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182,9 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών
προϊόντων διατροφής, με έμφαση στη βιώσιμη γεωργία

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2020

Το 2021 διατέθηκαν συνολικά 182,9 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ενωσιακών γεωργικών
προϊόντων διατροφής εντός και εκτός της ΕΕ. Αυτό το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική
προώθησης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση προϊόντων και μεθόδων γεωργίας που στηρίζουν
πιο άμεσα τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, δίνοντας προτεραιότητα στα βιολογικά
προϊόντα, στα οπωροκηπευτικά και στη βιώσιμη γεωργία.

Η πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής αποσκοπεί στην αύξηση
της ανταγωνιστικότητας του τομέα μέσω της αξιοποίησης της επέκτασης των παγκόσμιων αγορών
γεωργικών προϊόντων διατροφής και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα υψηλά πρότυπα που
χρησιμοποιούνται στη γεωργία της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα και τη βιωσιμότητα. Το
επόμενο έτος θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο για την πολιτική προώθησης, όπως προβλέπεται
στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι, δήλωσε σχετικά: «Η
ευρωπαϊκή γεωργία βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Τα πρότυπά της όσον αφορά την ποιότητα και την
ασφάλεια είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Τώρα χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα. Η
πολιτική μας για την προώθηση στηρίζει τους παραγωγούς της ΕΕ να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση
σχετικά με τα προϊόντα τους στην ΕΕ και πέραν αυτής. Σήμερα, η εν λόγω πολιτική θα αποτελέσει
επίσης σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της
Πράσινης Συμφωνίας. Η βιώσιμη γεωργία έχει αποφέρει οφέλη στους παραγωγούς με την προσθήκη
αξίας στα προϊόντα τους και στους καταναλωτές που επιθυμούν ολοένα και περισσότερο τρόφιμα που
προέρχονται από βιώσιμες πηγές. Ο προϋπολογισμός για την πολιτική προώθησης το 2021
αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη φιλοδοξία μας, μεταξύ άλλων ενόψει της αναθεώρησης του πλαισίου
πολιτικής μας για την προώθηση κατά το επόμενο έτος. Πρέπει να διατηρήσουμε κατά τα επόμενα έτη
έναν τέτοιο προϋπολογισμό, ώστε να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα της πολιτικής αυτής να συνεχίσει
να στηρίζει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.»

Σχεδόν το ήμισυ του προϋπολογισμού (86 εκατ. ευρώ) θα διατεθεί για εκστρατείες που
ευθυγραμμίζονται πιο άμεσα με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και ιδίως με τη
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ενημέρωση των
καταναλωτών της ΕΕ και του κόσμου σχετικά με τη βιολογική γεωργία, τη βιώσιμη γεωργία της ΕΕ και
τον ρόλο του αγροδιατροφικού τομέα στη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον. Οι επιλεγείσες
εκστρατείες θα έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτούς τους τύπους γεωργίας και την
αύξηση της αναγνώρισης του βιολογικού σήματος. Επιπλέον, εντός της ΕΕ, θα χρηματοδοτηθούν
εκστρατείες για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της ισορροπημένης διατροφής μέσω της
αύξησης της κατανάλωσης νωπών φρούτων και λαχανικών.

Οι εκστρατείες θα εστιάσουν επίσης στην προβολή των υψηλών προτύπων ασφάλειας και ποιότητας,
καθώς και της ποικιλομορφίας και των παραδοσιακών πτυχών των γεωργικών προϊόντων διατροφής
της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση ενωσιακών συστημάτων ποιότητας, όπως οι γεωγραφικές
ενδείξεις στην ΕΕ.

Τέλος, όσον αφορά τις εκστρατείες εκτός της ΕΕ, καθορίζονται προτεραιότητες για αγορές με υψηλό
δυναμικό ανάπτυξης, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και το Μεξικό. Με τις επιλεγμένες
εκστρατείες αναμένεται να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η κατανάλωση των γεωργικών
προϊόντων διατροφής της ΕΕ, να βελτιωθεί η προβολή τους και να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς τους στις
προαναφερόμενες χώρες-στόχους.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις προσεχείς εκστρατείες για το 2021 θα δημοσιευτούν στις
αρχές του 2021. Ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών
και ομάδες αρμόδιες για δραστηριότητες προώθησης γεωργικών προϊόντων διατροφής, είναι επιλέξιμες
να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, καθώς και τις προτάσεις τους. Τα έργα θα αξιολογούνται σε
σχέση με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΚΓΠ, της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας και της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», ιδίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα της
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παραγωγής και της κατανάλωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2021

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2021 Πίνακας

Πολιτική προώθησης

Πράσινη Συμφωνία

IP/20/2436

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Miriam GARCIA FERRER (+32 2 299 90 75)
Sophie DIRVEN (+32 2 296 72 28)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_el
https://ec.europa.eu/assets/agri/pdf/table-AWP-2021.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
mailto:Miriam.GARCIA-FERRER@ec.europa.eu
mailto:Sophie.DIRVEN@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_el.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_el.htm

	182,9 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής, με έμφαση στη βιώσιμη γεωργία

