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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της σπατάλης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 20121 σχετικά με τους τρόπους για 
την αποφυγή της κατασπατάλης τροφίμων, με το οποίο ζητείται η μείωση κατά το ήμισυ 
της κατασπατάλησης μέχρι το 2020,

–     έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/98/ΕΚ της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τα 
υπολείμματα τροφίμων,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του 2011, 
σχετικά με την απώλεια τροφίμων και τη σπατάλη τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο,

Α. εκτιμώντας ότι είναι πλέον απαράδεκτο, σε έναν πλανήτη που λιμοκτονεί, η Ευρώπη και 
μόνον να πετάει στα σκουπίδια ενενήντα εκατομμύρια τόνους τροφίμων το χρόνο (ένα δις 
τριακόσιους χιλιάδες τόνους σε ολόκληρο τον κόσμο, σύμφωνα με τον FAO)·

Β. υπενθυμίζοντας την αξιέπαινη πρωτοβουλία 700 ιταλών δημάρχων οι οποίοι ήδη 
υπέγραψαν την "Επιστολή για μηδενική σπατάλη", έναν δεκάλογο βέλτιστων πρακτικών 
για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, υδάτινων και ενεργειακών πόρων·

Γ. εκτιμώντας θετικά την δημιουργία του Waste Watchers, εθνικού παρατηρητηρίου για την 
καταπολέμηση της σπατάλης, έργο του Τμήματος αγροτοβιομηχανικών επιστημών και 
τεχνολογιών και στατιστικής του Πανεπιστημίου της Μπολώνια·

1. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ενιαίο κέντρο συλλογής στοιχείων σχετικά με 
την σπατάλη τροφίμων στην Ευρώπη και να οργανώσει σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 
την δωρεάν αναδιανομή σε κατηγορίες πολιτών με κατηγορία εισοδήματος κάτω του 
ελαχίστου, καθώς και μαθήματα επισιτιστικής εκπαίδευσης, οικονομίας και οικιακής 
οικολογίας ώστε να συνειδητοποιήσουν οι καταναλωτές την κατασπατάληση των 
τροφίμων, του νερού και της ενέργειας·

2. καλεί επίσης την Επιτροπή να ανακηρύξει το Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της 
σπατάλης, όπως ζητείται και με το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2012.

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0014.


