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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a) Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
φιλοδοξιών, και σύμφωνα με τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, η προώθηση της 
κατανάλωσης κρέατος μέσω 
προγραμμάτων και εκστρατειών 
προώθησης του κρέατος δεν θα πρέπει 
πλέον να υποστηρίζεται με 
χρηματοδότηση από την ΚΓΠ. Τα μέτρα 
για την προώθηση της κατανάλωσης 
κρέατος εκπορεύονται ως επί το πλείστον 
από οικονομικά συμφέροντα, και 
παραβλέπεται ο αντίκτυπός τους στη 
δημόσια υγεία, την καλή διαβίωση των 
ζώων, τη βιοποικιλότητα και το 
περιβάλλον. Τα προγράμματα προώθησης 
του κρέατος αντιστρατεύονται τις εθνικές 
και ενωσιακές πολιτικές στους τομείς 
ακριβώς που αποσκοπούν στην υγιεινή 
διατροφή και τη μείωση της 
κατανάλωσης κρέατος. Στο πλαίσιο αυτό, 
η προστασία της δημόσιας υγείας, η καλή 
μεταχείριση των ζώων και το περιβάλλον 
θα πρέπει να θεωρούνται προτεραιότητα.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β) Ένας από τους στόχους που 
καθορίζονται στη στρατηγική «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο» είναι να αυξηθεί η 
διαθεσιμότητα εναλλακτικών πρωτεϊνών, 
όπως οι φυτικές πρωτεΐνες και τα 
υποκατάστατα κρέατος, που θα 
συμβάλουν στη φιλοδοξία της Ένωσης 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. 
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει, συνεπώς, να 
αποφευχθεί η εισαγωγή φραγμών στη 
διαθεσιμότητα και την εμπορία ασφαλών 
και φιλικών προς το περιβάλλον 
εναλλακτικών πηγών πρωτεϊνών.
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