
βάναυση εισβολή του Κρεµλίνου στην Ουκρανία 
προκαλεί άπειρα δεινά σε πολλούς ανθρώπους 
που σκοτώνονται, τραυµατίζονται κι 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. 

1.Βάση του «Κατ' εξουσιοδότηση κανονισµού (ΕΕ) της Επιτροπής για έκτακτη ενίσχυση προσαρµογής 
στους παραγωγούς των γεωργικών τοµέων», η Ουκρανία µόνο παρέχει το 52% των εισαγωγών της ΕΕ 
σε καλαµπόκι, το 19% σε µαλακό σίτο, το 23% σε φυτικά έλαια και το 22% σε σπορέλαια.

Η εισβολή θα έχει και ευρύτερες επιπτώσεις, καθώς 
βλέπουµε ότι το παγκόσµιο και το ευρωπαϊκό 
αγροδιατροφικό σύστηµα είναι επισφαλές και καθόλου 
ανθεκτικό σε εξωτερικά πλήγµατα. Έχει γίνει πιο ξεκάθαρο 
από ποτέ ότι πρέπει να επανεξετάσουµε ριζικά τον τρόπο 
που παράγουµε, καταναλώνουµε και εµπορευόµαστε 
αγροτικά προϊόντα. Η επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης του 
αγροδιατροφικού µας συστηµατος δεν είναι κάτι 
καινούργιο, φυσικά. Ήταν ήδη εµφανής µε το ξέσπασµα 
της πανδηµίας κορωνοϊού, όταν έγιναν ορατές οι 
επιπτώσεις της κλιµατικής κρίσης και της κατάρρευσης της 
βιοποικιλότητας, δύο κρίσεις που σχετίζονται στενά τόσο 
µεταξύ τους όσο και µε το σηµερινό αγροδιατροφικό 
σύστηµα.

Το οικονοµικά και πολιτικά ισχυρό λόµπι της 
βιοµηχανοποιηµένης γεωργίας, µε την ισχυρή του 
αντιπροσώπευση σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσµούς, 
χρησιµοποιεί τον πόλεµο στην Ουκρανία και τη διεθνή 
αναταραχή που αυτός έχει προκαλέσει για να 
τροφοδοτήσει αβάσιµους φόβους επιδείνωσης της 
επισιτιστικής ανασφάλειας στην Ευρώπη. 

Σκοπός του είναι να αναβληθούν και τελικά να καταλυθούν 
οι στόχοι για την υγεία, το κλίµα και το περιβάλλον, οι 
οποίοι διασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συµφωνία, τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και τη 
Στρατηγική “Από το αγρόκτηµα στο πιάτο”.

Η πρόσφατη διακοπή ρωσικών και ουκρανικών εξαγωγών 
δηµητριακών, σπορελαίων, λιπασµάτων και φυσικού αερίου 
(το οποίο χρησιµοποιείται για την παραγωγή των 
συνθετικών λιπασµάτων, που αποτελούν το θεµέλιο της 
σύγχρονης βιοµηχανικής γεωργίας) δείχνει ξεκάθαρα την 
επικίνδυνη εξάρτηση του ευρωπαϊκού αγροτικού τοµέα από 
τις εξωτερικές εισροές και εξαγωγές. Για να διατηρήσει την 
υπερπαραγωγή και εξαγωγή ζωικών προϊόντων, η Ευρώπη 

H βασίζεται σε εισαγωγές σιτηρών και σπορελαίων από τη 
Ρωσία και την Ουκρανία, ορυκτού αερίου και φωσφορικού 
άλατος από τη Ρωσία και καλίου από τη Λευκορωσία. 
Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, η Ευρώπη πρέπει να 
αλλάξει το αγροδιατροφικό της σύστηµα και να το 
µετατρέψει σε βιώσιµο και ανθεκτικό, µεταβαίνοντας σε 
διατροφή βιώσιµη, τοπική, εποχική, βασισµένη στα όσπρια, 
τα φρούτα και τα λαχανικά. 

Τα επακόλουθα της κρίσης στην Ουκρανία καθιστούν 
ξεκάθαρο ότι δεν αποτελεί επιλογή η διατήρηση του 
σηµερινού αγροδιατροφικού συστήµατος. Έχει έρθει η ώρα 
να επισπεύσουµε την απαραίτητη µεταστροφή του, βάζοντας 
ένα τέλος στην τρέχουσα µη βιώσιµη χρήση φυσικών 
πόρων, µε τη σταδιακή κατάργηση της εξάρτησης από 
εισροές, τη µείωση της σπατάλης τροφίµων, τη σηµαντική 
µείωση της παραγωγής και κατανάλωσης ζωικών προϊόντων 
και την ελαχιστοποίηση της χρήσης εδαφών για παραγωγή 
βιοκαυσίµων. Τυχόν αδυναµία µεταστροφής του 
συστήµατος και διασφάλισης µακροχρόνιας βιωσιµότητας 
θα πλήξει και τους αγρότες - τα πρώτα θύµατα του 
υψηλότερου και ασταθούς κόστους των εισροών, οι οποίοι 
αντιµετωπίζουν επίσης τις συνέπειες της κλιµατικής 
κατάρρευσης και της καταστροφής της βιοποικιλότητας. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ ΚΑΘΙΣΤΑ 
ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΕΠΙΛΟΓΗ Η ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΑΪΖΟΝΤΑΣ
ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ

Τι πρέπει να κάνουν οι Ευρωπαίοι αρµόδιοι για τη χάραξη πολιτικής 
ώστε να διασφαλίσουν ουσιαστική επισιτιστική ασφάλεια
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Με βάση τα παραπάνω, η Greenpeace ζητάει:

ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ:

ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ:

2ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΟΦΗ
ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ,
ΟΧΙ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

Μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση λαµβάνει χώρα 
στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις της είναι 
αισθητές σε όλον τον κόσµο. Οι ευρωπαϊκές 
χώρες πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να διασφαλίσουν την κάλυψη του 
δικαιώµατος στην τροφή για όλους, καθώς και να 
βάλουν φρένο σε κάθε πιθανή αύξηση τιµών που 
σχετίζεται µε την έλλειψη αγαθών λόγω του 
πολέµου στην Ουκρανία. 

Πάνω από το 60% των ευρωπαϊκών καλλιεργήσιµων 
εκτάσεων χρησιµοποιείται για παραγωγή ζωοτροφών για 
ζώα εκτροφής τα περισσότερα από τα οποία εκτρέφονται 
σε αγροκτήµατα βιοµηχανικής κλίµακας. Επιπλέον, το 62% 
των σιτηρών στην Ευρώπη προορίζεται για ζωοτροφές, ενώ 
µόνο το 22% είναι για ανθρώπινη κατανάλωση. Μεγάλο 
µέρος των εδαφών που προορίζεται για την παραγωγή 
ζωοτροφών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παραγωγή 
τροφής για ανθρώπινη κατανάλωση, συµπεριλαµβάνοντας 
χώρες που είναι ευάλωτες στη διατροφική ανασφάλεια.

Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτοµα που 
επηρεάζονται άµεσα από την κρίση εντός της 
Ουκρανίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν 
πληγεί από τη διαταραχή της ρωσικής και 
ουκρανικής αγοράς αγροτικών προϊόντων, 
ιδιαίτερα στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή 
και σε κάποιες ασιατικές χώρες. 

∆ιασφάλιση ότι οι δράσεις ανθρωπιστικής 
βοήθειας θα ενισχύσουν την αυτάρκεια των 
πληγέντων αγροδιατροφικών συστηµάτων και τη 
διατροφική κυριαρχία των τοπικών κοινοτήτων.

∆ηµιουργία µηχανισµών που αποτρέπουν την 
εκτίναξη των τιµών των τροφίµων, ιδιαιτέρως µε την 
αποτροπή και αντιµετώπιση της 
χρηµατοοικονοµικής κερδοσκοπίας, η οποία 
µπορεί να διογκώσει τις τιµές των τροφίµων, 
καθώς και µε την αποφυγή τυχόν µέτρων 
προστατευτισµού του εµπορίου, τα οποία θα 
µπορούσαν να επιτείνουν τον κίνδυνο ελλείψεων 
σε τρόφιµα και την εκτόξευση των τιµών τους. 

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα πρέπει άµεσα να 
εκτρέψουν τη χρήση µέρους των σιτηρών και των 
καλλιεργήσιµων εκτάσεων που προορίζονται για 
την παραγωγή ζωοτροφών προς την παραγωγή 
τροφής για ανθρώπους. Αυτό θα σήµαινε 
καταρχήν ανάσχεση της ανανέωσης του 
πληθυσµού πουλερικών και χοίρων. 

Άµεση θέσπιση µορατόριουµ για νέες 
βιοµηχανικές φάρµες ή για επέκταση των 
υφιστάµενων. 

Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα κονδύλια της 
ΕΕ προς αρωγή των αγροτών, ώστε να 
αντιµετωπίσουν τις άµεσες προκλήσεις και να 
κάνουν τη µετάβαση από το ισχύον µη βιώσιµο 
µοντέλο παραγωγής, κι όχι για την εδραίωση της 
τρέχουσας υπερπαραγωγής κρέατος και 
γάλακτος. 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Να τεθούν ευρωπαϊκοί στόχοι για 70% µείωση της 
ζωικής παραγωγής µέχρι το 2030 και 80% µέχρι 
το 2050, µε βάση τα σηµερινά επίπεδα, σε 
συµφωνία µε τα επιστηµονικά στοιχεία για τις 
επιπτώσεις των σηµερινών µεγεθών παραγωγής 
στην υγεία, το περιβάλλον και το κλίµα. 

Εισαγωγή συστηµάτων χρηµατοδότησης για την 
επιβράβευση των αγροτών που µειώνουν τον 
πληθυσµό των κοπαδιών τους, ειδικά για τη 
µεταστροφή από δραστηριότητες µεγάλης 
κλίµακας σε εκτατική κτηνοτροφία που βασίζεται 
σε βόσκηση. 

Κινητοποίηση χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων 
για την ενθάρρυνση των αγροτών να στραφούν 
στη βιώσιµη παραγωγή φρούτων και λαχανικών. 

Επανασχεδιασµός των ισχυόντων εµπορικών 
κανόνων και των εµπορικών συµφωνιών, που 
προκαλούν υψηλό κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
κόστος για τους ανθρώπους και τον πλανήτη, ώστε 
να υποστηρίζουν τη βιωσιµότητα και την 
ανθεκτικότητα των διατροφικών αλυσίδων. 

2. Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών 
(ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων, 28 Απριλίου 2022 https://circabc.europa.eu/s-
d/a/92653d37-7fff-40c1-8d5e-b6bb3625c04a/EU%20cereals%20market.pd%20



3ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟ 
ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ

Οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν τη διπλάσια ποσότητα 
κρέατος από τον παγκόσµιο µέσο όρο, κάτι που απαιτεί 
αχανείς καλλιεργήσιµες εκτάσεις και εισαγόµενες 
ζωοτροφές. Κι ενώ η αγροτική βιοµηχανία εκµεταλλεύεται 
τους φόβους για επισιτιστική ανασφάλεια ώστε να 
προωθήσει την αύξηση της παραγωγής, η διαθέσιµη 
τροφή είναι ήδη επαρκής για όλους. Η επισιτιστική 
ανασφάλεια είναι πρόβληµα πρόσβασης, όχι ποσότητας. 
Η Ευρώπη χρειάζεται µια ολοκληρωµένη σειρά µέτρων για 
τη στροφή της κατανάλωσης σε δίαιτες πιο πλούσιες σε 
φυτικές πηγές, µε µια µετάβαση σε ζωικά προϊόντα που 
παράγονται µε βιώσιµους τρόπους.

4ΜΕΙΩΣΗ
ΧΗΜΙΚΩΝ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

Η τρέχουσα διαµάχη στην Ουκρανία δείχνει 
ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη έχει µια επικίνδυνη 
εξάρτηση από εισαγωγή λιπασµάτων (φωσφορικό 
άλας και κάλιο), καθώς και από ορυκτό αέριο, για 
την παραγωγή αζωτούχων λιπασµάτων, τα οποία 
συχνά ελέγχονται από µια χούφτα πολυεθνικών ή 
απολυταρχικών κυβερνήσεων. Η εντατική χρήση 
συνθετικών λιπασµάτων δεν οδηγεί µόνο σε υψηλές 
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου και ρύπανση του 
φυσικού περιβάλλοντος, αλλά αφήνει επίσης τους 
αγρότες εκτεθειµένους σε αυξήσεις τιµών, 
ανεβάζοντας το κόστος των τροφίµων και 
οδηγώντας σε επισιτιστική ανασφάλεια σε χώρες µε 
χαµηλότερο εισόδηµα. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ:

Να γίνουν πιο φθηνά τα φρούτα και τα 
λαχανικά για τους καταναλωτές, µέσω της 
µείωσης του ΦΠΑ τους. 

Να µειωθεί ο αριθµός των γευµάτων ζωικής 
προέλευσης που σερβίρονται σε δηµόσιους 
και ιδιωτικούς χώρους εστίασης και να αυξηθεί 
η διάθεση γευµάτων βασισµένων σε όσπρια, 
φρούτα και λαχανικά τόπου και εποχής. 

Να σχεδιαστούν εκστρατείες προώθησης και 
να δοθούν άµεσα κίνητρα στους πολίτες ώστε 
να µειώσουν την κατανάλωση κρέατος. 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

Να υιοθετήσουµε στόχους µείωσης της κατανάλωσης 
σε κρέας και γαλακτοκοµικά κατά τουλάχιστον 70% 
µέχρι το 2030 και 80% µέχρι το 2050 µε βάση τα 
σηµερινά επίπεδα, σε εναρµόνιση µε τις υγιεινές 
διατροφικές απαιτήσεις. 

Εισαγωγή διατροφικών οδηγιών σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο που να ενθαρρύνουν τη µεταστροφή 
σε µια διατροφή µε βάση τις εναλλακτικές επιλογές 
γευµάτων χωρίς κρέας και γαλακτοκοµικά.

Τερµατισµός της χρήσης δηµόσιων πόρων για την 
προώθηση κρέατος και γαλακτοκοµικών προϊόντων, και 
αντ’ αυτού υποστήριξη της βιώσιµης παραγωγής 
φρούτων, λαχανικών και οσπρίων. 

Εισαγωγή περιορισµών στη διαφήµιση και κανονισµών 
που να περιορίζουν την προώθηση προϊόντων κρέατος, 
όπως συνέβη µε άλλες κατηγορίες προϊόντων, όπως ο 
καπνός, το πρόχειρο φαγητό και το αλκοόλ, µε στόχο τη 
µείωση της ανθυγιεινής υπερκατανάλωσης κρέατος και 
άλλων ζωικών προϊόντων. 

Υιοθέτηση συστηµάτων σήµανσης που να παρέχουν 
ξεκάθαρες και αξιόπιστες πληροφορίες στους 
καταναλωτές για τις επιπτώσεις κάθε διατροφικού 
προϊόντος της αγοράς στην υγεία, στη διατροφή και στο 
περιβάλλον. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ:

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ πρέπει να µειώσουν 
σταδιακά τις εισαγωγές, την παραγωγή, το 
εµπόριο και τις επενδύσεις σε αέριο και σχετικές 
υποδοµές από ρωσικές εταιρείες ορυκτών 
καυσίµων, καθώς και στα άλλα ορυκτά καύσιµα. 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να δεσµευτούν για τη 
µείωση της εξάρτησής τους από συνθετικά 
λιπάσµατα µέσω συγκεκριµένων σχεδίων δράσης 
και να ενισχύσουν την παραγωγή οργανικών 
λιπασµάτων, υποστηρίζοντας έτσι τη µεταστροφή σε 
αγρο-οικολογικές πρακτικές, µε µικρότερη εξάρτηση 
από λιπάσµατα. 



5ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ
ΚΑITE ΤΡΟΦΗ
ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Η ΕΕ χρησιµοποιεί αχανείς εκτάσεις για την καλλιέργεια 
τροφίµων και ζωοτροφών που καίγονται για την παραγωγή 
ενέργειας. Το 12% των δηµητριακών, όπως το σιτάρι και το 
καλαµπόκι, τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως ως 
ζωοτροφές (40% και 80% αντίστοιχα), πάει στην ενέργεια 
και τη βιοµηχανία. Πάνω από το µισό των περισσοτέρων 
φυτικών ελαίων που χρησιµοποιούνται στην ΕΕ, όπως το 
κραµβέλαιο, µετατρέπονται σε βιοντίζελ για αυτοκίνητα. Η 
Γερµανία µόνο χρησιµοποιεί πάνω από δέκα εκατοµµύρια 
στρέµµατα γης για την καλλιέργεια καλαµποκιού για 
βιοαέριο. Η σπατάλη τροφίµων για καύσιµα δεν έκανε 
ποτέ καλό στο κλίµα, στη φύση ή στην παγκόσµια 
επισιτιστική ασφάλεια. Στην παρούσα κρίση, επιβαρύνει 
ακόµα περισσότερο την αύξηση των τιµών και την έλλειψη 
τροφίµων. 

6ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ
ΝΑ ΠΕΤΑΤΕ
ΦΑΓΗΤΟ

Στην ΕΕ πετιούνται κάθε χρόνο 88 εκατοµµύρια τόνοι 
τροφίµων. Ενώ εκατοµµύρια ευρώ δηµόσιας 
χρηµατοδότησης χρησιµοποιούνται µέσω της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) ώστε να δοθούν κίνητρα 
για την παραγωγή τροφίµων και ζωοτροφών, ένα 
µεγάλο µέρος των τελευταίων πάει απευθείας στα 
σκουπίδια. Οι αιτίες για τη σπατάλη τροφίµων είναι 
πολλές, η υπερβολική παραγωγή όµως είναι κλειδί 
αυτής της επιζήµιας εξίσωσης. Αν η ΕΕ µείωνε τη 
σπατάλη τροφίµων, θα µπορούσε να αυξήσει τη 
διατροφική κυριαρχία, αντί να αυξάνει τυφλά τα 
επίπεδα παραγωγής, συχνά εις βάρος του κλίµατος και 
του περιβάλλοντος.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ:

Απαγόρευση της χρήσης καλλιεργειών τροφίµων 
και ζωοτροφών για κάθε µορφή 
βιοενέργειας και πάγωµα όλων των σχετικών 
επιχορηγήσεων και κινήτρων (π.χ. προσµείξεις 
βιοκαυσίµων µε συµβατικά ορυκτά καύσιµα).

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ:

Η Ε.Ε. να προτείνει δεσµευτικούς στόχους και 
τα απαραίτητα µέτρα ώστε να δεσµευτεί σε 
µείωση 50% κάθε σπατάλης τροφίµων στη 
διαδροµή από το αγρόκτηµα ως το πιάτο µας, 
µέχρι το 2030. 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

Επανεξέταση της οδηγίας της ΕΕ για τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ώστε να µην 
υπολογίζονται πλέον τα βιοκαύσιµα και το βιοαέριο 
γεωργικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων της 
ελαιοκράµβης, του ηλιελαίου και του καλαµποκιού, 
στους στόχους της ΕΕ για την ανανεώσιµη ενέργεια.



7ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΕΣΤΕ
ΑΠΟ ΨΕΥΤΙΚΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ 

Στον αγροδιατροφικό τοµέα, έχουν ήδη υπάρξει πάρα 
πολλές άστοχες σπασµωδικές αντιδράσεις στις 
διαπιστωµένες επιπτώσεις του πολέµου στην Ουκρανία. 
Το αγροδιατροφικό λόµπι και οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής έχουν ήδη αιτηθεί να µπει η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συµφωνία σε αναµονή, να επεκταθούν οι 
εντατικές καλλιέργειες σε εδάφη που βρίσκονται σε 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας για την προστασία της 
φύσης και να χαλαρώσουν οι κανονισµοί της ΕΕ για τη 
χρήση µεταλλαγµένων και φυτοφαρµάκων. Αυτό γίνεται 
παρόλο που είναι ξεκάθαρο ότι η βιοµηχανική γεωργία, 
εξαρτηµένη από την εκτεταµένη χρήση γης εκτός των 
συνόρων της ΕΕ κι από µια χούφτα γιγάντιων 
πολυεθνικών, δεν συµβάλλει στην ανθεκτικότητα. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ:

Να µην αναιρεθούν κι άλλο οι ανεπαρκείς 
υπάρχουσες δεσµεύσεις που έχουν ήδη γίνει για 
την αύξηση της βιωσιµότητας της ευρωπαϊκής 
γεωργίας, αλλά να ετοιµαστούµε για επίσπευση 
της επιτακτικής µετάβασης. 

Μάρτιος 2022 
∆ηµοσιεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο της 
Greenpeace 
Επικοινωνία: Υπεύθυνος Γεωργικής Πολιτικής της 
Greenpeace για την ΕΕ,
Marco Contiero, marco.contiero@greenpeace.org
Για την Ελλάδα: Έλενα ∆ανάλη, Υπεύθυνη 
Εκστρατείας για τη Βιώσιµη Γεωργία και ∆ιατροφή, 
edanali@greenpeace.org 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

Επίσπευση των προσπαθειών για να µειωθεί η 
εξάρτηση της γεωργίας της ΕΕ από τοξικά χηµικά 
και καθορισµός δεσµευτικών στόχων µείωσης της 
ποσότητας των συνθετικών φυτοφαρµάκων κατά 
50% µέχρι το 2025 και κατά 80% µέχρι το 2030, 
καθώς και απαγόρευση των ζιζανιοκτόνων που 
περιέχουν γλυφοσάτη. 

∆έσµευση για σταδιακή ολική κατάργηση της 
χρήσης συνθετικών φυτοφαρµάκων µέχρι το 2035. 

∆ιασφάλιση ότι τα µεταλλαγµένα που παράγονται 
µε νέες τεχνικές υποβάλλονται στις ισχύουσες 
διατάξεις για τα µεταλλαγµένα, σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. 

Να µην αποδυναµωθεί κάποια από τις (ήδη 
προβληµατικές) περιβαλλοντικές διατάξεις που 
κατοχυρώνονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική 
(ΚΑΠ). 


