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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Πώς θα αποφευχθεί η κατασπατάληση τροφίμων: στρατηγικές για μια αποδοτικότερη 
τροφική αλυσίδα στην ΕΕ
(2011/xxxx(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 191 και 192 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με τη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων 
οδηγιών1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με «τα δίκαια 
εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων στην Ευρώπη»3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την αναγνώριση 
της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό 
ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη 
διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος»5,

– έχοντας υπόψη την προπαρασκευαστική μελέτη για την κατασπατάληση των τροφίμων 
στην ΕΕ των 27 – ΓΔ Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2010),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) σχετικά με την 
«παγκόσμια απώλεια τροφίμων και την κατασπατάληση των τροφίμων»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
(A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη μια συνεχώς μεγαλύτερη ποσότητα 
υγιεινών και εδώδιμων τροφίμων –σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις έως και 50%–

                                               
1 EE L 312 της 23.11.2008, σ. 3.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0264.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0302.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2011)0006.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0000 (έκθεση A7-0202/2011).
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χάνεται κατά μήκος όλων των κρίκων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και 
καταλήγει στα απόβλητα·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια έρευνα που δημοσίευσε η Επιτροπή εκτιμά την ετήσια 
παραγωγή απορριμμάτων τροφίμων στα 27 κράτη μέλη περίπου σε 
89 εκατομμύρια τόνους, ήτοι 179 κιλά ανά κάτοικο, με μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ 
των επιμέρους κρατών και των διαφόρων τομέων, χωρίς να υπολογίζει τις σπατάλες 
γεωργικών ειδών διατροφής·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 79 εκατομμύρια άνθρωποι 
εξακολουθούν να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ήτοι πάνω από το 15% των 
πολιτών έχει εισόδημα κατώτερο από το 60% του μέσου εισοδήματος της χώρας
διαμονής τους, και ότι, 16 εκατομμύρια από τα άτομα αυτά έχουν λάβει επισιτιστική 
βοήθεια από φιλανθρωπικά ιδρύματα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανησυχητικά στοιχεία που δημοσίευσε ο FAO, σύμφωνα με τα 
οποία 925 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο απειλούνται με υποσιτισμό, και ότι οι 
αριθμοί αυτοί δυσχεραίνουν ολοένα περισσότερο την επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων της Χιλιετίας που προβλέπουν επίσης τη μείωση της φτώχειας και της πείνας 
κατά το ήμισυ εντός του 2015·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη του FAO, η προβλεπόμενη αύξηση 
του παγκόσμιου πληθυσμού από 7 σε 9 δισεκατομμύρια θα απαιτήσει αύξηση κατά 
70% του εφοδιασμού σε τρόφιμα έως το 2050·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της σπατάλης τροφίμων αποτελεί ένα πρώτο, αλλά 
σημαντικό, βήμα για την καταπολέμηση και τη μείωση της πείνας στον κόσμο, την 
αντιμετώπιση της ζήτησης που εκτιμά ο FAO και τη βελτίωση του επιπέδου 
διατροφής του πληθυσμού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασπατάληση τροφίμων δεν έχει μόνον ηθικές, αλλά και 
οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, διατροφικές και υγειονομικές συνέπειες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες για 
να βελτιώσουν την απόδοση των αλυσίδων γεωργικών προϊόντων μπορεί να ωφελήσει 
άμεσα τόσο τις τοπικές οικονομίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των περιοχών όσο
αλλά και, έμμεσα, το παγκόσμιο εμπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων και την 
ανακατανομή των φυσικών πόρων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα περισσότερα κράτη μέλη αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης όσον αφορά τα αίτια και τις 
συνέπειες της σπατάλης τροφίμων, τις μεθόδους περιορισμού της και τρόπους
προώθησης ενός επιστημονικού και πολιτισμικού πνεύματος που θα βασίζεται στις 
αρχές της βιωσιμότητας και της αλληλεγγύης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωταρχική ευθύνη όσον αφορά την ασφάλεια των 
τροφίμων ανήκει στους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

1. πιστεύει ότι η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που 
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υλοποιείται με τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα, τη χρήση και τη χρονική 
σταθερότητα μιας υγιεινής, επαρκούς και θρεπτικής διατροφής·

2. ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
δυνατότητες βελτίωσης της απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και 
να αντιμετωπίσουν επειγόντως το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων σε όλη την 
αλυσίδα εφοδιασμού· ζητεί επίσης να καταστούν οι δύο αυτές παράμετροι
προτεραιότητα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτικού προγράμματος δράσης·

3. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, καθημερινά, σημαντικές ποσότητες 
τροφίμων, μολονότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, διατίθενται ως απόβλητα, με 
ανησυχητικές συνέπειες από διατροφική, περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική 
άποψη· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αναλύσει τα αίτια και τις συνέπειες της 
ετήσιας απόρριψης, της σπατάλης και της υγειονομικής ταφής του 50% των τροφίμων 
που παράγονται στην Ευρώπη, διεξάγοντας παράλληλα λεπτομερή ανάλυση των 
σπαταλών, καθώς και αξιολόγηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, διατροφικών  
και κοινωνικών συνεπειών· καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει έμπρακτα μέτρα με 
σκοπό τη μείωση κατά το ήμισυ της σπατάλης τροφίμων έως το 2025 ανατρέποντας 
παράλληλα την παραγωγή απορριμμάτων τροφίμων·

4. θεωρεί απαραίτητο να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων σε όλη την τροφική αλυσίδα, από 
τον αγρό έως το τραπέζι του καταναλωτή· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί μια 
συντονισμένη στρατηγική της οποίας θα έπονται συγκεκριμένες δράσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης των αλυσίδων εφοδιασμού 
τροφίμων·

5. καλεί την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση των πολιτικών ανάπτυξης, να υποστηρίξει 
δράσεις με σκοπό τη μείωση της σπατάλης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων 
στις αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες οι τεχνικές παραγωγής, η διαχείριση μετά τη 
συγκομιδή, οι υποδομές και οι διαδικασίες μεταποίησης και συσκευασίας είναι 
προβληματικές και ακατάλληλες ·

6. επισημαίνει ότι επικρατεί σύγχυση όσον αφορά τον ορισμό των εννοιών «σπατάλη 
τροφίμων» και «απορρίμματα τροφίμων»· θεωρεί ότι, στην κοινή αντίληψη, ως 
«σπατάλη τροφίμων» νοείται το σύνολο των τροφίμων που απορρίπτονται από την 
αλυσίδα εφοδιασμού για οικονομικούς ή αισθητικούς λόγους ή λόγω εγγύτητας της 
ημερομηνίας λήξης, μολονότι είναι ακόμη απολύτως εδώδιμα και θα μπορούσαν να 
διατεθούν για ανθρώπινη κατανάλωση, και τα οποία, λόγω έλλειψης εναλλακτικής 
λύσης, προορίζονται για απόρριψη ή διάθεση προκαλώντας δυσμενείς εξωγενείς 
επιπτώσεις από περιβαλλοντική άποψη, καθώς επίσης από άποψη οικονομικού 
κόστους και απώλειας κερδών για τις επιχειρήσεις·

7. επισημαίνει το γεγονός ότι στην Ευρώπη δεν ισχύει ένας εναρμονισμένος ορισμός της 
σπατάλης τροφίμων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική 
πρόταση που θα ορίζει την τυπολογία της «σπατάλης τροφίμων» και ζητά να 
συμπεριληφθούν στις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τα απόβλητα και τα βιολογικά 
απόβλητα·

8. επιθυμεί να επισημάνει ότι η γεωργία, λόγω των χαρακτηριστικών της, μπορεί να 
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διαδραματίσει θεμελιώδη και πρωταρχικό ρόλο στην καταπολέμηση της σπατάλης 
τροφίμων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να εντάξει φιλόδοξα μέτρα προς το σκοπό 
αυτό στις προσεχείς νομοθετικές προτάσεις της για τη γεωργία, το εμπόριο και τη 
διανομή τροφίμων· ελπίζει ότι θα αναληφθεί κοινή δράση μέσω επενδύσεων στον 
τομέα της έρευνας, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, του 
προσανατολισμού και της καινοτομίας στη γεωργία, προκειμένου να μειωθεί η 
σπατάλη τροφίμων και να ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές για να τηρούν πιο 
υπεύθυνη και συνειδητή τακτική αποφεύγοντας τη σπατάλη τροφίμων·

9. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της 
σπατάλης τροφίμων και τις μεθόδους για τη μείωσή της, προωθώντας ένα 
επιστημονικό και πολιτισμικό πνεύμα που θα βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας 
και της αλληλεγγύης· ζητεί την καθιέρωση μαθημάτων διατροφικής εκπαίδευσης, 
κυρίως στα σχολεία της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου 
να ενθαρρύνονται πιο υπεύθυνες συμπεριφορές· τονίζει τον σημαντικό ρόλο των 
τοπικών αρχών και των επιχειρήσεων στην παροχή πληροφοριών και στήριξης στους 
πολίτες όσον αφορά την πρόληψη και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων·

10. επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει ήδη αρκετά κράτη μέλη με σκοπό την 
ανάκτηση, σε τοπικό επίπεδο, των αδιάθετων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων  για 
να αναδιανεμηθούν σε κατηγορίες πολιτών που στερούνται αγοραστικής 
δύναμης· επισημαίνει από την άποψη αυτή την πολύτιμη συμβολή, αφενός, των 
εθελοντών στη συγκέντρωση και διανομή των προϊόντων και, αφετέρου, 
επαγγελματικών εταιρειών που αναπτύσσουν συστήματα και δράσεις κατά της 
σπατάλης·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τα μέσα και τις δράσεις για τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των επιχειρήσεων γεωργικών ειδών διατροφής, των αγορών χονδρικής, 
των καταστημάτων, των αλυσίδων διανομής και των δημόσιων και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων μαζικής εστίασης στις μεθόδους κατά της σπατάλης·

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ενδεχόμενες τροποποιήσεις στους κανόνες που 
διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις για υπηρεσίες εστίασης, έτσι ώστε, κατά την ανάθεση
συμβάσεων, με ισότιμους τους υπόλοιπους όρους, να δίνεται προτεραιότητα στις 
επιχειρήσεις που διασφαλίζουν τη δωρεάν αναδιανομή των αδιάθετων (απούλητων) 
προϊόντων σε ομάδες πολιτών χωρίς αγοραστική δύναμη και προωθούν 
συγκεκριμένες δράσεις για την εκ των προτέρων μείωση της σπατάλης·

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να προωθήσει μέτρα ικανά να περιορίσουν εκ των 
προτέρων τη σπατάλη τροφίμων, όπως για παράδειγμα την επισήμανση με διπλή 
ημερομηνία λήξης (εμπορική και κατανάλωσης) και τις πωλήσεις με έκπτωση 
προϊόντων με κοντινή ημερομηνία λήξης ή με ελαττώματα, καθώς και να μειώσουν 
τις συσκευασίες για παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων με 
βιομηχανικό οικολογικό σχεδιασμό·

14. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες με 
σκοπό την παροχή κινήτρων για τη βιώσιμη παραγωγή σε μικρή και μεσαία κλίμακα 
που συνδέεται με την τοπική και περιφερειακή αγορά και κατανάλωση· αναγνωρίζει 
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ότι οι τοπικές αγορές είναι βιώσιμες από περιβαλλοντική άποψη και συμβάλλουν στη 
σταθερότητα του πρωτογενούς τομέα· ζητεί να προβλέπει η μελλοντική κοινή 
γεωργική πολιτική τη χρηματοδότηση που απαιτείται για την προώθηση των άμεσων 
πωλήσεων και των τοπικών αγορών, καθώς και όλων των μορφών προώθησης της 
μικρής αλυσίδας ή μηδενικής χιλιομετρικής απόστασης·

15. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να κηρύξουν το 2013 ευρωπαϊκό έτος κατά της 
σπατάλης τροφίμων, ως σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των ευρωπαίων πολιτών και να στραφεί το ενδιαφέρον των εθνικών κυβερνήσεων σε 
αυτό το σημαντικό ζήτημα με τη διάθεση επαρκών πόρων για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων στο εγγύς μέλλον·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σπατάλη τροφίμων έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις ώστε να θεωρείται πρόβλημα παγκόσμιας 
κλίμακας, το οποίο επηρεάζει όλους τους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, από 
τους αγρούς έως το τραπέζι του καταναλωτή.

Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από το 1974 μέχρι σήμερα, υπολογίζεται ότι η 
σπατάλη τροφίμων στον κόσμο έχει αυξηθεί κατά 50%.

Η σπατάλη συντελείται στις καλλιέργειες, στις βιομηχανίες μεταποίησης, στις επιχειρήσεις 
διανομής και στα σπίτια των καταναλωτών· σπατάλη σημειώνεται στις βιομηχανικές, αλλά 
και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η σπατάλη αυτή δημιουργεί μια άλλη αλυσίδα, παράλληλη 
προς την αλυσίδα παραγωγής, ενώ προκαλεί και μια μακρά σειρά από αρνητικές επιπτώσεις.

Το ζήτημα της σπατάλης τροφίμων έρχεται σε αντίθεση με το θεμελιώδες πρόβλημα του 
εφοδιασμού των τροφίμων, ο οποίος επηρεάζεται σοβαρά από μια σειρά παραγόντων, μεταξύ 
των οποίων, οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι σε σύγκριση με την αύξηση του παγκόσμιου 
πληθυσμού και η ελλιπής πρόσβαση των πιο φτωχών στρωμάτων του πληθυσμού στα 
τρόφιμα .

Εδώ βασίζεται μια σειρά από αναλύσεις και έρευνες σχετικά με τη χρήση των τροφίμων που 
διαθέτουμε.

Μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό του FAO αποκαλύπτει πολύ 
ανησυχητικά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά τις ανεπτυγμένες χώρες. Οι κάτοικοι της Ευρώπης 
και της βόρειας Αμερικής σπαταλούν κατά μέσον όρο από 95 έως 115 κιλά τροφίμων 
ετησίως, έναντι των 6/11 κιλών της υποσαχάριας Αφρικής.

Τα αίτια της σπατάλης δεν είναι πάντοτε τα ίδια. Αλλάζουν ανάλογα με τα επίπεδα της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, τον τύπο του προϊόντος και τον τόπο στον οποίο συντελείται 
η σπατάλη. Χωρίζοντας την αλυσίδα σε πέντε τομείς (γεωργική παραγωγή, διαχείριση και 
αποθήκευση, επεξεργασία, διανομή και κατανάλωση), διαπιστώνεται ότι ποικίλες 
συμπεριφορές σε καθέναν από αυτούς οδηγούν στη σπατάλη τροφίμων που είναι απολύτως 
εδώδιμα, λόγω απωλειών στη συγκομιδή και την αποθήκευση, μεταφοράς σε επισφαλείς 
συνθήκες, σφαλμάτων συσκευασίας και κακών συνηθειών των τελικών καταναλωτών στην 
αγορά και στη χρήση των τροφίμων.

Όσον αφορά τις ανεπτυγμένες χώρες, το μεγαλύτερο μέρος της σπατάλης εντοπίζεται στα 
τελικά στάδια της διανομής και της κατανάλωσης και αυτό κυρίως λόγω της υπεραφθονίας 
στην παραγωγή των τροφίμων, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι συγκεντρωμένη στα 
αρχικά στάδια, εξαιτίας της έλλειψης προηγμένων γεωργικών τεχνικών, αποτελεσματικών 
συστημάτων και υποδομών μεταφοράς (για παράδειγμα, της ψυκτικής αλυσίδας) και 
δυνατότητας ασφαλούς αποθήκευσης.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των τροφίμων που παράγονται 
σήμερα μπορεί στην πραγματικότητα να χρησιμοποιηθεί εκ νέου για διατροφικούς σκοπούς, 
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αντί να διατίθεται ως κοινά απόβλητα, με σημαντικές περιβαλλοντικές και οικονομικές 
επιπτώσεις, πέραν των ηθικών πτυχών του ζητήματος.

Πράγματι, η παραγωγή πλεοναζόντων τροφίμων που δεν καταναλώνονται έχει υψηλό κόστος 
από άποψη επιπτώσεων στο περιβάλλον, χρήσης ενέργειας και φυσικών πόρων (καταρχάς, 
του νερού), καθώς και εκπομπών αερίων στην ατμόσφαιρα· πράγματι, υπολογίζεται ότι οι 
περίπου 89 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων που καταλήγουν στα απόβλητα κάθε χρόνο στην 
Ευρώπη, παράγουν 170 εκατομμύρια ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα.
Εκτός από τις επιπτώσεις της παραγωγής τροφίμων που δεν καταναλώνονται για το 
περιβάλλον θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη το κόστος επεξεργασίας και διάθεσης των 
αποβλήτων καθώς και η απώλεια κερδών των επιχειρήσεων παραγωγής.

Η καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα του 
ευρωπαϊκού πολιτικού προγράμματος δράσης· η Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεσπίσουν στρατηγικές και συγκεκριμένα μέτρα με σκοπό να μειωθεί κατά το 
ήμισυ η σπατάλη τροφίμων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού εντός του 2025, να βελτιωθεί η 
απόδοση της αλυσίδας και να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για ένα θέμα, πολλές πτυχές 
του οποίου ακόμη παραβλέπονται.

Είναι αναγκαίο να ενημερωθούν οι πολίτες όχι μόνο για τα αίτια και τις συνέπειες της 
σπατάλης, αλλά και για τους τρόπους μείωσής της· πρέπει να προωθηθεί ένα επιστημονικό 
και πολιτισμικό πνεύμα που θα βασίζεται στις αρχές της αειφορίας και της αλληλεγγύης, 
προκειμένου να ενθαρρύνονται πιο υπεύθυνες συμπεριφορές.

Η πείρα αποδεικνύει ότι οι αυθόρμητες πρωτοβουλίες εθελοντικών και επαγγελματικών 
οργανώσεων για την προώθηση και την εξάπλωση της ιδέας περιορισμού της σπατάλης είχαν 
μεγάλη επιτυχία στις περιοχές στις οποίες αναπτύχθηκαν.

Για το λόγο αυτό το Κοινοβούλιο ζητεί να κηρυχθεί το 2013 Ευρωπαϊκό Έτος κατά της 
Σπατάλης Τροφίμων, προκειμένου να αποτελέσει σημαντικό μέσον ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης σχετικά με το σημαντικό αυτό ζήτημα.


