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Θέμα: Συμβολή της ΕΕ στον μετασχηματισμό των παγκόσμιων συστημάτων τροφίμων για την 
επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η σύνοδος κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα συστήματα τροφίμων θα πραγματοποιηθεί τον 
Σεπτέμβριο του 2021, στο πλαίσιο της δεκαετίας δράσης για την υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Τα 
συστήματα τροφίμων, δηλαδή η παραγωγή, διανομή και κατανάλωση τροφίμων, επηρεάζουν και τους 
17 ΣΒΑ και είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξή τους. Η σύνοδος κορυφής αναμένεται να 
αποτελέσει ευκαιρία προκειμένου να δρομολογηθούν νέες δράσεις ώστε τα παγκόσμια συστήματα 
τροφίμων να καταστούν πιο υγιεινά, βιώσιμα και δίκαια. Η ΕΕ έχει συμβάλει ενεργά στην 
προετοιμασία της Ατζέντας του 2030. Η ΕΕ έχει επίσης δεσμευτεί ότι οι ΣΒΑ θα αποτελούν 
κατευθυντήρια αρχή σε όλες τις πολιτικές της και ότι θα τους προωθήσει με τους εταίρους της.

Δυστυχώς, σύμφωνα με όλους τους διαθέσιμους δείκτες, δεν βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για την 
επίτευξη ενός κόσμου χωρίς πείνα έως το 2030. Επιπλέον, η πανδημία COVID-19 έχει αναδείξει τις 
αδυναμίες των συστημάτων τροφίμων και έχει οξύνει τις ανισότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται επειγόντως η ανάληψη από την ΕΕ ανανεωμένης και ενισχυμένης 
δέσμευσης για την εξάλειψη της πείνας και τη διασφάλιση του δικαιώματος σε επαρκή τροφή:

1. Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι η ΕΕ μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην επίτευξη του 
ΣΒΑ 2 (Μηδενική πείνα), μεταξύ άλλων αναλαμβάνοντας οικονομικές δεσμεύσεις όσον αφορά τη 
διατροφή στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, δεδομένου του 
τρέχοντος τεράστιου χρηματοδοτικού κενού παγκοσμίως;

2. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να αξιοποιήσει την εμπορική πολιτική της ΕΕ για να στηρίξει την 
παγκόσμια μετάβαση σε βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα, σύμφωνα με τη στρατηγική «Από 
το αγρόκτημα στο πιάτο»;

3. Ποια μέτρα προτίθεται να προτείνει η Επιτροπή για να στηρίξει τις χώρες εταίρους και τους 
τοπικούς γεωργούς, αλιείς, δασοκόμους και παραγωγούς τροφίμων των εν λόγω χωρών, ώστε 
να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές σε βασικούς τομείς όπως η καλή μεταχείριση των ζώων, 
η χρήση γεωργικών φαρμάκων και η καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής;

Κατάθεση: 14.6.2021

Λήξη προθεσμίας: 15.9.2021


