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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: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό έλλειμμα στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων φυτών 

ανάγεται, ιστορικά, σε παλαιότερες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, ιδίως με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, οι οποίες επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα να προστατεύσει την 

παραγωγή σιτηρών, με αντάλλαγμα την καθιέρωση αδασμολόγητων εισαγωγών 

πρωτεϊνούχων φυτών και ελαιούχων σπόρων προς την ΕΕ (Γενική Συμφωνία Δασμών και 

Εμπορίου και συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ Blair House του 1992)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ακολούθησε σημαντική πρόοδος στην αποδοτικότητα της παραγωγής πρωτεϊνούχων 

καλλιεργειών σε τρίτες χώρες, εξέλιξη που δημιούργησε ανταγωνιστικό μειονέκτημα για 

τους ευρωπαίους γεωργούς, για τους οποίους η καλλιέργεια πρωτεϊνούχων φυτών δεν 

είναι αρκετά συμφέρουσα από οικονομική άποψη· 

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλλιέργειες με προέλευση τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τις 

Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς με τις ευρωπαϊκές 

καλλιέργειες όσον αφορά το περιβάλλον, την υγεία, τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τους 

ΓΤΟ· 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια δικαίου, η σταθερότητα και η συνοχή των 

ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών αποτελούν βασικό συστατικό κάθε αξιόπιστης 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τις πρωτεΐνες· 

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει χρησιμοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες τρεις 

βασικούς μοχλούς δράσης για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας 

στον τομέα των πρωτεϊνών, δηλαδή την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη για τις 

καλλιέργειες πρωτεϊνούχων και ελαιούχων φυτών, την πολιτική της ΕΕ στον τομέα των 

βιοκαυσίμων και την προϋπόθεση της διάθεσης του 30 % των άμεσων ενισχύσεων στην 

εφαρμογή μέτρων οικολογικού προσανατολισμού, η οποία θεσπίστηκε με την τελευταία 

μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), συμπεριλαμβανομένης της 

υποχρέωσης να διατίθεται το 5 % των αρόσιμων εκτάσεων σε περιοχές οικολογικής 

εστίασης και της απόφασης να επιτρέπεται σε αυτές η καλλιέργεια αζωτοδεσμευτικών 

φυτών και ενδιάμεσων καλλιεργειών· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του χαμηλού ποσοστού των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών 

στην ΕΕ, ο αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων για τις φυτικές πρωτεΐνες 

παρουσιάζει πτώση, συνοδεύεται δε από μείωση της κατάρτισης, της καινοτομίας και της 

απόκτησης πρακτικής εμπειρίας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ερευνητική 

πολιτική έχει προοπτικές επιτυχίας μόνο αν εντάσσεται στο πλαίσιο μεσοπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων πολιτικών δεσμεύσεων· 

1. υπενθυμίζει ότι η Ένωση διαθέτει μόνο το 3 % των αρόσιμων εκτάσεων στην καλλιέργεια 

πρωτεϊνούχων φυτών και εισάγει περίπου 70 % των ζωοτροφών υψηλής περιεκτικότητας 

σε πρωτεΐνες – κυρίως από τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τις Ηνωμένες Πολιτείες – που 

σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από καλλιέργειες ΓΤΟ· τονίζει ότι η προώθηση της 

καλλιέργειας πρωτεϊνούχων φυτών είναι απαραίτητη προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση 
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της ΕΕ από τις εισαγωγές και το αποτύπωμα άνθρακα καθώς και το περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα της γεωργίας·  

2. πιστεύει ότι η προώθηση της καλλιέργειας πρωτεϊνούχων φυτών, ως μέρος της 

αμειψισποράς, μπορεί επίσης να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη μετάβαση προς πιο 

βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα, καθώς στηρίζει τη μετάβαση από τις 

μονοκαλλιέργειες υψηλών εισροών με υψηλή εισροή συνθετικών χημικών προϊόντων και 

υψηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, προς διαφοροποιημένα αγροοικολογικά συστήματα, 

και μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος και στην 

αύξηση των πηγών τροφής των επικονιαστών, στοιχεία που αποτελούν ουσιαστικό μέρος 

της βιοποικιλότητας·  

3. υπογραμμίζει ότι η διαθεσιμότητα στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη γνώση της 

καλλιέργειας και του εμπορίου των πρωτεϊνούχων φυτών, και των προτιμήσεων των 

καταναλωτών στον τομέα αυτό, καθώς και των πρωτοβουλιών των αγροτών για τις 

πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και του αντίκτυπου τους στο περιβάλλον, την υγεία του 

ανθρώπου και τη διατροφή, είναι απαραίτητη για την τεκμηρίωση, την ανάπτυξη, την 

εφαρμογή και την παρακολούθηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προώθηση των 

πρωτεϊνούχων καλλιεργειών· 

4. επισημαίνει το γεγονός ότι οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες δεν περιλαμβάνουν μόνο τη 

σόγια, αλλά και ψυχανθή σπόρων και χορτονομής, τα οποία μπορούν να καλλιεργηθούν 

σε ένα ευρύ φάσμα αγροκλιματικών και εδαφικών συνθηκών σε ολόκληρη την Ευρώπη· 

σημειώνει ότι οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα, στις 

ζωοτροφές και ως καύσιμο· θεωρεί σημαντικό να προωθηθεί η διατήρηση και η 

καλλιέργεια των αυτόχθονων ποικιλιών· 

5. υπενθυμίζει ότι η κρίση της ΣΕΒ στη δεκαετία του 1990 και η απαγόρευση της χρήσης 

μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών στις ζωοτροφές, όπως θεσπίστηκε στον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 999/2001, έχουν αυξήσει τη ζήτηση για φυτικές πρωτεΐνες στην Ευρώπη· 

σημειώνει ότι στον ευρωπαϊκό κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικές ευρωπαϊκές πηγές πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, όπως το ιχθυάλευρο· 

6. είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ανάπτυξη βιώσιμου 

και αειφόρου εφοδιασμού πρωτεϊνών στην ΕΕ, πράγμα που δεν θα έχει μόνον οικονομικά 

οφέλη για τους γεωργούς και τους παραγωγούς τροφίμων και ζωοτροφών και τους 

καταναλωτές, αλλά και ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών και κλιματικών οφελών, όπως η 

ικανότητα δέσμευσης αζώτου από την ατμόσφαιρα, η μείωση τόσο εκπομπών CO2 που 

προέρχονται από την παραγωγή συνθετικών χημικών λιπασμάτων, παραγωγή εξαιρετικά 

ενεργοβόρα, όσο και εκπομπών διοξειδίου του αζώτου που οφείλονται στην καλλιέργεια 

πρωτεϊνούχων ψυχανθών, η βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και της διαχείρισης των 

υδάτινων πόρων, η μείωση των ασθενειών λόγω των συνεχών μονοκαλλιεργειών και η 

προστασία της βιοποικιλότητας· σημειώνει ακόμη ότι ο συνδυασμός καλλιέργειας 

σιτηρών και πρωτεϊνούχων φυτών στο ίδιο αγροτεμάχιο – κοινή προσέγγιση στη 

βιολογική γεωργία – έχει αποδειχθεί χρήσιμη και δεν πρέπει να περιθωριοποιείται· 

7. τονίζει ότι στα συστήματα αμειψισποράς που περιλαμβάνουν καλλιέργειες ψυχανθών, οι 

αναπαραγωγικοί κύκλοι των επιβλαβών και των παθογόνων οργανισμών διακόπτονται, 

μειώνοντας με τον τρόπο αυτόν τα επίπεδα φυτικών ασθενειών· σημειώνει επιπλέον ότι η 

βιοποικιλότητα αυξάνεται επίσης μέσω του διαχωρισμού των μονοκαλλιεργειών· 
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8. σημειώνει ότι οι καλλιέργειες ψυχανθών προσελκύουν επικονιαστές, αλλά ότι τα 

εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αυτές μπορεί να είναι θανατηφόρα 

για τους επικονιαστές· 

9. υπενθυμίζει ότι περίπου το 75 % της σόγιας χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή και ότι 

γενετικά τροποποιημένη σόγια καλλιεργείται σε περισσότερα από 90 εκατομμύρια 

εκτάρια παγκοσμίως, ήτοι 82 % της συνολικής έκτασης καλλιέργειας σόγιας· υπενθυμίζει 

ότι, στις ΗΠΑ, το ποσοστό γενετικά τροποποιημένης σόγιας υπερβαίνει αρκετά το 90 %· 

10. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ βασίζεται σε μαζικές εισαγωγές πρώτων υλών ζωοτροφών που είναι 

πλούσιες σε πρωτεΐνη, κατά κύριο λόγο γενετικά τροποποιημένης ανθεκτικής στα 

ζιζανιοκτόνα σόγιας, πράγμα που δεν είναι επιθυμητό· 

11. τονίζει ότι η υπερβολική εξάρτηση από τις εισαγωγές σόγιας από την Αμερική, που δεν 

υπόκεινται στα ίδια περιβαλλοντικά, υγειονομικά και κανονιστικά πρότυπα με τις 

ευρωπαϊκές καλλιέργειες, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση πρωτεΐνης σόγιας από 

την Κίνα, δυσχεραίνει την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης, ιδίως στο πλαίσιο της 

αυξανόμενης ζήτησης λόγω της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού και της ανόδου της 

κατανάλωσης κρέατος·  

12. επισημαίνει ότι οι εισαγωγές αυτές συνεπάγονται σημαντικό αποτύπωμα άνθρακα και 

οδηγούν σε σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα στις χώρες προέλευσης, όπως 

αποψίλωση των δασών, απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, 

οικοτοξικολογικά φαινόμενα, ακόμη και στα μη στοχευόμενα είδη, και βλάβη της υγείας 

του τοπικού εργατικού δυναμικού, καθώς και αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση γης στην 

περιοχή όπου παράγεται σόγια· 

13. σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της γενετικά τροποποιημένης σόγιας που εισάγεται 

στην ΕΕ έχει αποκτήσει ανθεκτικότητα σε ένα ή περισσότερα ζιζανιοκτόνα, όπως η 

γλυφοσάτη, τα οποία στη συνέχεια περιέχονται ως κατάλοιπα στα εισαγόμενα τρόφιμα 

και ζωοτροφές·  

14. τονίζει ότι η ΕΕ θα ωφεληθεί από τη μεγάλης κλίμακας παραγωγή πρωτεϊνούχων φυτών 

μέσω της μείωσης του ελλείμματός της σε φυτικές πρωτεΐνες· αναγνωρίζει τα σημαντικά 

εμπόδια που απορρέουν από τη σχετικά χαμηλή απόδοση των κατάλληλων ψυχανθών και 

τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα των τιμών τους σε σχέση με τα εισαγόμενα προϊόντα· 

15. σημειώνει ότι οι αγελάδες και άλλα μηρυκαστικά έχουν εξελιχθεί παράλληλα με 

ευεργετικά βακτήρια που μετατρέπουν τη χλόη και άλλα φυτά σε πηγή πλούσιας σε 

πρωτεΐνες τροφής· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι δεν είναι επιθυμητό, από περιβαλλοντική ή 

οικονομική σκοπιά και από άποψη υγείας, να τρέφονται τα ζώα αυτά με εισαγόμενη σόγια 

η οποία έχει μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν τοπικές πηγές ζωοτροφών· 

16. σημειώνει ότι η μετάβαση από τη σίτιση των μηρυκαστικών με χορτονομή στη σίτισή 

τους με εισαγόμενη σόγια και καλαμπόκι έχει οδηγήσει στην καταστροφή των τροπικών 

δασών, μόνιμων λειμώνων, βοσκοτόπων και χορτολιβαδικών εκτάσεων με αποτέλεσμα 

την καταστροφική απώλεια βιοποικιλότητας και την απώλεια άνθρακα λόγω της αλλαγής 

της χρήσης της γης· 
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17. εκτιμά ότι, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από την εισαγόμενη σόγια, η οποία 

χρησιμοποιείται πρωτίστως για τη διατροφή των ζώων, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και 

να ενθαρρυνθεί η διατροφή των ζώων με βάση τη χορτονομή στην Ευρώπη· 

18. σημειώνει ότι, πέρα από τη διατροφή των ζώων με βάση τη χορτονομή, είναι διαθέσιμες 

και άλλες εναλλακτικές βόσκησης ή διατροφής σε προσωρινά λιβάδια, όπως μεικτές 

καλλιέργειες χορτονομής-τριφυλλιού και η συγκαλλιέργεια με ψυχανθή, όπως κουκιά, 

λούπινα, και οσπριοειδή, όπως η αλφάλφα· 

19. στηρίζει τους στόχους της ευρωπαϊκής διακήρυξης για τη σόγια και άλλες πρωτοβουλίες 

για την ενίσχυση της παραγωγής μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας και άλλων 

πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην Ευρώπη, υπό την προϋπόθεση ότι, στην πράξη, 

εφαρμόζονται υπεύθυνα και σέβονται τους στόχους της ανάπτυξης βιώσιμων, κοινωνικά 

δίκαιων και οικολογικά ανθεκτικών γεωργικών συστημάτων· 

20. τονίζει την ανάγκη να τονωθεί το ενδιαφέρον των αγροτών για την ανάπτυξη 

πρωτεϊνούχων καλλιεργειών· 

21. σημειώνει ότι, προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους γεωργούς για την καλλιέργεια 

πρωτεϊνούχων φυτών, η δραστηριότητα θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμη· 

22. υπενθυμίζει ότι η ΚΓΠ έχει καθοριστικό αντίκτυπο στις αποφάσεις των γεωργών να 

καλλιεργούν πρωτεϊνούχα φυτά ή να εγκαταλείπουν την καλλιέργεια αυτών των φυτών, 

και θα πρέπει, επομένως, να αξιοποιείται στο έπακρο, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 

στόχων περί βιωσιμότητας, και σύμφωνα με τις ποικίλες πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες οσπρίων· 

23. σημειώνει ότι η θέσπιση προαιρετικών συνδεδεμένων ενισχύσεων για τις πρωτεϊνούχες 

καλλιέργειες έχει συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής στα κράτη μέλη που 

εφαρμόζουν αυτές τις ενισχύσεις και καλεί τα κράτη μέλη να τις αξιοποιούν πλήρως· 

24. πιστεύει ότι η επικείμενη ΚΓΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει ενίσχυση για πρωτεϊνούχες 

καλλιέργειες οσπρίων και για την καλύτερη και πιο στοχευμένη χρήση εργαλείων που 

σχετίζονται με καλλιέργειες πρωτεϊνούχων φυτών, μέσω της χρήσης κινήτρων μάλλον 

παρά τιμωρητικών μέτρων· 

25. θεωρεί ότι οι γεωργοί θα πρέπει να λαμβάνουν στήριξη για την καλλιέργεια της δικής 

τους πρωτεϊνούχας χορτονομής και για τη βόσκηση των ζώων σε βοσκοτόπους, καθώς με 

τον τρόπο αυτόν θα βελτιωθεί η αυτάρκειά τους και θα επιτευχθούν υψηλότερα πρότυπα 

καλής διαβίωσης των ζώων· 

26. τονίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι για την παραγωγή 

πρωτεϊνούχων οσπρίων στην Ένωση και να διασφαλιστούν, ως εκ τούτου, ίσες ευκαιρίες 

για τους γεωργούς σε όλα τα κράτη μέλη· 

27. σημειώνει ότι, παρότι ο όγκος των πρωτεϊνούχων φυτών που καλλιεργούνται στην ΕΕ 

είναι επί του παρόντος μικρός, η συμφωνία του Blairhouse παραμένει σε ισχύ· εκτιμά ότι 

θα πρέπει να επανεξεταστεί η ανάγκη αυτής της συμφωνίας και σημειώνει επιπλέον ότι 

υφίστανται ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο του ΠΟΕ για ευεργετικά από κοινωνική και 

περιβαλλοντική άποψη μέτρα στήριξης· 
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28. πιστεύει ότι θα μπορούσαν να αντληθούν χρήσιμα διδάγματα από την πρόσφατη 

απαγόρευση της χρήσης φυτοφαρμάκων σε περιοχές οικολογικής εστίασης, όταν θα 

έχουν περάσει μερικά χρόνια από την έναρξη ισχύος της·  

29. σημειώνει ότι η κύρια λειτουργία της απαγόρευσης της χρήσης φυτοφαρμάκων σε 

περιοχές οικολογικής εστίασης είναι η ενίσχυση των οικολογικών διεργασιών με την 

τόνωση της βιοποικιλότητας· σημειώνει, συνεπώς, ότι η απαγόρευση των φυτοφαρμάκων 

στις εν λόγω περιοχές συνάδει με τους νομοθετικούς στόχους· 

30. υπενθυμίζει ότι τα υποπροϊόντα της παραγωγής τροφίμων και βιοκαυσίμων και ορισμένες 

μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες αποτελούν σημαντικές εναλλακτικές πηγές πρωτεϊνών 

για ζωοτροφές, και ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση τους· υπογραμμίζει ότι τα 

βιοκαύσιμα εντάσσονται σε μια λογική κυκλικής οικονομίας όταν παρασκευάζονται από 

υποπροϊόντα, απόβλητα ή κατάλοιπα, καταλαμβάνουν μικρό ποσοστό των γεωργικών 

εκτάσεων, συμβάλλουν στην εναλλαγή και τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών ή στη 

χρήση της αγρανάπαυσης σύμφωνα με τα οικολογικά μέτρα της ΚΓΠ και δεν προκαλούν, 

αυτά καθαυτά, αύξηση της τιμής των τροφίμων· 

31. τονίζει ότι η νομοθεσία για τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες είναι συχνά παρωχημένη 

και θα πρέπει να προσαρμοστεί στον επιδιωκόμενο σκοπό, προκειμένου να 

δημιουργηθούν μεγαλύτερα περιθώρια εντός του νομοθετικού πλαισίου για τη 

διευκόλυνση της χρήσης εναλλακτικών πηγών πρωτεΐνης, όπως οι πρωτεΐνες εντόμων· 

32. σημειώνει ότι η μελέτη GLOBIOM της Επιτροπής αναφέρεται ήδη στα οφέλη που έχει 

για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου η συμπαραγωγή ζωοτροφών και βιοκαυσίμων 

στις προτεινόμενες εκτιμήσεις για την έμμεση χρήση της γης·  

33. επισημαίνει ότι τα ψυχανθή είναι μια σημαντική πηγή φυτικών πρωτεϊνών και, ως εκ 

τούτου, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στη διασφάλιση βιώσιμης και υγιεινής 

διατροφής για τους ανθρώπους· εκτιμά ότι ο όγκος των υψηλής ποιότητας, μη γενετικά 

τροποποιημένων πρωτεϊνούχων φυτών που καλλιεργούνται στην ΕΕ πρέπει να αυξηθεί, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στο αυξανόμενο ενδιαφέρον και στη ζήτηση των 

καταναλωτών για διατροφή με βάση τα φυτά· 

34. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει η διατροφική εκπαίδευση στη 

διαμόρφωση της ζήτησης τροφίμων· υπογραμμίζει την ανάγκη έκδοσης διατροφικών 

κατευθυντήριων γραμμών, είτε σε επίπεδο ΕΕ είτε σε επίπεδο κρατών μελών, με στόχο 

την προώθηση της υγιεινής διατροφής και παράλληλα την αντιμετώπιση των 

περιβαλλοντικών ανησυχιών που συνδέονται με την παραγωγή τροφίμων· 

35. τονίζει ότι οι χαμηλές τιμές των πρωτεϊνών παγκοσμίως, οι δύσκολες κλιματικές 

συνθήκες, το υψηλό κόστος των πρώτων υλών και ο ανταγωνισμός από τις καλλιέργειες 

πρωτεϊνούχων φυτών που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρώπης αποτελούν 

προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν· 

36. σημειώνει ότι, λόγω της αλλαγής του κλίματος, έχει ιδιαίτερη σημασία η ανεξάρτητη 

επιστημονική έρευνα σχετικά με τη σταθεροποίηση των αποδόσεων και την αντοχή στις 

πιέσεις· 

37. υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να καταστεί πιο ελκυστική η καλλιέργεια πρωτεϊνούχων 
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φυτών για τους γεωργούς της ΕΕ, η έρευνα θα πρέπει επίσης να επικεντρώνεται στην 

απόδοση, τα επίπεδα πρωτεϊνών και αλκαλοειδών και στην ανάπτυξη περισσότερο 

βιώσιμων συστημάτων καλλιέργειας, ιδίως των συστημάτων που βασίζονται στην 

αμειψισπορά πρωτεϊνούχων καλλιεργειών· 

38. τονίζει ότι οι υπάρχουσες δομές, όπως το σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών (FAS) 

και η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας, θα μπορούσαν να παρέχουν συμβουλές και 

κατάρτιση στους γεωργούς για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων φυτών, μεταξύ άλλων στο 

πλαίσιο της αμειψισποράς· 

39. στηρίζει την καθιέρωση διαφανών συστημάτων επισήμανσης προϊόντων που βασίζονται 

σε πιστοποιημένα πρότυπα παραγωγής, όπως είναι τα πρότυπα Donau Soja και Europe 

Soya·  

40. ζητεί την επέκταση των κανόνων επισήμανσης των ΓΤΟ ώστε να καλύπτουν και τα 

προϊόντα που προέρχονται από ζώα που τρέφονται κυρίως με γενετικά τροποποιημένες 

ζωοτροφές· 

41. σημειώνει ότι η διάδοση γνώσεων, η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και η ανάπτυξη της 

αγοράς έχουν επίσης μεγάλη ανάγκη για επενδύσεις· τονίζει τη σημασία της τοπικής και 

της περιφερειακής γνώσης των εδαφών και των κατάλληλων ποικιλιών ψυχανθών· 

42. τονίζει την ανάγκη για καινοτομία και ανάπτυξη στις πρακτικές διαχείρισης και στις 

τεχνικές για την καταπολέμηση των ζιζανίων, των παρασίτων και άλλων παραγόντων 

που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση και την ανάπτυξη των 

καλλιεργειών. 
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