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Πρόταση υηυίσματος τοσ Εσρφπαχκού Κοινοβοσλίοσ στετικά με τη βιολογική γεφργία 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έρνληαο ππόςε ηελ Πξάζηλε Βίβιν ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Πιαίζην γηα ηηο πνιηηηθέο 

πνπ αθνξνύλ ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα κε ρξνληθό νξίδνληα ην έηνο 2030» 

(CΟΜ(2013)169 ηειηθό), 

 έρνληαο ππόςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Δλεξγεηαθόο ράξηεο πνξείαο 

γηα ην 2050» (COM(2011)885 ηειηθό), 

 έρνληαο ππόςε ην άξζξν 133 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε κειέηε πνπ εθπόλεζε ν Andreas Gattinger ηνπ 

Δξεπλεηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο (FiBL) ζε ζπλεξγαζία κε νκάδα 

εξεπλεηώλ, είλαη δπλαηόλ λα επέιζεη κείσζε θαηά 23% ησλ εθπνκπώλ CO2 ζηελ 

Δπξώπε θαη θαηά 36% ζηηο ΗΠΑ, εάλ θαιιηεξγνύληαη όιεο νη γεσξγηθέο εθηάζεηο 

ζύκθσλα κε βηνινγηθέο κεζόδνπο· 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη κηα ηέηνηαο εκβέιεηαο κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2 ζα 

απνηεινύζε κεγάιν βήκα πξνόδνπ πξνο ηελ επίηεπμε ησλ θιηκαηηθώλ ζηόρσλ πνπ 

έρνπλ νξηζηεί γηα ην 2030· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε κηα άιιε κειέηε κε ηίηιν «Environmental Impact 

of Different Agricultural Management Practices: Conventional versus Organic 

Agriculture» (Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ γεσξγηθώλ 

δηαρεηξηζηηθώλ πξαθηηθώλ: ζπκβαηηθή έλαληη βηνινγηθήο γεσξγίαο), ηα εδάθε πνπ 

θαιιηεξγνύληαη ζύκθσλα κε βηνινγηθέο κεζόδνπο επηηξέπνπλ, επίζεο, ηε ζπγθξάηεζε 

ηνπ λεξνύ θαη, επνκέλσο, ηελ επίηεπμε θαιύηεξεο απόδνζεο ζε ζπλζήθεο ειιηπώλ 

βξνρνπηώζεσλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δπξσπατθή Έλσζε επηζπκεί λα κεηώζεη θαηά πεξίπνπ 40% 

ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ έσο ην 2030· 

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, απηήλ ηελ επνρή, γίλεηαη δηάινγνο γηα ην θιίκα, ζην πιαίζην 

ηεο δηάζθεςεο COP21 ζην Παξίζη· 

1. δεηεί από ηελ Δπηηξνπή λα επαηζζεηνπνηήζεη πεξαηηέξσ ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηηο 

δπλαηόηεηεο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο κείσζεο 

ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 


