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Η Αγροδιατροφική 
Αλυσίδα Συνεργασίας 
AFCC χαρακτηρίζεται ως 
ένα από τα ισχυρότερα 
λόμπι της ΕΕ. Σε αυτή 
συμμετέχουν οι κλαδικοί 
ευρωπαϊκοί σύνδεσμοι 

αγροτικών μηχανημάτων (CEMA), σπόρων (ESA), λιπασμάτων (Fertilisers Europe), 
φυτοπροστασίας (ECPA), κτηνιατρικών σκευασμάτων (IFAHEurope), ζωοτροφών (FEFAC), 
βιοτεχνολογίας (EuropaBio), αγροτικού εμπορίου (COCERAL και CELCAA), αγροτών και 
συνεταιρισμών (COPA-COGECA) και βιομηχανίας τροφίμων και ποτών 
(FoodDrinkEurope). 

Η Roxane Feller, γενική γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κτηνιατρικών Φαρμάκων 
IFAH – Europe, ανέλαβε πρόσφατα την εκ περιτροπής προεδρία της AFCC για το έτος 2017. 
Η συνέντευξη που παραχώρησε στην «ΥΧ» αποτελεί μία από τις πιο έγκυρες απόψεις για τις 
προοπτικές του αγροδιατροφικού τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Κυρία Feller, ποιες είναι κατά τη γνώμη των Συνδέσμων σας οι προκλήσεις του 
ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα; 
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Σήμερα, ο χώρος της αγροδιατροφής είναι αντιμέτωπος με μία πλειάδα προκλήσεων. Σκοπός 
της δομής Συνεργασίας AFCC είναι να μετατρέψει τις προκλήσεις αυτές σε ευκαιρίες και να 
τις κάνει γνωστές σε όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις στην Ευρώπη. Μία πρώτη πρόκληση 
συνεχίζεται με την επισιτιστική ασφάλεια ενός αυξανόμενου πληθυσμού του πλανήτη. Η 
Ευρώπη είναι ένας τεράστιος εισαγωγέας και εξαγωγέας τροφίμων και διαθέτει μερικές από 
τις πιο εύφορες εκτάσεις γης και τις πιο εύκρατες κλιματολογικές συνθήκες. Συνεπώς, μπορεί 
να αναδειχθεί σε μεγάλη παραγωγική δύναμη, τόσο για να θρέψει τους πολίτες της, όσο και 
τους πολίτες όλου του κόσμου.  Δεύτερον, η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να εγγυάται τις 
υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας τροφίμων και οι καινοτομίες μπορούν να συμβάλουν στη 
διατήρηση αυτών των προδιαγραφών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας. 

Υπάρχουν, βέβαια, και τα ζητήματα της βιωσιμότητας… 

Βεβαίως. Πρέπει να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και της φύσης, τα οποία 
είναι στενά συνδεδεμένα με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες, προϊόντα και πρακτικές, παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μέγεθος αυτού που 
ονομάζουμε περιβαλλοντικό αποτύπωμα του αγροτικού τομέα. Τέλος, υπάρχει μία τέταρτη 
μεγάλη πρόκληση, η δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Η εισαγωγή καινοτόμων 
επιλογών, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και η υιοθέτηση καλών πρακτικών μπορεί να 
κάνουν την Ευρώπη παγκόσμιο πρωταγωνιστή ανταγωνιστικότητας. 

Πολλές από τις αναφορές σας σχετίζονται με τη διάδοση της καινοτομίας. Πώς θα γίνει 
αυτό; 

Η Ευρώπη πρέπει, κατ’ αρχάς, να ενσωματώσει σε όλες τις αγροδιατροφικές της πολιτικές 
μία ξεκάθαρη παράμετρο, που αφορά την καινοτομία. Η καινοτομία θα διαδοθεί με τη 
στήριξη της έρευνας και τη διάδοση της γνώσης. Η Ευρώπη πρέπει, επίσης, να στηρίξει την 
επιστήμη. Αυτό διασφαλίζεται με συστήματα πιστοποιήσεων που λειτουργούν με βάση τις 
αρχές της επιστήμης, είναι αναλογικά, αποδοτικά, αποτελεσματικά, αξιόπιστα, φιλικά στην 
καινοτομία, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι αρχηγοί 
της ΕΕ πρέπει, τέλος, να εγγυηθούν την εύρυθμη λειτουργία και περεταίρω ολοκλήρωση της 
ενιαίας αγοράς, ώστε να δοθεί ώθηση στις επενδύσεις νέων καινοτόμων προϊόντων. 

Θα μπορούσαν οι μικρότεροι αγρότες να παρακολουθήσουν αυτές τις τεχνολογικές 
αλλαγές; 



Αυτό που χρειάζονται οι μικρότεροι αγρότες είναι δεξιότητες και κατάρτιση, συνοδευόμενη, 
μάλιστα, από παρουσίαση των τεχνολογιών στον αγρό. Με τον τρόπο αυτόν, θα 
κατανοήσουν τι προσφέρει μία νέα τεχνολογία και τεχνική. Η αγροτική κοινότητα θα 
αξιοποιήσει τα οφέλη της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού μετασχηματισμού, με τη 
δημιουργία εύρωστων κατάλληλων υποδομών. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα, η διοίκηση και οι 
οργανωτικές δομές που θα εμπλακούν είναι καθοριστικής σημασίας. Η διαλειτουργικότητα 
των συστημάτων, η ικανότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους και να είναι υψηλών 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών θα διαδώσουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα σε όλο τον αγροτικό 
χώρο και θα προσφέρουν πρόσβαση σε όλους τους αγρότες, ανεξάρτητα από το μέγεθός 
τους. 

Δηλαδή, η καινοτομία δεν είναι ζήτημα κλίμακος… 

Ακριβώς. Η καινοτομία δεν είναι ζήτημα κλίμακος, αλλά ένας ενοποιητικός παράγοντας 
όλων των αγροτών. Και αυτό επιτυγχάνεται, πρώτον, με επενδύσεις σε υποδομές 
(ευρυζωνικά δίκτυα, συνδεσιμότητα), δεύτερον, από επιπλέον ενίσχυση της κατάρτισης 
(ψηφιακές δεξιότητες) και, τρίτον, πρόσβαση σε συμβουλευτικές δομές. Η διασφάλιση των 
παραπάνω θα εντάξει όλους τους αγρότες στα νέα δεδομένα, ανεξάρτητα από το μέγεθός 
τους. 

Τι πρέπει να γίνει, ώστε να λειτουργήσει η αγροδιατροφική αλυσίδα πιο ανταγωνιστικά, 
ειδικά σε ό,τι αφορά τις αλυσίδες λιανικής; 

Για να είναι βιώσιμος ο αγροδιατροφικός τομέας, απαιτείται μια λειτουργική, δίκαιη, 
διάφανη και ισορροπημένη εφοδιαστική αλυσίδα. Ο διάλογος μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων εταίρων, μικρότερων ή μεγαλύτερων, είναι αναγκαίος. Ο χώρος για να 
λειτουργήσει αποδοτικά, χρειάζεται όχι μόνο προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, αλλά και 
καλές επιχειρηματικές πρακτικές. Η ανταγωνιστικότητα εδράζεται σε μία ολιστική 
προσέγγιση πολιτικών που αφορούν τις αλυσίδες τροφίμων στην Ευρώπη. Ο συνεχής 
θεσμοθετημένος διάλογος στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δομών HLF και SCP, όπου 
συμμετέχουν όλοι, συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, και σε ό,τι αφορά τις 
μελλοντικές εξελίξεις, πιστεύουμε ότι η ΚΑΠ θα συνεχίσει να είναι προσανατολισμένη στην 
αγορά και να διασφαλίζει μία ανταγωνιστική, αποδοτική και βιώσιμη ευρωπαϊκή γεωργία και 
κτηνοτροφία. 



Translation: 

1) Current challenges and opportunities of the European agri-food sector? 

The European agri-food sector is currently facing a wide-ranging array of challenges and 

opportunities that the Agri-Food Chain Coalition is keen bring to the attention of European decision-

makers. We have identified four main priority areas that we hope can be turned into opportunities 

to forge stability for the sector as well as encourage future development in this field.  

 

Firstly, we have the food security challenge with a growing global population. Europe is a major 

global food importer and exporter and has some of the world’s most fertile arable land and 

temperate climates. Europe can use these advantages to play its part in sustainably producing 

enough food for the increasing population in Europe and the wider world.  

 

Secondly, we need to continue ensuring food safety. European consumers benefit from the highest 

standards of food safety, which are delivered all along the chain from farm to fork. Innovations in 

the many areas of food production can help Europe to maintain these standards in an effective and 

efficient way. 

 

Thirdly, we must safeguard the environment as agriculture is so closely linked with nature and 

dependent on the environment. Innovative technologies, products and practices that assist with 

making the most efficient and sustainable use of natural resources, can help to improve farming’s 
environmental footprint.  

 

Fourth and lastly, we need to stimulate job creation and growth within the wider agri-food economy. 

By enabling innovation, ensuring the deployment of best practices and eliminating unnecessary 

regulatory or administrative burden within the sector, Europe can continue to be globally 

competitive, ensure appealing job opportunities and boost economic growth.  

 
By turning these challenges into opportunities, the agri-food chain can invest in a future where 

consumers in Europe and around the world can continue to have access to healthy, high-quality, and 

affordable food choices.  

 

2) What kind of policies are needed to foster innovation? 

In order to foster innovation in Europe agri-food policies must be geared towards expanding the 

availability of innovative approaches and tools to allow Europe to become more productive in a 

sustainable way. Policies that promote the acceptance of innovative technologies, products and 

processes can help to guarantee a competitive advantage for the EU and are crucial for the future of 

the agri-food chain.  

 

Innovation needs to be at the core of today’s policy-making in Europe, with a particular focus on 

research support for agricultural and food chain development. Investing in research will help to 

sustain innovation and ensure a better knowledge transfer for a resource-efficient Europe.  

 

The EU must also support science. Ensuring technology and product authorisation systems are 

science-based, proportional, efficient, cost-effective, reliable and innovation-friendly will help forge 

a better business environment. Increasing science and risk-benefit communication and education by 

competent public authorities will also help to improve public understanding of the safety of assessed 

products.  

 



EU leaders must also guarantee the proper functioning and further integration of the single market 

in order to boost investment in innovation and stimulate growth. Ensuring access to innovative 

products and processes along with the corresponding strategic policy initiatives will serve to embed 

the innovation principle firmly in the EU’s future regulatory approach. 

 

3) What measures are necessary in order for smaller farmers to be included in the technological 

change? 

What smaller farmers need are skills and training to understand how to use the new technologies. 

This is best facilitated by practical farm/on the field demonstrations where farmers can best 

understand how certain technologies can improve their production.  

 

In order for the farming community to take full advantage of the opportunities of technological and 

digital transformation, it is necessary to establish an appropriate and robust infrastructure. We 

believe that quality, governance and the organisations involved are all key parts of this 

infrastructure. Assuring total interoperability between the systems based on European standards 

would provide a big push for the uptake of technological and digital tools by the farming community. 

This would ensure a level playing field accessible by all farmers, no matter their size, sector or region 

of Europe!  

 

Innovation is not a matter of scale, it is a unifying factor among all farmers. Investments in 

infrastructure (broadband, connectivity), additional support in training (digital skills) and access to 

advisory services would certainly ease the adoption of new technologies, no matter the size of the 

farm.  

 

4) What can be done for the agri-food chain to operate in a more competitive manner, especially 

regarding the power of supermarket chains? 

To grow sustainably, the agri-food industry needs to rely on well-functioning and balanced food 

supply chains. Dialogue between actors in the chain, both large and small, is key to the successful 

functioning of a competitive market and, in order to operate efficiently, food manufacturers count 

on the availability of agricultural raw materials that are competitively priced, and on good business 

practices.  

Competitiveness relies on a holistic approach to policies governing the food chains in Europe. 

Permanent dialogue through the High Level Forum for a Better Functioning Food Supply Chain (HLF) 

and the European Food Sustainable Consumption and Production (SCP) Round Table has the 

potential to bring real value added to the chain. The HLF brings together stakeholders across the 

food chain to assist the European Commission with the development of industrial policy in the agri-

food sector. 

Looking forward, we believe that a market-oriented CAP that enables efficient and sustainable EU 

agriculture and fosters stakeholder dialogue is needed to further promote the sustainable sourcing 

of key commodities. 

 

 


