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Η Επιτροπή εγκαινιάζει πρωτοβουλία για μια πιο βιώσιμη παραγωγή
κακάου.

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα μια πρωτοβουλία για τη βελτίωση της βιωσιμότητας στον
τομέα του κακάου. Ένας νέος πολυμερής διάλογος συγκεντρώνει εκπροσώπους της Ακτής
Ελεφαντοστού και της Γκάνας —που είναι οι δύο κυριότερες χώρες παραγωγής κακάου και
αντιπροσωπεύουν το 70 % της παγκόσμιας παραγωγής κακάου— καθώς και εκπροσώπους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών της ΕΕ, των καλλιεργητών κακάου και της κοινωνίας
των πολιτών. Στόχος του διαλόγου είναι η διατύπωση συγκεκριμένων συστάσεων για την προώθηση
της βιωσιμότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού κακάου μέσω συλλογικής δράσης και
εταιρικών σχέσεων. Ο νέος διάλογος θα υποστηριχτεί με την παροχή τεχνικής βοήθειας στις χώρες
παραγωγής κακάου.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και ασκών καθήκοντα επιτρόπου Εμπορίου, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις,
δήλωσε: «Ο τομέας του κακάου είναι σημαντικός για την ΕΕ και τους εμπορικούς εταίρους μας. Η
σημερινή έναρξη του πολυμερούς διαλόγου για το βιώσιμο κακάο θα συμβάλει στην καθοδήγηση της
ανάκαμψης του τομέα από τον Covid-19, ενώ, παράλληλα, θα οδηγήσει στην εξεύρεση λύσεων στις
υφιστάμενες προκλήσεις βιωσιμότητας. Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε συγκεκριμένες συστάσεις για το
βιώσιμο κακάο, καθώς το εμπόριο δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη και τα κέρδη, αλλά και τον
κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των πολιτικών μας.»

«Όταν μιλάμε για το κακάο, η βιωσιμότητα είναι βασικό στοιχείο», δήλωσε η κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν,
επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων. «Είναι δυνατή η εδραίωση των τριών πυλώνων —οικονομικού,
κοινωνικού και περιβαλλοντικού— της βιώσιμης ανάπτυξης ταυτόχρονα. Είμαστε έτοιμοι να
ενεργήσουμε ως έντιμος διαμεσολαβητής για να δημιουργήσουμε τα θεμέλια ενός νέου διεθνούς
πλαισίου για βιώσιμο κακάο.»

Μια σειρά θεματικών ομάδων που συγκροτήθηκαν στο πλαίσιο του πολυμερούς διαλόγου θα
συνεδριάσουν μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Ιουλίου 2021 με σκοπό:

να συζητηθούν τρόποι ενθάρρυνσης υπεύθυνων πρακτικών των επιχειρήσεων της ΕΕ που
εμπλέκονται στις αλυσίδες εφοδιασμού κακάου·

να τροφοδοτηθούν άλλες σχετικές εν εξελίξει πρωτοβουλίες της Επιτροπής, μεταξύ άλλων στους
τομείς της δέουσας επιμέλειας και της αποψίλωσης των δασών·

να τροφοδοτούν οι συζητήσεις πολιτικής μεταξύ της ΕΕ και των εμπλεκόμενων χωρών
παραγωγής κακάου: Ακτή Ελεφαντοστού και Γκάνα·

να καθοδηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων
στήριξης για τη βιώσιμη παραγωγή κακάου.

Μια σύνοδος ολομέλειας που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2021 θα προβεί σε απολογισμό
της προόδου και μια δημόσια έκθεση θα εξετάσει την πρόοδο όσον αφορά τις συστάσεις και θα
καθορίσει τις περαιτέρω ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν.

Ο διάλογος αντιστοιχεί στις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και
της προσέγγισης της Επιτροπής για μηδενική ανοχή στην παιδική εργασία. Βασίζεται επίσης στην κοινή
πρωτοβουλία της Ακτής Ελεφαντοστού και της Γκάνας, του Ιουνίου του 2019, σχετικά με μια ελάχιστη
τιμή για το κακάο στην παγκόσμια αγορά και την εξίσωση επαρκούς εισοδήματος «Living Income
Differential» που θέσπισαν με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας κακάου και σοκολάτας για τη
διασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους τοπικούς γεωργούς.

Η νέα πρωτοβουλία για βιώσιμο κακάο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής τόσο για την οριζόντια αντιμετώπιση των ζητημάτων βιωσιμότητας όσο και για την
αντιμετώπιση εντός του τομέα. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν πολιτικό διάλογο με την Ακτή
Ελεφαντοστού και τη Γκάνα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αύξηση των τιμών συνδέεται με
ενέργειες για την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών και την εξάλειψη της παιδικής εργασίας στις
αλυσίδες εφοδιασμού κακάου.



Ιστορικό

Η Ακτή Ελεφαντοστού και η Γκάνα είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς ακατέργαστου κακάου παγκοσμίως,
παράγοντας περίπου το 60 % των παγκόσμιων εξαγωγών (ITC 2020). Το κακάο συμβάλλει σημαντικά
στα έσοδα από εξαγωγές και αποτελεί την κυριότερη πηγή βιοπορισμού για έως και έξι εκατομμύρια
γεωργούς στην Ακτή Ελεφαντοστού και στη Γκάνα. Έμμεσα, το κακάο συμβάλλει στην επιβίωση άλλων
50 εκατομμυρίων ανθρώπων (UNCTAD 2016). Παράλληλα, η παραγωγή κακάου συνεπάγεται
ιδιαίτερους κινδύνους που σχετίζονται με την παιδική εργασία, τα χαμηλά εισοδήματα για τους
τοπικούς γεωργούς, την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας κακάου παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το
60 % των παγκόσμιων εισαγωγών (ITC 2020). Η Ακτή Ελεφαντοστού και η Γκάνα είναι σημαντικοί
προμηθευτές κακάου στην αγορά της ΕΕ, στην οποία έχουν πρόσβαση ατελώς και χωρίς ποσοστώσεις
στο πλαίσιο των αντίστοιχων συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρωτοβουλία της ΕΕ για το κακάο

Υπόμνημα για τον πολυμερή διάλογο

Ατζέντα της εναρκτήριας εκδήλωσης στις 22 Σεπτεμβρίου 2020
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