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SLOW FOOD EUROPE - MANIFEST VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2019

ONZE VISIE VOOR EUROPA

De komende Europese verkiezingen bepalen welke kant Europa op gaat. Europa is de afgelopen jaren zwaar op de proef gesteld. Niet alleen is de eenheid
tussen Europese landen op scherp gezet, óók het respect voor fundamentele waarden als vrijheid, democratie, gelijkheid en rechtsstaat en mensenrechten
worden bedreigd. Slow Food Europe is overtuigd van het belang van een verenigd en solidair Europa.
De afgelopen maanden hebben burgers uit diverse Europese landen laten zien dat zij graag concrete politieke maatregelen zien om klimaatverandering tegen
te gaan. Meer dan ooit werd duidelijk dat er nu iets moet gebeuren om de toekomst van onze planeet veilig te stellen. Daarom vragen wij u - de kandidaats
leden van de Europees Parlement - om duurzaam voedsel en duurzame landbouw als één van uw belangrijkste pijlers te zien.

Wij staan onvoorwaardelijk voor de kernwaarden van de Europese democratie.
Slow Food Europe, is van mening dat iedereen recht heeft op goed,, eerlijk en gezond voedsel. Voedselproductie, distributie en consumptie zouden niet in strijd
moeten zijn met het recht om te genieten van een gezond milieu en goed voedsel.
Daarom verwerpen wij elke vorm van politieke, economische en sociale uitsluiting van mensen die migreren als gevolg van conflicten, geweld, discriminatie,
uitzetting, armoede of natuurrampen.
Diversiteit is onze grootste rijkdom, zowel genetisch, cultureel, taalkundig, generationeel, seksueel als religieus.

Bovendien spreken de feiten voor zich. Dit zijn er een aantal:

• In 2016 kon 9,1% van de EU-bevolking zich, om de andere dag, geen kwaliteitsmaaltijd veroorloven;
• Chronische – vaak voeding-gerelateerde – ziekten vormen 70% -80% van de gezondheidszorgkosten in de EU;
• Tussen 2003 en 2013 zijn meer dan 1 op de 4 landbouwbedrijven verdwenen in Europa
• In 2010 was bijna de helft (48%) van de boerderijeigenaren ouder dan 55 jaar;
• Onveilige en slechte werkomstandigheden zijn nog steeds de realiteit van elke dag - zowel in de EU als in de rest van de wereld;
• Wereldwijd draagt industrieel voedsel bij tot 30% van de uitstoot van broeikasgassen;
• In de afgelopen 100 jaar is 75% van onze plantaardige genetische diversiteit verloren gegaan, door plaatselijke gewassen op te geven voor genetisch uniforme, hoogproductieve rassen;
• Vanwege de landbouw zijn in 45% van de Europese bodem aanzienlijke hoeveelheden organisch materiaal verloren gegaan, inclusief humus en bodemorganismen;
• Elk jaar gaat 20% van het in de EU geproduceerde voedsel verloren of wordt het verspild;
• De EU importeert tot 22 miljoen ton sojabonen en sojabonencake per jaar, veelal afkomstig uit Zuid-Amerika, met ontbossing, ontruimingen, pesticidevergiftiging en schendingen van mensenrechten in exportzones voor intensieve gewassen tot gevolg.

Toch zijn er oplossingen. Daarom vragen wij u om het volgende:

Toon politieke draagkracht: ondersteun de overgang naar een gemeenschappelijk voedselbeleid.
• Maak een einde aan tegenstrijdige beleidsdoelstellingen en kostbare inefficiëntie, zodat klimaatverandering wordt aangepakt, het verlies aan biodiversiteit
stopt, obesitas aan banden wordt gelegd en landbouw, visserij, en voedselproductie haalbaar blijft voor volgende generaties.
• Zorg voor zinvolle betrokkenheid van een groter aantal partijen, door niet te focussen op alleen landbouw (en gerelateerde beleidsterreinen), maar de aandacht te verleggen naar voedsel in het algemeen.
• Betrek burgers bij beleidsvorming, verbind ze opnieuw met het Europese project, en keer terug naar overheidsbeleid dat het publieke belang dient.
• Kom dichter bij de burger te staan en geef een boost aan de Europese democratie door mensen een stem te geven in wat belangrijk voor ze is - te beginnen
bij wat zij op hun bord leggen.
• Bij de ondersteuning van de overgang naar een gemeenschappelijk voedselbeleid: zorg ervoor dat andere beleidsterreinen kunnen fungeren als springplank
in het proces – zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Maak Gemeenschappelijk Landbouwbeleid goed, gezond en eerlijk:

• Verzeker publiek geld voor publieke goederen: alleen agro-ecologische landbouwsystemen die bijdragen aan de sociaal-culturele, economische en ecologische duurzaamheid van hun landbouwbedrijven en regio’s, mogen financiële steun ontvangen.
• Pas bureaucratische werklast aan zodat deze zich beter gaat verhouden tot de realiteit van landbouwbedrijven.

• Stimuleer diversificatie van de agrarische gemeenschap: vergemakkelijk het opzetten van nieuwe bedrijven door jongeren, door bureaucratie te verminderen en aanmoedigingspremies te verstrekken.
• Ondersteun marginale gebieden: overweeg infrastructurele herstel- en ontwikkelingsplannen voor landelijke en achtergestelde gebieden waarbij prioriteit wordt gegeven aan bereikbaarheid, kwaliteit van leven en kansenontwikkeling, door middel van lokale participatieve processen.

Strijd tegen klimaatverandering:
• Stel voedsel- en landbouwsystemen centraal: ze spelen een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering.
• Verwerk het mitigatiepotentieel van veeteelt in klimaatdoelstellingen: doelstellingen moeten bepalen welke rol de reductie van de intensieve veehouderij
en een verschuiving naar een meer duurzame landbouw kunnen spelen in nationale vastgestelde bijdragen.
• Bevorder de invoering van een bindende EU-brede reductiedoelstelling voor voedselafval van agrarische productie tot consumptie - van boerderij tot bord.

Bevorder biodiversiteit:
• Garandeer dat het conventionele kweken van planten en fokken van dieren wordt vrijgehouden van octrooiaanspraken: herzie Europees octrooirecht in
biotechnologie en plantenveredeling en voer duidelijke regelgeving in die patenten verbiedt op conventionele veredeling, genetisch materiaal, dieren,
planten en hiervan afgeleid voedsel.
• Ondersteun het toepassen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 2018 en maak duidelijk dat nieuwe technieken van genetische manipulatie vallen onder de EU-wetgeving inzake genetisch gewijzigde organismen (GGO’s).
• Handhaaf Parlementsresoluties van oktober 2016 en oktober 2017 tegen de goedkeuring van GGO’s door de Commissie en ondersteun inspanningen van
lidstaten om de teelt van GGO’s te verbieden, in lijn met de doelstelling om biodiversiteit, natuur en bodem te beschermen.
• Ondersteun de ontwikkeling van een specifiek juridisch bindend kader voor de belangrijkste bedreigingen voor de bodem, met inbegrip van het verlies aan
biodiversiteit, erosie, verlies van organisch materiaal en vervuiling; integreer de bodem gerelateerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN in het
EU-beleid.

Bescherm maritieme ecosystemen:
•
•
•
•
•

Promoot het inclusieve beheer van zeeën en oceanen.
Zorg dat aan de 2020 deadline voor het beëindigen van de overbevissing in de EU wordt voldaan.
Zorg voor de volledige uitvoering van artikel 17 van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, om duurzame visserij te bevorderen.
Steun het EU-verbod op wegwerp plastic van 2021, om mariene ecosystemen te beschermen.
Promoot maritiem genetisch materiaal als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. Verzoek alle staten deel te nemen aan internationale onderhandelingen hieromtrent en verhelder wettelijke regelingen rondom toegang tot, en gebruik van, dit maritiem genetisch materiaal.

Dwing aandacht voor mens en milieu wereldwijd af:
• Ondersteun het bereiken van een bindend VN-verdrag om transnationale bedrijven ter verantwoording te roepen voor mensenrechtenschendingen, zodat
hun straffeloosheid wordt beëindigd.
• Zorg ervoor dat EU-wetgeving de plicht van bedrijven vastlegt om mensenrechten en het milieu te respecteren in hun activiteiten wereldwijd.
• Zorg ervoor dat het beginsel van Beleidscoherentie voor Ontwikkeling volledig wordt toegepast, door binnen het EU-beleid tegenstellingen te verminderen
en synergiën te vergroten ten behoeve van ontwikkelingslanden, en vergroot de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking.

Komt u op voor een duurzame toekomst van Europa?

Slow Food is een voedselbeweging van burgers, boeren, tuinders, vissers, en activisten in alle
EU-lidstaten, in meer dan 160 landen wereldwijd, die zich gezamenlijk hard maken voor ieders
recht op goed, schoon en eerlijk voedsel.

www.slowfood.com

