COM(2012)0006),
– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 4εο Ηνπιίνπ 2012 ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ 2012–20151,
– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 128 παξάγξαθνο 5 θαη ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 4 ηνπ
Καλνληζκνχ ηνπ,
Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε λνκνζεζία ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ
ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ εληφο ηεο Έλσζεο θαη, θαηά
ζπλέπεηα, ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο·
Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη επξσπαίνη πνιίηεο επηδεηθλχνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ
θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ θαη επηζπκνχλ λα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ πην ζπλεηδεηέο
επηινγέο σο θαηαλαισηέο·
Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη εζληθνί θαλφλεο γηα ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ δελ πξέπεη
λα αληηβαίλνπλ ζηηο αξρέο ηεο εληαίαο αγνξάο ηεο ΔΔ·
Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ πγεία ησλ
δψσλ θαη ηε δεκφζηα πγεία·
Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη θαλφλεο ηεο ΔΔ θαη νη εζληθνί θαλφλεο γηα ηελ θαιή δηαβίσζε
ησλ δψσλ, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ, δεκηνπξγνχλ
αλαζθάιεηα δηθαίνπ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξφ αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα γηα
ηνπο παξαγσγνχο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε·
ΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην επίπεδν θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ ζηελ ΔΔ ζπγθαηαιέγεηαη
κεηαμχ ησλ πςειφηεξσλ παγθνζκίσο·
Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ ζα πξέπεη λα βειηησζεί πεξαηηέξσ κε
βάζε ηα επηθξαηέζηεξα επηζηεκνληθά πνξίζκαηα θαη κε γλψκνλα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη
ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν
νξηζκφο νξζψλ θηελνηξνθηθψλ πξαθηηθψλ αλακέλεηαη φηη ζα ιεηηνπξγήζεη ππέξ ηεο
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ζπλέπεηαο ησλ πξνηχπσλ θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ ζε φιε ηελ ΔΔ·
Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη έλα πςειφ επίπεδν δηαβίσζεο ησλ δψσλ είλαη ζεκαληηθφ γηα λα
δηαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα, κνινλφηη πξνυπνζέηεη επελδχζεηο θαη πξφζζεηεο
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πνπ δελ θαηαλέκνληαη αλαινγηθά ζε νιφθιεξε ηελ ηξνθηθή
αιπζίδα·
1. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εθαξκφζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα ζεκεία ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ 2012-2015 πνπ
εθθξεκνχλ·
2. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αμηνινγήζεη ηελ πθηζηάκελε ζηξαηεγηθή θαη λα δηακνξθψζεη κηα
λέα θαη θηιφδνμε ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ γηα ηελ
πεξίνδν 2016-2020 πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη ην έξγν ηεο πξνεγνχκελεο ζηξαηεγηθήο
θαη λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ πξνηχπσλ θαιήο
δηαβίσζεο ησλ δψσλ ζε φια ηα θξάηε κέιε·
3. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα κεξηκλήζεη γηα έλα επηθαηξνπνηεκέλν, ζπλνιηθφ θαη ζαθέο
λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
άξζξνπ 13 ηεο ΣΛΔΔ· επαλαιακβάλεη, σζηφζν, φηη ε δηνηθεηηθή απινχζηεπζε δελ πξέπεη
ζε θακία πεξίπησζε λα νδεγήζεη ζε ππνβάζκηζε ησλ επηπέδσλ θαιήο δηαβίσζεο ησλ
δψσλ· ηνλίδεη φηη νη ζηφρνη απηνί δελ είλαη αζπκβίβαζηνη κεηαμχ ηνπο·
4. ηνλίδεη φηη ην άξζξν 13 ηεο Σπλζήθεο είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη νξηδφληηνπ ραξαθηήξα
θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηε γεσξγία, ην
πεξηβάιινλ ή ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ·
5. ππελζπκίδεη φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπκκεηέρεη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ
βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη φηη έρεη ζεζπίζεη λνκνζεηήκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ, φπσο είλαη ε πγεία ησλ δψσλ, νη
δσνηερληθνί φξνη, ε βηνινγηθή παξαγσγή θαη νη επίζεκνη έιεγρνη·
6. αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ήδε νη γεσξγνί γηα ηελ θαιή κεηαρείξηζε
ησλ δψσλ ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε·
7. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαληαη ζαθή επηζηεκνληθά ζηνηρεία ηα
νπνία θαηαδεηθλχνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ, λα πξνζαξκφδεη ηα
κέζα πνιηηηθήο ή λα ζεζπίδεη λέα κέζα γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ· δεηεί
απφ ηελ Δπηηξνπή λα παξαθνινπζεί ζηελά ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ ζρεηηθά
κε ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ ζηα θξάηε κέιε·
8. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη επηβνιή ηεο
πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ, ιφγσ ηνπ
ζχλζεηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ζπλαθψλ λνκνζεηεκάησλ· ηνλίδεη φηη
ε βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο απηή
ζα πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφ ζηφρν φισλ ησλ θαλφλσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιή
δηαβίσζε ησλ δψσλ·
9. παξνηξχλεη παξάιιεια ηελ Δπηηξνπή λα αθνινπζήζεη κηα πην θηιφδνμε πξνζέγγηζε
ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ ακνηβαηφηεηα ησλ πξνηχπσλ γηα
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ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ, σο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κέιεκα ζηελ εκπνξηθή ηεο
πνιηηηθή θαη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο δηεζλψλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ, θαη λα πξναγάγεη ηελ
θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ ζε ηξίηεο ρψξεο, απαηηψληαο ηζνδχλακα πξφηππα θαιήο
δηαβίσζεο γηα ηα εηζαγφκελα δψα θαη πξντφληα πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ απζηεξνχο
ειέγρνπο·
10. ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη κηα επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΚΓΠ, ζην χςνο ησλ
θηινδνμηψλ καο, πξνθεηκέλνπ λα πξνιακβάλεηαη ε κεηεγθαηάζηαζε ηεο παξαγσγήο θαη
ηνπ εκπνξίνπ ζε ρψξεο θαη επείξνπο πνπ έρνπλ ρακειφηεξα πξφηππα γηα ηελ θαιή
δηαβίσζε ησλ δψσλ·
11. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ αληαιιαγή θαη ηε δηάδνζε
επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ θαηλνηνκία
θαη ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ γηα ηελ θαιή
δηαβίσζε ησλ δψσλ·
12. ππελζπκίδεη φηη ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα ππάξρνπλ αληζνξξνπίεο πνπ ζέηνπλ ηνπο
παξαγσγνχο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε θαη φηη ε θαηάζηαζε απηή
πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο επελδχζεσλ γηα ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ ζε επίπεδν
αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ·
13. ππελζπκίδεη φηη νη παξαγσγνί επσκίδνληαη ήδε επαρζείο δηνηθεηηθέο ππνρξεψζεηο θαη φηη,
ζην πιαίζην ηεο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο γηα δηνηθεηηθή απινχζηεπζε, ε επξσπατθή απηή
ζηξαηεγηθή δελ ζα πξέπεη λα επηηείλεη ηνλ πθηζηάκελν θφξην· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε
γηα ζηαζεξφηεηα θαη πξνβιεςηκφηεηα ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα, κε παξάιιειε
δηαζθάιηζε πγηνχο αληαγσληζκνχ ζε δηεζλέο επίπεδν·
14. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην θαη ζηελ
Δπηηξνπή.
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