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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και 
φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων 
(2020/2260(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και 
ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού που συνήφθη κατά την 21η διάσκεψη των 
μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 
(COP21),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, του 1992, και το 
συνοδευτικό Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια, του 2000, καθώς και το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο 
και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, του 
2010,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με θέμα «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο - Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το 
περιβάλλον σύστημα τροφίμων» (COM(2020)0381),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο 
«Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: Επαναφορά της φύσης 
στη ζωή μας» (COM(2020)0380),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο 
«Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 2030: Επενδύουμε σε ένα 
κλιματικά ουδέτερο μέλλον προς όφελος των πολιτών μας»  (COM(2020)0562),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά 
με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται στα εκτροφεία2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
2 ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23.
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Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου 
που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη 
ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των 
τροφίμων4 (Γενική Νομοθεσία για τα Τρόφιμα),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα 
που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 
80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ5,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου6,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών 
για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και 
την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 
2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής7,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 1ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των 
στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(COM(2018) 0392),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2020, για την κοινή γεωργική 
πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ8,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/XXX για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την 

3 ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.
4 ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1
5 ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4
6 ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
7 ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0287.
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επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 («ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα»),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους ενδοκρινικούς 
διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 
απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή 
του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ((ΕK) αριθ. 
1935/2004)10,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Απριλίου 2017, σχετικά με το φοινικέλαιο και 
την αποψίλωση των τροπικών δασών11,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών - ενθάρρυνση της 
παραγωγής πρωτεϊνούχων και ψυχανθών φυτών στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα12,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Μαΐου 2017, σχετικά με την αποδοτική 
χρήση των πόρων: μείωση της σπατάλης τροφίμων, βελτίωση της ασφάλειας των 
τροφίμων13,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, 
σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας14,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα15,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ενωσιακή 
διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων16,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων17,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Απριλίου 2019, σχετικά με ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες18,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 10ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τη στρατηγική για 

9 ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 105.
10 ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 57.
11 ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 2.
12 ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 2.
13 ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 25.
14 ΕΕ C 76 της 9.3.2020, σ. 62.
15 ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 183.
16 ΕΕ C 411 της 27.11.2020, σ. 48.
17 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0082.
18 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0441.
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τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα19,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με τον ρόλο της 
ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη20,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ης Οκτωβρίου 2020, με συστάσεις προς την 
Επιτροπή σχετικά με ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάσχεση και την αντιστροφή 
της αποψίλωσης των δασών21 για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα,

– έχοντας υπόψη την έκθεση συνολικής αξιολόγησης, του 2019, σχετικά με τη 
βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων της διακυβερνητικής πλατφόρμας 
επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων 
(IPBES), η οποία δημοσιεύτηκε στις 6 Μαΐου 2019,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική 
αλλαγή (IPCC) σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη γη, που δημοσιεύτηκε στις 8 
Αυγούστου 2019,

– έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) 
15/2020, της 9ης Ιουλίου 2020, με τίτλο «Προστασία των άγριων επικονιαστών στην 
ΕΕ – Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής δεν έχουν αποφέρει καρπούς», 13/2020, της 5ης 
Ιουνίου 2020 με τίτλο «Βιοποικιλότητα των γεωργικών εκτάσεων: η συμβολή της ΚΓΠ 
δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τη μείωσή της», 05/2020, της 5ης Φεβρουαρίου 2020, με 
τίτλο «Ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων: περιορισμένη η 
πρόοδος όσον αφορά τη μέτρηση και τη μείωση των κινδύνων», 02/2019, της 15ης 
Ιανουαρίου 2019, με τίτλο «Χημικοί παράγοντες κινδύνου στις τροφές μας: Η πολιτική 
της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων μας προστατεύει μεν, αλλά δεν έχουν λυθεί όλα 
τα προβλήματα», 31/2018 της 14ης Νοεμβρίου 2018 με τίτλο «Καλή διαβίωση των 
ζώων στην ΕΕ: γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης 
στην πράξη», και 34/2016, της 17ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Καταπολέμηση της 
σπατάλης τροφίμων: η ΕΕ έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την αποδοτικότητα των 
πόρων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων»,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τα Βιώσιμα 
Συστήματα Τροφίμων (IPES Food), του Φεβρουαρίου 2019, με τίτλο «Προς μια κοινή 
επισιτιστική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση»,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Ανάλυση 
των συνδέσεων μεταξύ της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και της Πράσινης Συμφωνίας» 
(SWD(2020)0093),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά 
με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού  του,

19 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0201.
20 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0212.
21 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0285.
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– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών και της Επιτροπής 
Αλιείας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
(A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική «Από 
το αγρόκτημα στο πιάτο» καθορίζει μια ολιστική προσέγγιση του ευρωπαϊκού 
συστήματος τροφίμων, με επίκεντρο τη γεωργία, ως προμηθευτή τροφίμων, ινών και 
καυσίμων, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη διασύνδεση όλων των παραγόντων σε 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα τροφίμων της Ευρώπης θα πρέπει να παρέχει 
επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια κατά τρόπο που να συμβάλλει στην κοινωνική 
ευημερία και να διατηρεί και να αποκαθιστά την υγεία των οικοσυστημάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, το σύστημα τροφίμων είναι υπεύθυνο για 
μια σειρά επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και στο 
περιβάλλον, το κλίμα και τη βιοποικιλότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος με τον 
οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε τρόφιμα πρέπει να αλλάξει προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή με τους ΣΒΑ, τη Συμφωνία του Παρισιού, τη Σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα και τις πολιτικές της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της βιωσιμότητας, 
του περιβάλλοντος, του κλίματος, της δημόσιας υγείας, της καλής διαβίωσης των ζώων, 
των τροφίμων και της οικονομικής βιωσιμότητας για τους γεωργούς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο ενός πολυλειτουργικού γεωργικού 
τομέα, το οποίο βασίζεται στις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εξακολουθεί 
να διασφαλίζει την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων, τις τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού, 
τις ορθές γεωργικές πρακτικές, τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και τις δυναμικές 
αγροτικές περιοχές σε ολόκληρη την ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι καταναλωτές και να τους 
παρέχεται η δυνατότητα να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις συνέπειες της επιλογής 
τροφίμων σε ολόκληρο το σύστημα τροφίμων, από την παραγωγή έως τη μεταποίηση 
και τη διανομή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό απαιτεί ένα υγιές και ασφαλές 
περιβάλλον τροφίμων, το οποίο διασφαλίζει ότι η υγιεινή και βιώσιμη επιλογή είναι 
επίσης η εύκολη και οικονομικά προσιτή επιλογή, και προωθεί και ενθαρρύνει 
καταναλωτικά πρότυπα που στηρίζουν την ανθρώπινη υγεία, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τη βιώσιμη χρήση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων και την καλή 
διαβίωση των ζώων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων έχει διαδραματίσει καίριο 
ρόλο στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά του, 
καθώς γεωργοί, μεταποιητές και έμποροι λιανικής συνεργάζονται υπό δύσκολες 
συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της κυκλοφορίας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε 
ασφαλή, οικονομικά προσιτά και υψηλής ποιότητας προϊόντα χωρίς εμπόδια·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» ως 
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σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου, δίκαιου και ανθεκτικού συστήματος 
τροφίμων, το οποίο είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται 
στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στους ΣΒΑ· τονίζει τους άρρηκτους 
συνδέσμους μεταξύ της υγείας των ανθρώπων, της υγείας των κοινωνιών και της υγείας 
του πλανήτη, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να μετουσιώσει τη στρατηγική σε 
συγκεκριμένη νομοθετική και μη νομοθετική δράση το συντομότερο δυνατόν·

Ανάγκη για ανάληψη δράσης 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξαγγελία πρότασης σχετικά με ένα νομοθετικό 
πλαίσιο για βιώσιμα συστήματα τροφίμων, η οποία έχει υποβληθεί σε εκτίμηση 
αντικτύπου· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την πρόταση αυτή για να καθορίσει 
μια ολιστική κοινή πολιτική για τα τρόφιμα με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού 
και κλιματικού αποτυπώματος του συστήματος τροφίμων της ΕΕ, προκειμένου να 
καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050 και να ενισχυθεί 
η ανθεκτικότητά της για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας έναντι της 
κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας, οδηγώντας σε μια παγκόσμια 
μετάβαση προς τη βιωσιμότητα από το αγρόκτημα στο πιάτο, με βάση την αρχή ενός 
πολυλειτουργικού γεωργικού τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή μεταξύ των 
πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη νομοθεσία, προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα σε όλους τους παράγοντες του ευρωπαϊκού συστήματος τροφίμων να 
αναπτύξουν μακροπρόθεσμα σχέδια βασισμένα σε ρεαλιστικούς στόχους· προτείνει να 
ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες γραμμές βάσης και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε 
κάθε κράτος μέλος, προωθώντας παράλληλα την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει την ανάγκη να 
συμπεριληφθούν ολόκληρες οι αλυσίδες τροφίμων και ποτών, συμπεριλαμβανομένης 
της μεταποίησης, της εμπορίας, της διανομής και της λιανικής πώλησης·

Δημιουργία μιας λειτουργικής αλυσίδας τροφίμων για τους καταναλωτές, τους 
παραγωγούς, το κλίμα και το περιβάλλον

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με 
τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων και τους στόχους μείωσης για τα φυτοφάρμακα, 
τα λιπάσματα και τα αντιβιοτικά· τονίζει τη σημασία της επίτευξης αυτών των στόχων 
μέσω ολιστικών και κυκλικών προσεγγίσεων, όπως οι αγροοικολογικές πρακτικές· 
επιμένει ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να θεσπίσει ισχυρούς ποσοτικούς στόχους 
μείωσης, συνοδευόμενους από σαφώς καθορισμένα μέτρα στήριξης που θα 
διασφαλίζουν τη λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα, ώστε να συμβάλει στην επίτευξη αυτών 
των στόχων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη μετατροπή σε νομοθεσία των 
ανωτέρω επιδιώξεων και στόχων και καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τον τρόπο με 
τον οποίο θα χειρίζεται τις συνεισφορές των επιμέρους κρατών μελών σε στόχους σε 
επίπεδο Ένωσης και να αποσαφηνίσει τις γραμμές βάσης για τους εν λόγω στόχους·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ο σημαντικός αντίκτυπος της γεωργίας και 
ιδίως της ζωικής παραγωγής στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στη χρήση γης· 
τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των φυσικών καταβοθρών άνθρακα και μείωσης των 
γεωργικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και υποξειδίου του αζώτου, 
ιδίως στους τομείς των ζωοτροφών και της κτηνοτροφίας· ζητεί τη λήψη ρυθμιστικών 
μέτρων και στόχων για τη διασφάλιση της σταδιακής μείωσης όλων των εκπομπών 



PR\1220578EL.docx 9/19 PE662.094v01-00

EL

αερίων του θερμοκηπίου σε αυτούς τους τομείς·

5. επισημαίνει ότι η εκτεταμένη και μόνιμη κτηνοτροφία που βασίζεται σε χορτολιβαδικές 
εκτάσεις ή η βιολογική κτηνοτροφία αποτελεί χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού 
συστήματος τροφίμων και καθοριστικό στοιχείο πολλών παραδοσιακών αγροτικών 
κοινοτήτων, έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και την κλιματική 
αλλαγή και συμβάλλει σε μια κυκλική οικονομία·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ιδέα της επιβράβευσης της παγίδευσης του 
άνθρακα στα εδάφη· τονίζει, ωστόσο, ότι τα μοντέλα εντατικής και βιομηχανικής 
γεωργίας και των προτύπων γεωργίας με αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα δεν 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδότηση που συνδέεται με το κλίμα ή να τους 
παρέχονται κίνητρα· ζητεί οι προτάσεις να συνάδουν με τους περιβαλλοντικούς 
στόχους και την αρχή του «μη βλάπτειν» της Πράσινης Συμφωνίας· 

7. υπογραμμίζει τη σημασία της ασφάλειας και της ποικιλότητας των σπόρων, ιδίως της 
προώθησης των φυτικών πρωτεϊνών που καλλιεργούνται στην ΕΕ για την παραγωγή 
τροφίμων και ζωοτροφών τοπικής προέλευσης με υψηλή διατροφική αξία, παρέχοντας 
παράλληλα στους γεωργούς πρόσβαση σε ποιοτικούς σπόρους για φυτικές ποικιλίες 
προσαρμοσμένες στις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων 
παραδοσιακών και τοπικά προσαρμοσμένων ποικιλιών, διασφαλίζοντας παράλληλα την 
πρόσβαση σε καινοτόμο φυτική βελτίωση προκειμένου να συμβάλουν σε υγιείς 
σπόρους και να προστατεύσουν τα φυτά από επιβλαβή παράσιτα και ασθένειες· αυξάνει 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της συγκέντρωσης 
και της μονοπώλησης στον τομέα των σπόρων·

8. ζητεί τα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ να διασφαλίζουν επαρκή χρηματοδοτική 
στήριξη και κίνητρα για την προώθηση νέων οικολογικών «πράσινων» επιχειρηματικών 
μοντέλων για τη γεωργία και την παραδοσιακή παραγωγή τροφίμων, ιδίως μέσω της 
προώθησης των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και της παραγωγής ποιοτικών 
τροφίμων·

9. υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων παρέχει επαρκή και ποικίλη 
προσφορά ασφαλών, θρεπτικών, οικονομικά προσιτών και βιώσιμων τροφίμων στους 
ανθρώπους ανά πάσα στιγμή και υπογραμμίζει ότι η αύξηση της οικονομικής, 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των παραγωγών τροφίμων θα αυξήσει 
τελικά την ανθεκτικότητά τους· ενθαρρύνει την Επιτροπή να θεωρήσει την αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων και τους εργαζομένους της ως στρατηγικό πλεονέκτημα για την 
ασφάλεια και την ευημερία όλων των Ευρωπαίων·

10. υπογραμμίζει ότι τα ισχυρά και αξιόπιστα νομικά πλαίσια για τον τομέα της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να παρέχουν τη βάση για καλύτερα μέτρα προστασίας 
με επακόλουθες αυξήσεις των ιχθυοπληθυσμών και μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά 
τη χρήση του χώρου και τις άδειες στην υδατοκαλλιέργεια, επιτρέποντας μεγαλύτερη 
προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις· τονίζει ότι οι καλοί μηχανισμοί ιχνηλασιμότητας 
και τα υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας για όλα τα προϊόντα που πωλούνται στις αγορές 
της ΕΕ είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της διαφάνειας για τους καταναλωτές, τον 
τομέα και τις διάφορες διοικήσεις, καθώς και για την επίτευξη των στόχων της 
Πράσινης Συμφωνίας και των ΣΒΑ·
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11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την εμφάνιση ζωονόσων που μεταδίδονται από τα 
ζώα στον άνθρωπο (ανθρωποζωονόσοι), όπως ο πυρετός Q, η γρίπη των πτηνών και το 
νέο στέλεχος της γρίπης A (H1N1), η οποία επιδεινώνεται από την ανθρωπογενή 
κλιματική αλλαγή, την καταστροφή της βιοποικιλότητας, την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και τα σημερινά συστήματα παραγωγής τροφίμων·

12. ζητεί να υποστηριχθούν οι πρωτογενείς παραγωγοί για τη μετάβαση σε μεγαλύτερη 
βιωσιμότητα μέσω της ενθάρρυνσης της συνεργασίας και των συλλογικών δράσεων, 
καθώς και μέσω των κανόνων ανταγωνισμού και της ενίσχυσης των δυνατοτήτων 
συνεργασίας στο πλαίσιο των κοινών οργανώσεων αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα, 
τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και, ως εκ τούτου, να ενισχυθεί η θέση των 
γεωργών και των αλιέων στην αλυσίδα εφοδιασμού, ώστε να μπορέσουν να 
αξιοποιήσουν ένα δίκαιο μερίδιο της προστιθέμενης αξίας της βιώσιμης παραγωγής·

13. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην οδηγία (ΕΕ) 2019/633 για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές22 και στον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τις υπεύθυνες 
επιχειρηματικές πρακτικές και πρακτικές εμπορίας, εκπονώντας ένα πλαίσιο 
παρακολούθησης για τους τομείς των τροφίμων και του λιανικού εμπορίου και 
προβλέποντας νομικές ενέργειες σε περίπτωση ανεπαρκούς προόδου όσον αφορά την 
ενσωμάτωση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας στις 
εταιρικές στρατηγικές, προωθώντας και ανταμείβοντας έτσι τις προσπάθειες των 
βιώσιμων παραγωγών γεωργικών προϊόντων, αυξάνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητα 
και την οικονομική προσιτότητα των επιλογών υγιεινών, βιώσιμων τροφίμων και 
μειώνοντας το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του συστήματος τροφίμων· τονίζει 
τη σημασία της ανάσχεσης και αντιμετώπισης της εδραίωσης και συγκέντρωσης στον 
τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλιστούν δίκαιες τιμές 
για τους γεωργούς·

14. ζητεί την αναθεώρηση του προγράμματος της ΕΕ για την προώθηση γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος της ΕΕ για τα 
σχολεία, με σκοπό την ενίσχυση της συμβολής του στη βιώσιμη παραγωγή και 
κατανάλωση, ιδίως εστιάζοντας σε εκπαιδευτικά μηνύματα σχετικά με τη σημασία της 
υγιεινής διατροφής και προωθώντας μεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 
με στόχο τη μείωση των ποσοστών παχυσαρκίας·

15. υπενθυμίζει την ανάγκη προώθησης αποτελεσματικών συστημάτων γνώσης και 
καινοτομίας στον γεωργικό τομέα (AKIS), που θα επιτρέπουν σε όλους τους 
παράγοντες της αλυσίδας τροφίμων να καταστούν βιώσιμοι επιταχύνοντας την 
καινοτομία και τη μεταφορά γνώσεων· υπενθυμίζει, επιπλέον, την ανάγκη για ένα 
δίκτυο δεδομένων για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το οποίο θα 
καθορίζει σημεία αναφοράς για τις επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και θα 
τεκμηριώνει την υιοθέτηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, επιτρέποντας παράλληλα 
την ακριβή και προσαρμοσμένη εφαρμογή νέων προσεγγίσεων παραγωγής σε επίπεδο 
γεωργικής εκμετάλλευσης, παρέχοντας στους γεωργούς πρόσβαση σε γρήγορες 
ευρυζωνικές συνδέσεις·

16. ζητεί τη λήψη μέτρων για τη μείωση του φόρτου που συνεπάγονται για τη δημόσια 
υγεία τα τρόφιμα υψηλής επεξεργασίας με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, ζάχαρη και 

22 ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 59.
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λιπαρά· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εισαγωγή πληροφοριών θρεπτικών 
συστατικών έχει καθυστερήσει σημαντικά και τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα 
ισχυρό σύνολο πληροφοριών θρεπτικών χαρακτηριστικών με σκοπό τον περιορισμό ή 
την απαγόρευση της χρήσης ψευδών διατροφικών ισχυρισμών σε τρόφιμα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε λιπαρά, σάκχαρα ή/και αλάτι· ζητεί ένα υποχρεωτικό σύστημα 
διατροφικής επισήμανσης στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας σε επίπεδο ΕΕ, το 
οποίο θα βασίζεται σε ανεξάρτητες επιστημονικές γνώσεις·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να αναθεωρήσει τη 
νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (FCM)· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του να αναθεωρηθεί η νομοθεσία για τα FCM σύμφωνα με 
τον κανονισμό για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), καθώς και τους κανονισμούς 
ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας, και να θεσπιστούν, χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, ειδικές διατάξεις για την υποκατάσταση των χημικών ουσιών που 
προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές·

18. επικροτεί το γεγονός ότι η στρατηγική ορθώς αναγνωρίζει τον ρόλο και την επιρροή 
του διατροφικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση των καταναλωτικών προτύπων και 
την ανάγκη να διευκολυνθεί η επιλογή υγιεινής και βιώσιμης διατροφής από τους 
καταναλωτές· επαναλαμβάνει τη σημασία της προώθησης της βιώσιμης διατροφής, 
μέσω της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τις επιπτώσεις των 
καταναλωτικών προτύπων και μέσω της παροχής πληροφοριών για τη διατροφή που 
είναι καλύτερη για την ανθρώπινη υγεία και έχει μικρότερο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα· υπογραμμίζει ότι οι τιμές των τροφίμων πρέπει να στέλνουν το σωστό 
μήνυμα στους καταναλωτές· επικροτεί, ως εκ τούτου, τον στόχο της στρατηγικής, 
σύμφωνα με τον οποίο η υγιεινή και βιώσιμη επιλογή θα πρέπει να καταστεί και η 
πλέον προσιτή·

19. επιβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι τα μέτρα πολιτικής που εξαρτώνται αποκλειστικά 
από τις επιλογές των καταναλωτών μεταθέτουν αδικαιολόγητα την ευθύνη για την 
αγορά βιώσιμων προϊόντων στους καταναλωτές· σημειώνει ότι η πιστοποίηση και η 
επισήμανση από τρίτα μέρη δεν είναι από μόνες τους αποτελεσματικές όσον αφορά τη 
διασφάλιση βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης·

20. τονίζει ότι η στρατηγική αναγνωρίζει ότι η διατροφή των Ευρωπαίων δεν συνάδει με τις 
συστάσεις για υγιεινή διατροφή, και ότι απαιτείται μεταστροφή των καταναλωτικών 
προτύπων σε όλο τον πληθυσμό προς πιο υγιεινά τρόφιμα φυτικής προέλευσης και 
λιγότερο κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας, σάκχαρα, αλάτι και λίπη, κάτι που θα 
ωφελήσει και το περιβάλλον· τονίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές σε επίπεδο ΕΕ για 
τη βιώσιμη και υγιεινή διατροφή θα προσφέρουν σαφήνεια στους καταναλωτές σχετικά 
με το τι συνιστά υγιεινή και βιώσιμη διατροφή και θα στηρίξουν τις προσπάθειες των 
κρατών μελών να ενσωματώσουν στοιχεία βιωσιμότητας στις εθνικές διατροφικές 
συμβουλές· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές και 
ειδικές δράσεις για την αποτελεσματική προώθηση μιας υγιεινής διατροφής που 
βασίζεται σε τροφές φυτικής προέλευσης·

21. θεωρεί ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών και 
εναλλακτικών πηγών πρωτεΐνης στην ΕΕ αποτελεί τρόπο για την αποτελεσματική 
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αντιμετώπιση πολλών εκ των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η γεωργία της ΕΕ, καθώς και για την πρόληψη της αποψίλωσης των 
δασών σε χώρες εκτός της ΕΕ·

22. ζητεί την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων υποχρεωτικών κριτηρίων στα σχολεία και σε άλλους 
δημόσιους οργανισμούς για την ενθάρρυνση της βιολογικής και τοπικής παραγωγής 
τροφίμων και την προώθηση πιο υγιεινής διατροφής με τη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος τροφίμων που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν υγιεινές 
επιλογές·

23. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη ενός 
ενωσιακού στόχου μείωσης της σπατάλης τροφίμων κατά 30 % μέχρι το 2025 και 50 % 
έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα αναφοράς του 2014· υπογραμμίζει ότι 
απαιτούνται δεσμευτικοί στόχοι για την επίτευξη αυτού του στόχου·

24. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ 
σχετικά με τη σήμανση της ημερομηνίας· τονίζει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στους 
κανόνες σήμανσης της ημερομηνίας θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα 
και θα πρέπει να βελτιώνει τη χρήση της σήμανσης της ημερομηνίας από τους 
παράγοντες της αλυσίδας τροφίμων και την κατανόησή της από τους καταναλωτές, 
ιδίως όσον αφορά την επισήμανση «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από», χωρίς 
ταυτόχρονα να υπονομεύεται η ασφάλεια ή η ποιότητα των τροφίμων·

Πώς θα καταστεί δυνατή η μετάβαση

25. υπογραμμίζει τη σημασία της χρηματοδότησης της ΕΕ για την έρευνα και την 
καινοτομία ως βασικού μοχλού για την επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο, 
υγιεινό και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων, διευκολύνοντας 
παράλληλα τις επενδύσεις που απαιτούνται για την ενθάρρυνση των αγροοικολογικών 
πρακτικών τόσο στην κοινωνική όσο και στην τεχνολογική καινοτομία, καθώς και τον 
καίριο ρόλο των υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τη 
διασφάλιση της μεταφοράς γνώσεων στη γεωργική κοινότητα, με βάση τα υφιστάμενα 
εξειδικευμένα συστήματα κατάρτισης για τους γεωργούς στα κράτη μέλη·

Προώθηση της μετάβασης σε παγκόσμιο επίπεδο

26. υπενθυμίζει την παγκόσμια ευθύνη των ευρωπαϊκών συστημάτων τροφίμων και τον 
καίριο ρόλο τους στη θέσπιση παγκόσμιων προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων, 
την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που 
εισάγονται στην ΕΕ συμμορφώνονται πλήρως με τους σχετικούς κανονισμούς και τα 
πρότυπα της ΕΕ και να παρέχουν αναπτυξιακή βοήθεια για τη στήριξη των πρωτογενών 
παραγωγών από αναπτυσσόμενες χώρες για την τήρηση των εν λόγω προτύπων· 
χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των απαιτούμενων ανοχών κατά την εισαγωγή·

°

° °
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27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 20 Μαΐου 2020, η Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
για ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, μαζί με τη 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, στο πλαίσιο της Πράσινης 
Συμφωνίας της. Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονταν αρκετές από μακρού αναμενόμενες 
αξιολογήσεις και εκθέσεις σχετικά με τη νομοθεσία για τα φυτοφάρμακα και τη διατροφή, 
καθώς και ένας χάρτης πορείας για τον έλεγχο καταλληλότητας και την αναθεώρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων, μεταξύ άλλων σχετικά με τη 
μεταφορά των ζώων και τη σφαγή των ζώων, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο 
καλής διαβίωσης των ζώων. Οι επιτροπές ENVI και AGRI αποφάσισαν να συντάξουν από 
κοινού έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». 

Η εισηγήτρια της ENVI χαιρετίζει τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» ως ένα 
απαραίτητο πρώτο βήμα για την εξασφάλιση υγιεινών τροφίμων για όλους και τη διασφάλιση 
ότι ο τρόπος με τον οποίο παράγονται και καταναλώνονται τα τρόφιμα στην ΕΕ θα σέβεται 
τα όρια της Γης που μας συντηρεί, και τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν πολλές 
προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο τα χρήματα υπερισχύουν της 
ζωής και των βασικών αξιών είναι εμφανής περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στον τομέα 
της γεωργίας και των τροφίμων, όπου οι οικονομίες κλίμακας απειλούν να καταστήσουν τη 
ζωή στη γη αφόρητη ή ακόμη και αδύνατη στο εγγύς μέλλον.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δημοσιευθεί πολλές εκθέσεις σχετικά με τις αρνητικές 
επιπτώσεις του συστήματος τροφίμων μας στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, ενώ έχουν 
υποβληθεί πολλές πρακτικές και πολιτικές λύσεις1. Η εισηγήτρια της ENVI χαιρετίζει αυτές 
τις πολύ αναγκαίες αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής και αντλεί ιδιαίτερη έμπνευση από την 
έκθεση της IPES-Food με τίτλο «Towards a Common Food Policy for the EU (Προς μια κοινή 
επισιτιστική πολιτική για την ΕΕ)»2. 

Η βιομηχανική κτηνοτροφία και οι μονοκαλλιέργειες έντασης χημικών ουσιών προκαλούν 
υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, υποβάθμιση του εδάφους, ατμοσφαιρική 
ρύπανση, μόλυνση των υδάτων, απώλεια βιοποικιλότητας και θέτουν σε κίνδυνο την καλή 
διαβίωση των ζώων, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό τα κρίσιμα οικοσυστήματα από τα 
οποία εξαρτάται η ζωή στη Γη. Παγκοσμίως, τα συστήματα τροφίμων και γεωργίας 
συμβάλλουν έως και στο 30 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG). Η γεωργία 

1 Όπως: Έκθεση της Επιτροπής Eat Lancet για το 2019 με τίτλο «Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet 
Commission on healthy diets from sustainable food systems [Η τροφή στην ανθρωπόκαινο εποχή: επιτροπή EAT-
Lancet για υγιεινή διατροφή στο πλαίσιο βιώσιμων συστημάτων τροφίμων»· «Special Report on climate change, 
desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in 
terrestrial ecosystems (Ειδική έκθεση για την κλιματική αλλαγή, την απερήμωση, την υποβάθμιση του εδάφους, τη 
βιώσιμη διαχείριση της γης, την επισιτιστική ασφάλεια και τις ροές αερίων του θερμοκηπίου στα χερσαία 
οικοσυστήματα)» της IPCC για το 2019· Έκθεση του ΕΟΠ για το 2017 με τίτλο «Food in a green light - A 
systems approach to sustainable food» (Τρόφιμα σε πράσινο φως - Μια συστημική προσέγγιση για βιώσιμα 
τρόφιμα ), ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ σχετικά με την ΚΓΠ και τις πολιτικές της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα· 
Έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου Κυβερνητικής Πολιτικής των Κάτω Χωρών (WRR) για το 2014- 
«Towards a Food Policy (Προς μια πολιτική τροφίμων)», και πολλές άλλες
2 Έκθεση της Διεθνούς Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τα Βιώσιμα Συστήματα Τροφίμων (IPES-Food) (2019) 
με τίτλο «Towards a Common Food Policy for the EU (Προς μια κοινή επισιτιστική πολιτική για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση)», http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf,

http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf
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ευθύνεται για το 90 % περίπου των εκπομπών αμμωνίας στην ΕΕ, γεγονός που έχει 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και συμβάλλει σημαντικά στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση που σκοτώνει 400.000 Ευρωπαίους ετησίως. Η χρήση 
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων εξακολουθεί να απειλεί σοβαρά τη βιοποικιλότητα 
(συμπεριλαμβανομένων σημαντικών επικονιαστών) και την ανθρώπινη υγεία και πρέπει να 
μειωθεί δραστικά. 

Η ΕΕ αναθέτει ολοένα και περισσότερο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συστημάτων 
τροφίμων της. Πάνω από το 30 % της γης που απαιτείται για την κάλυψη της ζήτησης 
τροφίμων στην ΕΕ βρίσκεται εκτός Ευρώπης. Η ΕΕ εισάγει εκατομμύρια τόνους ζωοτροφών 
με βάση τη σόγια κάθε χρόνο, μεταξύ άλλων από χώρες της Νότιας Αμερικής όπου έχει 
καταγγελθεί αποψίλωση των δασών (που ευθύνεται για το 20 % των παγκόσμιων εκπομπών 
CO2), εξώσεις, δηλητηρίαση από φυτοφάρμακα και παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε ζώνες εντατικής εξαγωγικής καλλιέργειας. Οι εισαγωγές της ΕΕ εκτιμάται 
ότι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου σόγιας, βοείου 
κρέατος, δέρματος και φοινικέλαιου που προέρχεται από την παράνομη αποψίλωση δασών 
στις τροπικές περιοχές.

Λιγότερο από το ήμισυ της κατανάλωσης ψαριών και θαλασσινών στην ΕΕ καλύπτεται από 
την εγχώρια παραγωγή, γεγονός που σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει επίσης τεράστιο αντίκτυπο 
στους παγκόσμιους θαλάσσιους πόρους. Το γεγονός αυτό επιδεινώνεται από το γεγονός ότι 
περίπου το 20 % των τροφίμων που παράγονται στην ΕΕ χάνεται ή σπαταλάται, με κόστος 
143 δισ. EUR ετησίως όσον αφορά τη σπατάλη πόρων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τα συστήματα τροφίμων έχουν επίσης αντίκτυπο στην υγεία μέσω της αλλαγής της 
διατροφής. Η ανθυγιεινή διατροφή, με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, ζάχαρη, λίπος και 
ζωική πρωτεΐνη αποτελούν βασικό παράγοντα κινδύνου για ασθένειες και θνησιμότητα στην 
Ευρώπη. Ευθύνονται για το ήμισυ σχεδόν της επιβάρυνσης από καρδιαγγειακές παθήσεις, η 
οποία αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου στην ΕΕ. Οι χρόνιες παθήσεις, οι οποίες συχνά 
συνδέονται με τη διατροφή, αντιπροσωπεύουν έως και το 80 % των δαπανών υγειονομικής 
περίθαλψης στην ΕΕ. Πάνω από το ήμισυ του ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι υπέρβαρο, ενώ 
πάνω από το 20 % είναι παχύσαρκο και οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται. Η μικροβιακή αντοχή 
και η έκθεση σε χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές (ενδοκρινικοί 
διαταράκτες) μέσω τροφίμων και συσκευασιών τροφίμων, καθώς και η γεωργική μόλυνση 
των υδάτινων πηγών προκαλούν επίσης σημαντικές εξωγενείς επιδράσεις για την υγεία.

Οι σημερινές αντιδράσεις– από τις δημόσιες πολιτικές και από τον ιδιωτικό τομέα – δεν 
αντιμετωπίζουν επαρκώς αυτές τις σοβαρές και αλληλένδετες προκλήσεις στα συστήματα 
τροφίμων μας. Οι επικρατούσες λύσεις δεν έχουν συμφιλιώσει τις πολλαπλές πτυχές της 
βιωσιμότητας (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική) και συχνά ευνοούν τη μία εις 
βάρος της άλλης. Βασίζονται και ενισχύουν ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο, 
βιομηχανοποιημένο, κεφαλαιοποιημένο, τυποποιημένο και προσανατολισμένο στις εξαγωγές 
μοντέλο της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων – ένα μοντέλο που δημιουργεί 
συστηματικά αρνητικές επιπτώσεις και εξωτερικούς παράγοντες. Οι ελπίδες έχουν εναποτεθεί 
σε αλλαγές καθοδηγούμενες από την τεχνολογία, από την αγορά και από τη βιομηχανία, που 
βασίζονται στην ικανότητα των μεγάλων εταιρειών με εκτεταμένες αλυσίδες εφοδιασμού να 
φτάσουν σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Ωστόσο, τα υφιστάμενα κίνητρα για τη διατήρηση 
των πόρων, την προώθηση της βιοποικιλότητας, την παγίδευση διοξειδίου του άνθρακα και 
την προστασία της δημόσιας υγείας είναι σαφώς ανεπαρκή για τον αναπροσανατολισμό των 
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οδών καινοτομίας. Η εξάρτηση από την αυτορρύθμιση σε πολλά μέρη της τροφικής αλυσίδας 
έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αναποτελεσματική.

Η εισηγήτρια της ENVI πιστεύει ότι είναι πλέον καιρός για μια ολιστική προσέγγιση για την 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενέχει το σημερινό μας σύστημα 
τροφίμων. Απαιτείται μια θεμελιώδης αλλαγή κατεύθυνσης προκειμένου τα συστήματα 
τροφίμων να τεθούν σε πιο βιώσιμη πορεία. Οι διάφορες πολιτικές που επηρεάζουν τα 
συστήματα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας και του εμπορίου, πρέπει να 
μεταρρυθμιστούν επειγόντως προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, να 
σταματήσει η απώλεια βιοποικιλότητας, να περιοριστεί η παχυσαρκία και να καταστεί η 
γεωργία βιώσιμη για την επόμενη γενιά. Η φύση της πρόκλησης αυτής απαιτεί 
ολοκληρωμένες απαντήσεις που βασίζονται στη δημόσια πολιτική.

Η μετάβαση προς ολοκληρωμένες πολιτικές για τα τρόφιμα μπορεί να αντισταθμίσει το 
δημοκρατικό έλλειμμα των συστημάτων τροφίμων και να επανεξισορροπήσει την ισχύ. Με 
τη μετατόπιση της εστίασης από τη γεωργία στα τρόφιμα, ένα ευρύτερο φάσμα 
ενδιαφερόμενων μερών μπορεί να συμμετέχει ουσιαστικά στον σχεδιασμό και την 
αξιολόγηση των πολιτικών. Τα υγιή περιβάλλοντα τροφίμων, από το αγρόκτημα έως το 
πιάτο, θα πρέπει να καταστούν βασικός στόχος για την ανάληψη δράσης τόσο σε ενωσιακό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξεταστούν συλλογικά η παραγωγή, η διανομή, το 
λιανικό εμπόριο και η κατανάλωση και να δημιουργηθούν ολοκληρωμένα πακέτα 
παρέμβασης. Οι καταναλωτές θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο σε αυτή την εξαιρετικά 
αναγκαία μετάβαση και θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να κάνουν υγιεινές και 
βιώσιμες επιλογές, μεταξύ άλλων μέσω της ολοκληρωμένης, ανεξάρτητης και επιστημονικής 
ενημέρωσης των καταναλωτών.

Η τροφή αποτελεί βασική ανάγκη για την ύπαρξή μας και ανθρώπινο δικαίωμα. Ως εκ 
τούτου, η παραγωγή των τροφίμων μας αξίζει την πλήρη προσοχή μας. Η υγιεινή και βιώσιμη 
γεωργία είναι εφικτή εάν σεβόμαστε τη φύση, αποκαταστήσουμε τους κύκλους θρεπτικών 
ουσιών, μειώσουμε τις χημικές εισροές και πληρώνουμε στους γεωργούς μια δίκαιη τιμή για 
τα προϊόντα τους. Οι πολίτες πρέπει επίσης να κατανοήσουν πλήρως από πού προέρχονται τα 
τρόφιμα, πώς παράγονται και αν η τιμή που πληρώνουν για αυτά καλύπτει πράγματι το 
σύνολο του κόστους παραγωγής και περιβαλλοντικού κόστους. Πρέπει να εξασφαλίσουμε 
την πρόσβαση σε γη, καθαρό νερό και υγιή εδάφη και να μεταβούμε σε μια αναγεννητική 
γεωργία, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, αγροοικολογική και κοινωνικά δίκαιη. Θα 
πρέπει να θέσουμε το εμπόριο στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία απαιτεί 
επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούμε σήμερα εισαγωγές και εξαγωγές 
τροφίμων σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε με κριτικό πνεύμα τα 
μεγάλα εταιρικά συμφέροντα, τα οποία απειλούν τη διατροφική ασφάλεια. Η οικοδόμηση 
δικαιότερων, βραχύτερων και καθαρότερων αλυσίδων εφοδιασμού και η προώθηση 
επαρκούς, υγιεινής και βιώσιμης διατροφής για όλους, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας κατάλληλων κινήτρων για τις τιμές των τροφίμων, είναι ουσιαστικής σημασίας.

Σύμφωνα με την εισηγήτρια της ENVI, οι αρχές της προφύλαξης και του μη βλάπτειν, η 
διόρθωση των προβλημάτων στην πηγή τους, η επέκταση της ευθύνης του παραγωγού και ο 
υπολογισμός του πραγματικού κόστους θα πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές για τη 
μετάβαση προς ένα υγιεινό και βιώσιμο σύστημα τροφίμων. Το νομοθετικό πλαίσιο που 
ανακοίνωσε η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει την ατζέντα για μια θεμελιώδη αλλαγή σε 
ολόκληρο το σύστημα τροφίμων. Όλη η τομεακή νομοθεσία και οι τομεακές πολιτικές θα 
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πρέπει να συμβάλλουν στον στόχο αυτό και να παρέχονται σε όλους τους παράγοντες της 
αλυσίδας τροφίμων τα κατάλληλα κίνητρα για να κάνουν βιώσιμες επιλογές, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για να εξασφαλιστεί ότι ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε 
ευθυγραμμίζεται με τα όρια του πλανήτη, τις κατευθυντήριες γραμμές για την υγεία και τους 
ηθικούς κώδικες βάσει των οποίων επιθυμούμε να ζήσουμε. Τα μαχαίρια και τα πιρούνια μας 
είναι τα σημαντικότερα όπλα που διαθέτουμε για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
της φτώχειας, της πείνας, των ασθενειών, της ταλαιπωρίας των ζώων και της απώλειας 
βιοποικιλότητας. Είναι πλέον καιρός να αρχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά.

Από τη σκοπιά του εισηγητή της AGRI, η δημοσίευση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με 
τίτλο «Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»» καθορίζει τη σύνδεση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τροφίμων.

Αυτό συνδυάζει, αφενός, τον ευρωπαϊκό γεωργικό και επισιτιστικό τομέα και το εκτεταμένο 
νομικό του πλαίσιο, τον σημαντικό προϋπολογισμό του και, κυρίως, τον πλούτο των 
συνεισφορών στην καθημερινή ευημερία των πολιτών της Ευρώπης ενώ, από την άλλη 
πλευρά, η κλιματική αλλαγή αποτελεί την πλέον επείγουσα πρόκληση που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα σε όλες τις χώρες και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Όσον αφορά την πολιτική, η πιο ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ (κοινή γεωργική πολιτική) 
και η πιο ολοκληρωμένη νομοθεσία (γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα) καλούνται να 
συμβάλουν στο πλέον φιλόδοξο σχέδιο της τρέχουσας εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον πλέον επείγοντα στόχο της ΕΕ: την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη έως το 2050.

Το ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων έχει πρωταρχική σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία: 
πάνω από 47 εκατομμύρια άτομα σε περισσότερες από 15 εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις 
παράγουν σχεδόν 900 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όλοι οι παράγοντες παραγωγής 
τροφίμων (παραγωγοί γεωργικών προϊόντων και βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων) 
αντιπροσωπεύουν από κοινού το 7,5 % της απασχόλησης και το 3,7 % της συνολικής 
προστιθέμενης αξίας της ΕΕ. Αναλυτικότερα, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 12 εκατομμύρια 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν γεωργικά προϊόντα για μεταποίηση από περίπου 
300.000 επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Αυτοί οι μεταποιητές τροφίμων 
πωλούν τα προϊόντα τους μέσω των 2,8 εκατομμυρίων κυρίως μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στον τομέα της διανομής τροφίμων και των υπηρεσιών εστίασης, οι 
οποίες παρέχουν τρόφιμα στα 500 εκατομμύρια καταναλωτές της ΕΕ. 

Ωστόσο, όλοι αυτοί οι μέσοι αριθμοί κρύβουν μεγάλη ποικιλία τόσο ως προς τη δομή 
παραγωγής όσο και ως προς τις καταναλωτικές συνήθειες: ενώ η μέση γεωργική 
εκμετάλλευση της ΕΕ διαθέτει 16 εκτάρια γεωργικής γης, το 66 % εξ αυτών έχει λιγότερα 
από 5 εκτάρια και μόνο το 7 % διαθέτει περισσότερα από 50 εκτάρια γεωργικής γης. Οι 
δαπάνες των νοικοκυριών για τρόφιμα και ποτά κατά μέσο όρο στην ΕΕ είναι 14 %, ενώ στη 
Ρουμανία είναι 30 % και στην Αυστρία 9 % του διαθέσιμου εισοδήματος. 

Ωστόσο, όλες αυτές οι διαφορές συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα 
τροφίμων, το οποίο βασίζεται σε δύο αρχές: 

πολυλειτουργική γεωργία βασισμένη σε οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, η οποία 
παρέχει ποικίλα αγαθά και υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας ποιοτική παραγωγή τροφίμων, ορθές 
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γεωργικές πρακτικές, υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και δυναμικές αγροτικές περιοχές σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

αρχή της προφύλαξης που καλύπτει τόσο τις γεωργικές εισροές όσο και τις εκροές, η οποία 
επιτρέπει στους φορείς λήψης αποφάσεων να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα με βάση 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με κίνδυνο για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

Και οι δύο αυτές αρχές εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου, μέσα από πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις και σημαντικές κρίσεις, αντικατοπτρίζοντας παράλληλα τις δημογραφικές 
αλλαγές και τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες. 

Η πρόκληση που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει το 
ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων: μείωση της ποιότητας του εδάφους και της οργανικής ύλης 
και απώλεια εντόμων, πτηνών και θηλαστικών σε περιοχές εντατικής γεωργίας· μη 
ισορροπημένη διατροφή λόγω των υψηλής ενέργειας, επεξεργασμένων (σακχαρούχων) 
τροφίμων που είναι πιο άμεσα διαθέσιμα σε σύγκριση με τα υγιεινά φρούτα και λαχανικά· 
αύξηση της οικονομικής πίεσης λόγω των υψηλών τιμών γης και της τεχνολογίας έντασης 
κεφαλαίου, καθώς και συγκέντρωση της αγοράς στους ανάντη και κατάντη τομείς.

Ένα βασικό ζήτημα σε μια επιτυχημένη προσπάθεια να μπορέσει το ευρωπαϊκό σύστημα 
τροφίμων να συνεισφέρει το μερίδιό του στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας είναι η 
συνέπεια των νόμων και των πολιτικών για την αποφυγή αντιφάσεων, με παράλληλη 
διασφάλιση της σταθερότητας των κανόνων και των διαδικασιών και, ως εκ τούτου, 
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και επενδύσεις, με βάση ενδελεχή εκ των προτέρων 
αξιολόγηση όλων των νομοθετικών προτάσεων με την ενεργό συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών.

Ένα άλλο στοιχείο μεγάλης σημασίας είναι η επιδίωξη μιας προσέγγισης βασισμένης στην 
τεχνογνωσία και σε τεκμηριωμένα στοιχεία σε ολόκληρο το σύστημα τροφίμων, από την 
εξειδικευμένη κατάρτιση των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων έως τις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε τα αποτελέσματα της βασικής και της 
εφαρμοσμένης έρευνας, τόσο της κοινωνικής όσο και της τεχνολογικής καινοτομίας, να 
αξιοποιηθούν στην πράξη.

Βασική κινητήρια δύναμη για τη μετάβαση του συστήματος τροφίμων είναι η ευθύνη και η 
επιλογή των καταναλωτών, όπου η προσφορά βιώσιμων γεωργικών προϊόντων και η 
βιοτεχνική παραγωγή τροφίμων ανταποκρίνεται στη ζήτηση των καταναλωτών σε ένα 
περιβάλλον τροφίμων, γεγονός που επιτρέπει στον καταναλωτή να κάνει συνειδητές επιλογές 
για υγιεινά, ποιοτικά και τοπικά προϊόντα.

Ενώ το ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων συνέχισε να παρέχει ασφαλή, οικονομικά προσιτά και 
υψηλής ποιότητας προϊόντα καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η κρίση αυτή 
έφερε στο φως την ανάγκη για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα μέσω της μείωσης των 
εξαρτήσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε (εξαγωγικές) αγορές και εισροές (τρίτων χωρών), 
καθώς και στην εποχιακή εργασία και τη ροή αγαθών εντός της ενιαίας αγοράς.

Η παροχή στήριξης σε πρωτογενείς παραγωγούς και βιοτεχνίες τροφίμων κατά τη μετάβαση 
είναι ζωτικής σημασίας μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων στήριξης στα εθνικά 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, αλλά και στοχευμένων μέτρων στο ευρύτερο νομικό πλαίσιο, 
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συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ανταγωνισμού και της καταπολέμησης των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών, καθώς και μέσω της παροχής ευελιξίας στους κανόνες για την 
τροφική αλυσίδα.

Τέλος, η μελλοντική ΚΓΠ 2022-2027 διαδραματίζει καίριο ρόλο, ιδίως όσον αφορά τον 
σχεδιασμό και τη διαχείριση των στόχων και των μέτρων (οικολογικά συστήματα) που 
καθορίζονται στα εθνικά στρατηγικά σχέδια, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους 
παράγοντες του ευρωπαϊκού συστήματος τροφίμων να ξεκινήσουν νέα πράσινα 
επιχειρηματικά μοντέλα, ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια 
βιωσιμότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα και την ελευθερία 
επιλογής.

Ο εισηγητής της AGRI πιστεύει ακράδαντα ότι η εστίαση σε αυτά τα βασικά στοιχεία στην 
ολιστική προσέγγιση της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα επιτρέψει στο 
ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων να επιτύχει τον ευρωπαϊκό στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050.


