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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. τονίζει ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και αναμένεται να ανέλθει στα 9,6 

δισεκατομμύρια έως το 2050, ασκώντας περαιτέρω πίεση ως προς τον εφοδιασμό με 

τρόφιμα και φυσικούς πόρους· επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να έχει συνέπειες 

και για τους ευρωπαίους γεωργούς· 

2 τονίζει ότι η χρησιμοποιούμενη γεωργική επιφάνεια στον πλανήτη καταλαμβάνει πλέον 

λιγότερο από 2 000 τ.μ. ανά κάτοικο, και ότι η εν λόγω επιφάνεια πρέπει να καθιστά 

δυνατή την παραγωγή αρκετών τροφίμων ικανοποιητικής ποιότητας για την κάλυψη των 

διατροφικών αναγκών όλων των ανθρώπων στον κόσμο σε όλη τη διάρκεια του έτους· 

3. αναγνωρίζει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι η εξασφάλιση πρόσβασης σε τρόφιμα 

και ο επαρκής εφοδιασμός όλων των πολιτών της ΕΕ με ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα, 

μειώνοντας ταυτόχρονα την πίεση στους φυσικούς πόρους, και, με αυτόν τον τρόπο, 

διαφυλάσσοντας το περιβάλλον και πολύτιμους πόρους για τις μελλοντικές γενεές· 

τονίζει, ως προς αυτό, τις δυνατότητες που προσφέρει η καινοτομία και τη σημασία της 

στο πλαίσιο της διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων· υπογραμμίζει τη σημασία του 

Χάρτη του Μιλάνου και την ανάγκη για ένα ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση· τονίζει περαιτέρω ότι η βιώσιμη 

διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μπορεί να αποτελέσει ισχυρή βάση για την 

οικονομική βιωσιμότητα· 

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η σπατάλη τροφίμων, ιδίως η συστημική, 

δεδομένου ότι, κάθε χρόνο, 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν στα 

σκουπίδια ή χάνονται· θεωρεί ότι, για τη μείωση της υφιστάμενης σπατάλης, απαιτείται 

μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ γεωργών, παραγωγών και διανομέων· παροτρύνει τα 

κράτη μέλη να βρουν καινοτόμους τρόπους αντιμετώπισης της σπατάλης τροφίμων, όπως 

η διανομή αδιάθετων τροφίμων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις εφόσον είναι ακόμη 

κατάλληλα προς κατανάλωση ή, αν αυτό δεν ισχύει, η επανεισαγωγή τους στον κύκλο 

των θρεπτικών στοιχείων μέσω της λιπασματοποίησης· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 

προωθηθούν προγράμματα διατροφικής εκπαίδευσης σε οικογενειακό και σχολικό 

πλαίσιο με στόχο την προαγωγή της σωστής διατροφής από την παιδική ηλικία· 

5. επισημαίνει ότι η αποφυγή σπατάλης ενός τόνου τροφίμων θα μπορούσε να συμβάλει 

στην εξοικονόμηση περίπου 4,2 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός με σημαντικές 

επιπτώσεις για το περιβάλλον· τονίζει, επίσης, τη σημασία ενός νομικού πλαισίου που θα 

συνάδει με την αρχή της κυκλικής οικονομίας, σύμφωνα με το οποίο θα καθορίζονται 

σαφείς κανόνες για τα υποπροϊόντα, θα βελτιστοποιείται η χρήση των πρώτων υλών, και 

θα μειώνονται, κατά το δυνατόν, τα υπολειμματικά απόβλητα·  

6. υπογραμμίζει, συνεπώς, τη σημασία της καινοτομίας για την στήριξη των γεωργών κατά 

τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, με σκοπό τη διασφάλιση του 

δικαιώματος για ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα και την αύξηση της απόδοσης και της 

βιωσιμότητας των συστημάτων παραγωγής και διανομής, παράλληλα με την διασφάλιση 
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αξιοπρεπούς εισοδήματος για όλους τους γεωργούς,  την προστασία της δημόσιας υγείας 

και της υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων, και τη μείωση της ρύπανσης και των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μετριάζοντας, ως εκ τούτου, τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής· 

7. επιμένει ότι οι καλές πρακτικές διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να 

ανακόπτουν την απώλεια της βιοποικιλότητας σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη 

βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 και να εξασφαλίζουν την προστασία του αέρα, των 

υδάτων και του εδάφους έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγικότητα και η 

βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα στο μέλλον· θεωρεί ότι ο ίδιος στόχος θα πρέπει, 

επίσης, να επιτευχθεί μέσω φυτικών καλλιεργειών απαλλαγμένων από ΓΤΟ και μέσω 

κτηνοτροφίας απαλλαγμένης από κλωνοποίηση· 

8. σημειώνει ότι οι επιτυχημένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις εξαρτώνται από την ποιότητα 

των υδάτων και του εδάφους, και τη βιοποικιλότητα, καθώς και ότι η χρηστή διαχείριση 

των φυσικών πόρων εναπόκειται στους γεωργούς· επισημαίνει τα οφέλη που μπορούν να 

προσφέρουν, εν προκειμένω, τα ορθά κίνητρα και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 

στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων· υπογραμμίζει τον 

καίριο ρόλο που διαδραματίζουν η βιολογική και η βιοδυναμική γεωργία στη διατήρηση 

των φυσικών πόρων, στην πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης και στην άμεση και 

έμμεση διατήρηση της βιοποικιλότητας· 

9. υπενθυμίζει ότι με κατάλληλα οικονομικά κίνητρα, δικαιότερη κατανομή των εσόδων 

στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και διαφανείς συνθήκες στις αγορές, 

συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης της χώρας καταγωγής, οι γεωργοί θα είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότερο τρόπο την κλιματική αλλαγή και να 

διασφαλίσουν την προσαρμοστικότητα των οικοσυστημάτων χρησιμοποιώντας γεωργικές 

μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και οικολογικές πρακτικές, στις οποίες 

συγκαταλέγονται μέτρα όπως η διαφοροποίηση των καλλιεργειών, η διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων, των οικοσυστημάτων και των τοπικών ποικιλιών και ειδών, και η 

βιολογική γεωργία, συμβάλλοντας έτσι περαιτέρω στη διατήρηση και προαγωγή της 

βιοποικιλότητας· 

10. τονίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης των καταναλωτών· 

υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στις αλυσίδες εφοδιασμού και στην παραγωγή 

μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να πραγματοποιούν καλύτερα τεκμηριωμένες 

επιλογές σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν· θεωρεί ότι, με τη σειρά του, αυτό 

μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του εισοδήματος των γεωργών από τα προϊόντα που 

παράγουν· 

11. υπενθυμίζει ότι η απλούστευση των μέτρων και η μεγαλύτερη καθοδήγηση σχετικά με 

την εφαρμογή των μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), θα παρότρυναν τους 

γεωργούς να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές· 

12. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη 

ζωή στην ύπαιθρο, στην παραγωγή τροφίμων και στη διατήρηση του πολιτισμού και της 

παράδοσης των κρατών μελών και των περιφερειών τους· ζητεί, επομένως, τη διάδοση 

καινοτόμων ιδεών στη γεωργία οι οποίες θα βασίζονται στη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων 

υψηλής ποιότητας· 
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13. ανησυχεί για το γεγονός ότι, κατά την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ 

για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, επισημάνθηκε ότι δεν σημειώθηκε σημαντική 

συνολική πρόοδος όσον αφορά τη συμβολή της γεωργίας στη διατήρηση και τη βελτίωση 

της βιοποικιλότητας, και, ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

λάβουν υπόψη αυτές τις διαπιστώσεις στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης της ΚΓΠ 

και καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν καινοτόμες πολιτικές· 

14. υπογραμμίζει την ανάγκη ενοποίησης των δραστηριοτήτων παραγωγής και μεταποίησης, 

μέσω της προώθησης ομάδων παραγωγών και της ενθάρρυνσης των βραχειών αλυσίδων 

εφοδιασμού που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της 

αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, παρέχοντας ταυτόχρονα πιο φρέσκα και πιο υγιεινά 

τοπικά τρόφιμα στους καταναλωτές· 

15 τονίζει ότι η στενότερη επαφή των γεωργών με τους καταναλωτές μέσω τοπικών δικτύων 

τροφίμων, όπου συνήθως υπάρχει προσωπική, άμεση επαφή μεταξύ του παραγωγού και 

του πελάτη, προσφέρει αξίες όπως η παροχή φρέσκων προϊόντων που παράγονται σε 

τοπικό επίπεδο και έχουν μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον, και αποτελεί ευκαιρία για 

την αύξηση του εισοδήματος των γεωργών· επισημαίνει τον θετικό ρόλο που 

διαδραματίζουν οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού οι οποίες καλύπτουν διάφορες μορφές 

άμεσης πώλησης (πώληση στη γεωργική εκμετάλλευση, στις αγορές που διαχειρίζονται οι 

γεωργοί ή μέσω διαδικτύου)· 

16. πιστεύει ότι η έρευνα και η καινοτομία στην αγροοικολογία αποτελούν βασικούς 

παράγοντες για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας του 

αγροδιατροφικού τομέα, γεγονός που, με τη σειρά του, θα μπορούσε να βελτιώσει τις 

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες για τους γεωργούς και τις τοπικές κοινότητες μέσω 

της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης, κάτι που, επίσης, θα 

συνέβαλε στην προσέλκυση νέων στον γεωργικό τομέα·  αναγνωρίζει, εν προκειμένω, τον 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γεωργικές σχολές και τα πανεπιστήμια όσον 

αφορά τη στήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων για μια νέα γενιά γεωργών· 

17. τονίζει περαιτέρω ότι η ενθάρρυνση των νέων αγροτών θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση 

των προβλημάτων της εγκατάλειψης της υπαίθρου και της γήρανσης του αγροτικού 

πληθυσμού, μειώνοντας,  επίσης, με αυτόν τον τρόπο, τον κίνδυνο υδρογεωλογικής 

αστάθειας του εδάφους· επισημαίνει ότι η ανάσχεση της τάσης για εγκατάλειψη της 

υπαίθρου, θα μείωνε, επίσης, το φαινόμενο της αρπαγής γαιών· 

18. θεωρεί ότι η ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της 

διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να είναι εφικτή για τους γεωργούς 

μεγάλης, μεσαίας και μικρής κλίμακας· πιστεύει ότι πρέπει να διευκολυνθεί η καλύτερη 

σύνδεση μεταξύ του γεωργικού τομέα και της έρευνας και καινοτομίας με σκοπό την 

ανταλλαγή και την επί τόπου εφαρμογή μεθόδων βέλτιστης πρακτικής· 

19. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο στην έρευνα και 

στην καινοτομία και να στηρίξουν την ανάπτυξη τεχνολογιών που συμβάλλουν στην 

αειφόρο και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 

διατηρώντας, παράλληλα, την παραδοσιακή γνώση και τις γεωργικές πρακτικές των 

γεωργών και των κτηνοτρόφων· 

20. θεωρεί ότι οι εν λόγω επενδύσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση των δεσμών 
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μεταξύ έρευνας, βιομηχανίας και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως μικρού και μεσαίου 

μεγέθους, διευκολύνοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη μεταφορά των 

αποτελεσμάτων της έρευνας στις εν λόγω γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες, αν και 

απαντούν κατά κύριο λόγο σε όλη την ΕΕ, συχνά αποκλείονται από τους κύκλους της 

καινοτομίας· τονίζει ότι αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να αποσκοπούν στην ανάπτυξη 

νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας ακριβείας, και καινοτόμων 

τεχνικών βιώσιμης καλλιέργειας οι οποίες μπορούν να μειώσουν τη χρήση χημικών 

ουσιών που βλάπτουν την υγεία ανθρώπων και ζώων καθώς και το περιβάλλον· 

21. αναδεικνύει τη σημασία της βελτίωσης των ευρυζωνικών δικτύων στις αγροτικές περιοχές 

ως παράγοντα που συμβάλλει στην ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής 

ανάπτυξης στο πλαίσιο της διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως για τους 

γεωργούς μεσαίας προς μικρής κλίμακας· 

22. υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής βιώσιμων πρακτικών στον τομέα της γεωργίας 

και της διαχείρισης των υδάτων με σκοπό την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 

τον μετριασμό της· 

23. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει και να εξετάσει ολοκληρωμένες στρατηγικές 

για τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών με σκοπό την προστασία της υγείας των 

ανθρώπων και των ζώων καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων· 

24. τονίζει ότι με τη χρήση βοσκοτόπων για την εκτροφή των ζώων, οι γεωργοί δίνουν στα 

ζώα τη δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα, να αναπτύσσουν ενστικτώδεις συμπεριφορές, 

να ακολουθούν φυσική διατροφή και να αποφεύγουν το άγχος και τις ασθένειες που 

συνδέονται με τον εγκλεισμό· 

25. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει περισσότερους δημόσιους πόρους στον 

στρατηγικό τομέα της βιολογικής γεωργίας προκειμένου να αναπτύξει γεωργικές τεχνικές 

για την αύξηση της μικροβιακής δραστηριότητας του εδάφους και της βιοποικιλότητας, οι 

οποίες συμπεριλαμβάνουν τη χρήση τεχνικών λιπασματοποίησης, τη συγκαλλιέργεια 

φυτών και τη φύτευση προστατευτικών καλλιεργειών, και να ενθαρρύνει τη συλλογική  

αγορά και χρήση μηχανημάτων και την ανάπτυξη μηχανημάτων προσαρμοσμένων στις 

ανάγκες της βιολογικής γεωργίας, την επιλογή τοπικά κατάλληλων και ανθεκτικών 

ποικιλιών, τον εντοπισμό νέων πηγών ή βιολογικών λιπασμάτων και φυσικών λύσεων για 

την προστασία των φυτών έναντι στα έντομα· 

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στη βελτίωση των ποικιλιών 

ενδημικών φυτικών ειδών που θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα για τη σίτιση των ζώων, 

προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγόμενες ζωοτροφές οι οποίες συνήθως 

παράγονται από γενετικά τροποποιημένα φυτά· 



 

AD\1081982EL.doc 7/7 PE569.735v02-00 

 EL 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ημερομηνία έγκρισης 22.12.2015    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

59 

7 

0 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, 

Catherine Bearder, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, 

Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Miriam 

Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, 

Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, 

Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens 

Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jean-

François Jalkh, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne 

Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, 

Bolesław G. Piecha, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate 

Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, 

Дамиано Дзофоли 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Luke Ming 

Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Jan Huitema, Merja 

Kyllönen, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Alojz 

Peterle, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Keith Taylor, Νίκος 

Ανδρουλάκης 

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Lucy Anderson, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Neena 

Gill, Monika Hohlmeier, Sander Loones, Helga Stevens 

 
 


