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Tarladan Sofraya:
Gıdamız, sağlığımız, 

gezegenimiz, geleceğimiz

Avrupalıların sağlıklı, 
uygun fiyatlı ve 
sürdürülebilir 
gıdaya erişimi

İklim kriziyle 
mücadele

“Koronavirüs krizi, hepimizin ne kadar savunmasız olduğunu ve insan kaynaklı faaliyetlerle doğa arasındaki dengenin yeniden 
tasarlanmasının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Yeşil Düzenin tam kalbinde yer alan Biyo-çeşitlilik ve Tarladan Sofraya 
stratejileri; doğa, gıda sistemleri ve biyolojik çeşitlilik arasında yeni ve daha iyi bir dengenin oluşturulmasının gerekliliğine işaret 
etmekte; insanlarımızın sağlığını ve refahını korumayı ve aynı zamanda AB’nin rekabet gücünü ve dayanıklılığını artırmayı 
hedeflemektedir. Bu stratejiler, başlattığımız bu büyük geçişin çok önemli bir parçasıdır.”

Frans Timmermans, Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı

Çevrenin ve biyolojik 
çeşitliliğin korunması

Gıda zincirinde 
ekonomik getirilerin 

adil olması

Temiz, sağlıklı, 
organik tarımın 

artırılması

Avrupa Yeşil Düzeninin temel taşlarından biri olan daha sağlıklı ve 
sürdürülebilir bir AB gıda sistemine doğru ilerlemenin kaydedilmesi

Tarımda pestisit kullanımı toprak, su ve havanın kirlenmesine yol açmaktadır. Komisyon;

     2030 yılına kadar kimyasal pestisit kullanımının sınırlandırılarak riskin %50 oranında azaltılmasını, ve
     2030 yılına kadar daha tehlikeli pestisit kullanımının %50 oranında azaltılmasını hedeflemektedir.

Çevrede bulunan besin fazlalığı hava, toprak ve su kirliliğinin önemli bir kaynağını teşkil etmekte, biyolojik
çeşitliliği ve iklimi negatif bir şekilde etkilemektedir. Komisyon harekete geçerek:

        Toprak verimliliğinde bozulma yaşamadan gıda israfını en az %50 oranında azaltmayı,
2030 yılına kadar gübre kullanımını en az %20 oranında azaltmayı hedeflemektedir.

Hayvan ve insan sağlığında anti-mikrobiyallerin kullanımına bağlı oluşan anti-mikrobiyal direnç, AB’de her yıl 
yaklaşık 33.000 insanın ölümüne yol açmaktadır. Komisyon, 2030 yılına kadar çiftlik hayvanları ve su ürünleri 
yetiştiriciliğinde anti-mikrobiyal kullanımını %50 oranında azaltacaktır.

Organik tarım, daha da geliştirilmesi gereken çevre dostu bir uygulamadır. Komisyon, 2030 yılına kadar 
AB’deki toplam tarım arazi miktarının %25’inde organik tarım yapılmasını sağlamak amacıyla organik 
tarımın gelişmesine destek olacaktır.

Avrupa 
    Yeşil Düzeni



Dönüşüm, bilinçli seçimler ve verimlilik kazanımlarıyla mümkün

Tüketicilerin sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme yöntemlerini 
seçmelerinde ellerini güçlendirecek gıda etiketleri

Gıda israfına karşı mücadelenin artırılması

Araştırma ve inovasyon

Küresel seviyede geçişin desteklenmesi

Sağlıklı ve sürdürülebilir seçimler yapmayı kolaylaştıracak sağlıklı 
gıda erişimi

AB’de 2017’de 
950.000’den fazla 
ölümün (her beş 
ölümden birinin) 
sağlıksız beslenmeyle 
ilişkili olduğu tahmin 
edilmektedir.

2030 yılına kadar 
perakende satış ve tüketici 
düzeyinde kişi başına 
gıda israfının yarı yarıya 
indirilmesi.

Horizon Europe kapsamında gıda, biyo-ekonomi, doğal kaynaklar, tarım, balıkçılık, su ürünleri ve 
çevre konularında Araştırma ve İnovasyona 10 milyar Euro yatırım yapılacaktır. Bilgi transferi 
hayati önem taşıyacaktır. OTP’nin Tarımsal danışmanlık hizmetleri ve Çiftlik sürdürülebilirliği veri ağı, 
çiftçilere söz konusu dönüşümü gerçekleştirmelerinde yardımcı olacaktır.

Avrupa’yı gıda ürünlerinin sürdürülebilirliği ile tanınır hale getirmek, Avrupalı çiftçilere rekabet avantajı 
sağlayabilir ve yeni iş fırsatları açabilir.

AB, küresel seviyede sürdürülebilir gıda sistemlerine yol açacak bir hareketi desteklemek için üçüncü 
ülkelerle ve uluslararası aktörlerle iş birliği yapacaktır. Sürdürülebilir gıda etiketleme çerçevesi 
tüketicinin seçim yapmasını kolaylaştıracaktır.

© Avrupa Birliği, 2020
Bu belge, uygun atıfların yapılması ve metinde yapılan değişikliklerin belirtilmesi kaydıyla kullanılabilir. (Uluslararası Lisans sahibi Creative Commons Attribution 4.0). AB’ye ait olmayan 
materyalin herhangi bir şekilde kullanılması veya çoğaltılması için hak sahiplerinden doğrudan izin alınması gerekebilir.
Tüm resimler aksi belirtilmedikçe  ©Avrupa Birliği’ne aittir. Simgeler ©Flaticon - tüm hakları saklıdır.

Komisyon, AB genelinde 2023 
yılına kadar gıda israfını 
azaltmak için yasal olarak 
bağlayıcı hedefler önerecektir.

Sağlıklı ve bitkisel 
ürünleri temel alan 
bir beslenme, yaşamı 
tehdit eden hastalık 
risklerini ve gıda 
sistemimizin çevreye 
etkilerini azaltır.

Komisyon besin değerlerinin yer aldığı etiketlerin paketlerin ön kısımlarına 
zorunlu olarak  koyulmasını önerecek ve gıda ürünlerinin besin, iklim, çevresel 
ve sosyal etkilerini içeren sürdürülebilir bir gıda etiketleme çerçevesi 
geliştirecektir.


