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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego 
dla środowiska systemu żywnościowego
(2020/2260(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności 
jego art. 192 ust. 1,

– uwzględniając oenzetowską Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i cele 
zrównoważonego rozwoju,

– uwzględniając porozumienie paryskie osiągnięte podczas 21. sesji Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP21),

– uwzględniając Konwencję o różnorodności biologicznej z 1992 r. oraz związany z nią 
protokół kartageński o bezpieczeństwie biologicznym z 2000 r., a także protokół 
z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów z 2010 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 maja 2020 r. zatytułowany „Strategia od 
pola do stołu na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu 
żywnościowego” (COM(2020)0381),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu (COM(2019)0640),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 maja 2020 r. zatytułowany „Unijna 
strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia” 
(COM(2020)0380),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 września 2020 r. zatytułowany 
„Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r.: Inwestowanie w przyszłość 
neutralną dla klimatu z korzyścią dla obywateli” (COM(2020)0562),

– uwzględniając dyrektywę Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotyczącą ochrony 
zwierząt gospodarskich2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 
21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.
2 Dz.U. L 221 z 8.8.1998, s. 23.
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zrównoważonego stosowania pestycydów3,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 
z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności4 (przepisy ogólne prawa 
żywnościowego),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004 
z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG5,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 
z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG6,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na 
temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, 
dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 
2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE 
i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/20047,

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 1 czerwca 2018 r. dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na 
podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach 
wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (COM(2018)0392),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wspólnej 
polityki rolnej – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW)8,

– uwzględniając rozporządzenie (UE) 2020/XXX ustanawiające ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(„Europejskie prawo o klimacie”),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie substancji 

3 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71.
4 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.
5 Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4.
6 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
7 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.
8 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0287.
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zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja w następstwie wyroku 
Sądu Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2015 r.9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 października 2016 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością ((WE) 
nr 1935/2004)10,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie oleju palmowego i 
wylesiania lasów deszczowych11,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie europejskiej 
strategii na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych – zachęcania europejskiego 
sektora rolnego do produkcji roślin wysokobiałkowych i strączkowych12,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie inicjatywy dotyczącej 
efektywnego gospodarowania zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie 
bezpieczeństwa żywności13,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyszłości żywności i 
rolnictwa14,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (WE) nr 1107/200915,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie unijnej procedury 
wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu16,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wdrażania dyrektywy 
2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów17,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie kompleksowych 
ram Unii Europejskiej dotyczących substancji zaburzających funkcjonowanie układu 
hormonalnego18,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie strategii w zakresie 
chemikaliów na rzecz zrównoważoności19,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 września 2020 r. w sprawie roli UE w ochronie 

9 Dz.U. C 86 z 6.3.2018, s. 105.
10 Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 57.
11 Dz.U. C 298 z 23.8.2018, s. 2.
12 Dz.U. C 390 z 18.11.2019, s. 2.
13 Dz.U. C 307 z 30.8.2018, s. 25.
14 Dz.U. C 76 z 9.3.2020, s. 62.
15 Dz.U. C 433 z 23.12.2019, s. 183.
16 Dz.U. C 411 z 27.11.2020, s. 48.
17 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0082.
18 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0441.
19 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0201.



PE662.094v01-00 6/18 PR\1220578PL.docx

PL

i odtwarzaniu światowych lasów20,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 października 2020 r. zawierającą zalecenia dla 
Komisji w sprawie unijnych ram prawnych mających na celu zatrzymanie i odwrócenie 
globalnego wylesiania spowodowanego przez UE21,

– uwzględniając sprawozdanie z globalnej oceny różnorodności biologicznej i 
funkcjonowania ekosystemów z 2019 r., opublikowane dnia 6 maja 2019 r. przez 
Międzyrządową Platformę Naukowo-Polityczną w sprawie Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES),

– uwzględniając sprawozdanie specjalne Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu 
(IPCC) w sprawie zmiany klimatu i gruntów, opublikowane dnia 8 sierpnia 2019 r.,

– uwzględniając sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
(ETO) 15/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. zatytułowane „Ochrona dzikich owadów 
zapylających w UE – inicjatywy Komisji nie zaowocowały poprawą sytuacji”, 13/2020 
z dnia 5 czerwca 2020 r. zatytułowane „Różnorodność biologiczna na użytkach rolnych 
– wspólna polityka rolna nie zapobiegła pogorszeniu sytuacji”, 05/2020 z dnia 5 lutego 
2020 r. zatytułowane „Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin – 
ograniczone postępy w zakresie pomiaru i zmniejszania ryzyka”, 02/2019 z dnia 
15 stycznia 2019 r. zatytułowane „Zagrożenia chemiczne w żywności – unijna polityka 
bezpieczeństwa żywności zapewnia ochronę konsumentom, lecz stoją przed nią 
wyzwania”, 31/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. zatytułowane „Dobrostan zwierząt 
w UE – zmniejszanie przepaści między ambitnymi celami a praktycznym wdrażaniem” 
oraz 34/2016 z dnia 17 stycznia 2017 r. zatytułowane „Zwalczanie marnotrawienia 
żywności – szansa dla UE na poprawę efektywności gospodarowania zasobami 
w łańcuchu dostaw żywności”,

– uwzględniając sprawozdanie Międzynarodowego Panelu Ekspertów 
ds. Zrównoważonych Systemów Żywnościowych (IPES Food) z lutego 2019 r. 
zatytułowane „Towards a Common Food Policy for the European Union” [W kierunku 
wspólnej polityki żywnościowej dla Unii Europejskiej],

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Analysis of links 
between the CAP Reform and Green Deal” [Analiza powiązań między reformą WPR 
a Zielonym Ładem] (SWD(2020)0093),

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 19 października 2020 r. w sprawie strategii „od 
pola do stołu”,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Rozwoju, Komisję Handlu 
Międzynarodowego, Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz 
Komisję Rybołówstwa,

20 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0212.
21 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0285.
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– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A9-
0000/2020),

A. mając na uwadze, że komunikat Komisji w sprawie strategii „od pola do stołu” określa 
całościowe podejście do europejskiego systemu żywnościowego, w którym centralny 
punkt stanowi rolnictwo jako dostawca żywności, włókien i paliw, przy jednoczesnym 
uznaniu wzajemnych powiązań wszystkich podmiotów w całym łańcuchu dostaw;

B. mając na uwadze, że europejski system żywnościowy powinien zapewnić 
bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywienia w sposób przyczyniający się 
do dobrobytu społecznego oraz utrzymania i przywracania zdrowia ekosystemów; 
mając na uwadze, że obecnie system żywnościowy jest odpowiedzialny za szereg 
skutków wywieranych na zdrowie ludzi i zwierząt, a także na środowisko, klimat i 
różnorodność biologiczną; mając na uwadze, że sposób produkcji i konsumpcji 
żywności musi się zmienić, aby zapewnić spójność z celami zrównoważonego rozwoju, 
porozumieniem paryskim, Konwencją o różnorodności biologicznej i politykami UE, 
zwłaszcza pod względem zrównoważonego rozwoju, środowiska, klimatu, zdrowia 
publicznego, dobrostanu zwierząt, żywności, a także zapewnienia rolnikom 
zrównoważenia gospodarczego;

C. mając na uwadze, że europejski model wielofunkcyjnego sektora rolnego, oparty na 
gospodarstwach rodzinnych, nadal zapewnia produkcję wysokiej jakości żywności, 
lokalne łańcuchy dostaw, dobre praktyki rolnicze, wysokie standardy środowiskowe i 
tętniące życiem obszary wiejskie w całej UE;

D. mając na uwadze istotne znaczenie udzielania informacji konsumentom, tak by mogli 
brać odpowiedzialność za konsekwencje dokonywanego przez nich wyboru środków 
spożywczych dla całego systemu żywnościowego, od etapu produkcji po przetwarzanie 
i dystrybucję; mając na uwadze, że osiągnięcie tego celu wymaga zdrowego i stabilnego 
środowiska żywnościowego, które gwarantuje, że zdrowy i zrównoważony wybór jest 
jednocześnie łatwy i przystępny cenowo, a ponadto sprzyja wzorcom konsumpcji 
wspierającym zdrowie ludzi i do nich zachęca, zapewniając jednocześnie 
zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych i ludzkich oraz dobrostan 
zwierząt;

E. mając na uwadze, że europejski system żywnościowy odegrał kluczową rolę podczas 
pandemii COVID-19, wykazując się elastycznością wobec rolników, przetwórców i 
sprzedawców detalicznych współpracujących w trudnych warunkach, w tym 
z uwzględnieniem ograniczeń, aby bez przeszkód zapewnić konsumentom europejskim 
stały dostęp do bezpiecznych i przystępnych cenowo produktów wysokiej jakości;

1. z zadowoleniem przyjmuje strategię „od pola do stołu” jako stanowiącą ważny krok 
w dążeniu do zapewnienia zrównoważonego, sprawiedliwego i elastycznego systemu 
żywnościowego, który ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zamierzeń wskazanych 
w Europejskim Zielonym Ładzie i w celach zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
nierozerwalne powiązania między zdrowiem ludzi, zdrowiem społeczeństwa i 
zdrowiem planety, zachęca Komisję do jak najszybszego przełożenia strategii na 
konkretne działania ustawodawcze i nieustawodawcze;
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Konieczność podjęcia działań 

2. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź wniosku dotyczącego ram prawnych dla 
zrównoważonych systemów żywnościowych, który będzie zawierał ocenę skutków; 
zachęca Komisję do wykorzystania tego wniosku do określenia całościowej wspólnej 
polityki żywnościowej mającej na celu ograniczenie śladu środowiskowego i 
klimatycznego unijnego systemu żywnościowego, tak aby do 2050 r. uczynić Europę 
pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu i wzmocnić jej odporność w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu zmiany klimatu i utraty 
różnorodności biologicznej przez przyjęcie przewodniej roli w globalnej transformacji 
ukierunkowanej na zrównoważony rozwój w łańcuchu „od pola do stołu” w oparciu o 
zasadę wielofunkcyjnego sektora rolnego, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności 
między politykami przez uwzględnienie obowiązujących przepisów, aby umożliwić 
wszystkim podmiotom europejskiego systemu żywnościowego opracowanie 
długoterminowych planów opartych na realistycznych i przejrzystych celach; sugeruje 
uwzględnienie odpowiednich wartości wyjściowych i postępów osiągniętych w każdym 
państwie członkowskim, przy jednoczesnym promowaniu wymiany know-how i 
najlepszych praktyk między państwami członkowskimi; podkreśla potrzebę wzięcia pod 
uwagę całych łańcuchów produkcji i dostaw żywności i napojów, w tym etapów 
przetwarzania, marketingu, dystrybucji i sprzedaży detalicznej;

Budowanie łańcucha żywnościowego, który działa na rzecz konsumentów, producentów, 
klimatu i środowiska

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o zmianie dyrektywy w sprawie zrównoważonego 
stosowania pestycydów i celów polegających na ograniczeniu pestycydów, nawozów i 
antybiotyków; podkreśla znaczenie dążenia do osiągnięcia tych celów przez podejścia 
całościowe i uwzględniające gospodarkę o obiegu zamkniętym, takie jak praktyki 
agroekologiczne; nalega, aby każde państwo członkowskie ustanowiło solidne 
ilościowe cele redukcji, wraz z dobrze zdefiniowanymi środkami wsparcia 
zapewniającymi odpowiedzialność za pomoc w osiągnięciu tych celów na wszystkich 
szczeblach; ponawia apel o przełożenie powyższych celów i wartości docelowych na 
przepisy oraz wzywa Komisję do sprecyzowania sposobu podejścia do wkładów 
poszczególnych państw członkowskich w cele ogólnounijne i do wyjaśnienia kwestii 
poziomów bazowych dla tych celów;

4. podkreśla znaczenie uznania istotnego wpływu rolnictwa, a zwłaszcza produkcji 
zwierzęcej, na emisje gazów cieplarnianych i użytkowanie gruntów; podkreśla potrzebę 
ulepszenia naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu z rolnictwa, w szczególności w sektorach 
paszowym i hodowlanym; apeluje o środki regulacyjne i określenie wartości 
docelowych, aby zapewnić stopniowe ograniczanie wszystkich emisji gazów 
cieplarnianych w tych sektorach;

5. zwraca uwagę, że ekstensywna i ciągła hodowla zwierząt na pastwiskach lub hodowla 
ekologiczna jest cechą europejskiego systemu żywnościowego i elementem 
definiującym wiele tradycyjnych społeczności wiejskich, a ponadto wywiera liczne 
pozytywne skutki na środowisko, przeciwdziała zmianie klimatu i wnosi wkład 
w gospodarkę o obiegu zamkniętym;
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6. z zadowoleniem przyjmuje koncepcję nagradzania sekwestracji dwutlenku węgla 
w glebie; podkreśla jednak, że nie należy finansować intensywnych i przemysłowych 
modeli rolnictwa i uprawy, które mają negatywny wpływ na różnorodność biologiczną, 
z funduszy przeznaczonych na przeciwdziałanie zmianie klimatu, ani do nich zachęcać; 
apeluje o zgodność wniosków z celami środowiskowymi i zasadą „nie szkodzić” 
zawartą w Zielonym Ładzie; 

7. podkreśla znaczenie bezpieczeństwa i różnorodności nasion, zwłaszcza promowania 
białek roślinnych z roślin uprawianych w UE, w celu dostarczania lokalnie 
pozyskiwanej żywności i paszy o wysokiej wartości odżywczej, przy jednoczesnym 
zapewnieniu rolnikom dostępu do wysokiej jakości nasion odmian dostosowanych do 
skutków zmiany klimatu, w tym odmian tradycyjnych i przystosowanych do warunków 
lokalnych, a także zapewnieniu dostępu do innowacyjnych metod uprawy roślin, aby 
przyczyniać się do uzyskiwania zdrowych nasion i chronić rośliny przed szkodnikami i 
chorobami; podnosi kwestię świadomości na temat potencjalnych negatywnych 
skutków koncentracji i monopolizacji w sektorze nasion;

8. apeluje, aby w krajowych planach strategicznych WPR zapewnić odpowiednie wsparcie 
finansowe i zachęty do promowania nowych ekologicznych „zielonych” modeli 
działalności gospodarczej w rolnictwie i produkcji żywności metodami tradycyjnymi, 
zwłaszcza przez wspieranie krótkich łańcuchów dostaw i produkcji żywności wysokiej 
jakości;

9. przypomina, że europejski system żywnościowy przez cały czas zapewnia obywatelom 
wystarczające i zróżnicowane dostawy bezpiecznej, pożywnej, przystępnej cenowo i 
zrównoważonej żywności, i podkreśla, że podniesienie ekonomicznej, środowiskowej i 
społecznej stabilności producentów żywności docelowo zwiększy ich odporność; 
zachęca Komisję do uznania łańcucha dostaw żywności i jego pracowników za 
strategiczny atut na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu wszystkich 
Europejczyków;

10. podkreśla, że solidne i wiarygodne ramy prawne dla sektora rybołówstwa i akwakultury 
powinny stanowić podstawę dla lepszych środków ochrony w miarę wzrastającej w 
przyszłości populacji ryb oraz większej przejrzystości w odniesieniu do wykorzystania 
przestrzeni i koncesji w akwakulturze, umożliwiając większą przewidywalność 
inwestycji; podkreśla, że dobre mechanizmy identyfikowalności i wysokie standardy 
zrównoważoności, obejmujące wszystkie produkty sprzedawane na rynkach UE, mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia przejrzystości dla konsumentów, sektora i 
poszczególnych administracji, a także dla osiągnięcia celów Zielonego Ładu i celów 
zrównoważonego rozwoju;

11. wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z pojawieniem się chorób odzwierzęcych 
przenoszonych ze zwierząt na ludzi (antropozoonozy), takich jak gorączka Q, ptasia 
grypa i nowy szczep grypy A (H1N1), potęgowane przez antropogeniczną zmianę 
klimatu, zniszczenie różnorodności biologicznej, degradację środowiska i nasze obecne 
systemy produkcji żywności;

12. wzywa do wspierania producentów produktów pierwotnych w transformacji w kierunku 
większej zrównoważoności przez zachęcanie do współpracy i działań zbiorowych, 
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a także stosowanie zasad konkurencji i poszerzanie możliwości współpracy w ramach 
organizacji wspólnego rynku produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, a tym 
samym do wzmocnienia pozycji rolników i rybaków w łańcuchu dostaw, aby umożliwić 
im uzyskanie sprawiedliwego udziału w wartości dodanej pochodzącej ze 
zrównoważonej produkcji;

13. apeluje do Komisji o podjęcie działań następczych w związku z dyrektywą (UE) 
2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych22 oraz kodeksem postępowania 
UE w sprawie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i marketingowych przez 
stworzenie ram monitorowania dla sektora spożywczego i sektora handlu detalicznego 
oraz podjęcie działań prawnych w przypadku niewystarczających postępów w ujęciu 
kwestii zrównoważenia gospodarczego, środowiskowego i społecznego w strategiach 
korporacyjnych; działania te powinny przyczynić się do promowania i nagradzania 
starań producentów rolnych stosujących zasady zrównoważonego rozwoju, zwiększając 
jednocześnie dostępność i przystępność cenową oferowanej zdrowej i zrównoważonej 
żywności oraz zmniejszając ogólny ślad środowiskowy systemu żywnościowego; 
podkreśla znaczenie powstrzymania konsolidacji i koncentracji w sektorze handlu 
detalicznego artykułami spożywczymi oraz rozwiązania tego problemu w celu 
zapewnienia uczciwych cen dla rolników;

14. wzywa do przeglądu unijnego programu promocji produktów rolnych i spożywczych, 
w tym programu dla szkół w UE, w celu zwiększenia jego wkładu w zrównoważoną 
produkcję i konsumpcję, zwłaszcza przez skupienie uwagi na przekazach edukacyjnych 
na temat znaczenia zdrowego żywienia i promowanie większego spożycia owoców i 
warzyw w celu obniżenia wskaźników otyłości;

15. przypomina o potrzebie promowania skutecznych systemów wiedzy i innowacji 
w dziedzinie rolnictwa (AKIS), umożliwiających wszystkim uczestnikom łańcucha 
żywnościowego osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przez przyspieszenie innowacji i 
transferu wiedzy; przypomina ponadto o potrzebie stworzenia sieci danych dotyczących 
zrównoważonego rozwoju gospodarstw w celu ustalenia poziomów referencyjnych dla 
wyników gospodarstw i udokumentowania wprowadzania zrównoważonych praktyk 
rolniczych, umożliwiających jednocześnie precyzyjne i dostosowane do potrzeb 
stosowanie nowych podejść do produkcji na poziomie gospodarstwa przez zapewnienie 
rolnikom dostępu do szybkich łączy szerokopasmowych;

16. wzywa do podjęcia środków mających na celu zmniejszenie obciążenia zdrowia 
publicznego powodowanego przez wysoko przetworzoną żywność o dużej zawartości 
soli, cukrów i tłuszczów; ubolewa z powodu znacznego opóźnienia we wprowadzaniu 
profili żywieniowych i podkreśla konieczność opracowania solidnego zestawu tych 
profili, aby ograniczyć stosowanie fałszywych oświadczeń żywieniowych dotyczących 
żywności bogatej w tłuszcze, cukry lub sól albo zakazać ich stosowania; apeluje 
o obowiązkowy ogólnounijny system oznakowania wartości żywieniowej na przedniej 
części opakowania, oparty na niezależnej wiedzy naukowej;

17. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do przeglądu przepisów UE 
dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; ponawia apel 
o dokonanie przeglądu przepisów dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu 

22 Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 59.



PR\1220578PL.docx 11/18 PE662.094v01-00

PL

z żywnością zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), a także 
przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania, oraz o wprowadzenie, 
bez dalszej zwłoki, szczegółowych przepisów dotyczących zastąpienia substancji 
zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego;

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w strategii słusznie uznaje się rolę i wpływ 
środowiska żywnościowego, jeśli chodzi o kształtowanie wzorców konsumpcji, oraz 
potrzebę ułatwienia konsumentom dokonywania wyboru zdrowej i zrównoważonej 
diety; podkreśla znaczenie promowania zrównoważonej diety przez podnoszenie 
świadomości konsumentów na temat oddziaływania wzorców konsumpcji oraz 
udzielanie informacji o dietach, które są korzystniejsze dla ludzkiego zdrowia i 
pozostawiają mniejszy ślad środowiskowy; podkreśla, że ceny żywności muszą 
przekazywać konsumentom właściwy sygnał; w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje cel strategii, zgodnie z którym zdrowy i zrównoważony wybór powinien stać 
się najbardziej przystępny cenowo;

19. utwierdza się w przekonaniu, że środki polityczne, które są zależne wyłącznie od 
wyborów konsumentów, w zbyt wysokim stopniu przenoszą na nich odpowiedzialność 
za zakup zrównoważonych produktów; zauważa, że sam proces certyfikowania i 
etykietowania przez osoby trzecie nie jest skuteczny w zapewnieniu zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji;

20. podkreśla uznanie w strategii faktu, że dieta Europejczyków nie jest zgodna 
z zaleceniami dotyczącymi zdrowego sposobu ożywiania się oraz że w całej populacji 
konieczna jest zmiana wzorców konsumpcji ukierunkowana na spożywanie zdrowszej 
żywności pochodzenia roślinnego oraz mniejszej ilości czerwonego i przetworzonego 
mięsa, cukrów, soli i tłuszczów, co będzie również korzystne dla środowiska; podkreśla, 
że ogólnounijne wytyczne dotyczące zrównoważonych i zdrowych diet przyczyniłyby 
się do podniesienia świadomości konsumentów na temat składników zdrowej i 
zrównoważonej diety oraz stanowiłyby źródło informacji o staraniach podejmowanych 
przez państwa członkowskie w dążeniu do włączenia elementów zrównoważonego 
rozwoju do krajowych zaleceń żywieniowych; wzywa Komisję do opracowania takich 
wytycznych i konkretnych działań mających na celu skuteczne promowanie zdrowej 
diety opartej na produktach roślinnych;

21. uznaje, że dalszy rozwój produkcji białek roślinnych i alternatywnych źródeł białka 
w UE jest sposobem na skuteczne uporanie się z wieloma wyzwaniami 
środowiskowymi i klimatycznymi stojącymi przed rolnictwem w UE, a także na 
zapobieganie wylesianiu w krajach spoza UE;

22. wzywa do zmiany przepisów dotyczących zamówień publicznych, w tym minimalnych 
obowiązkowych kryteriów obowiązujących w szkołach i innych instytucjach 
publicznych, aby zachęcać do ekologicznej i lokalnej produkcji żywności oraz 
promować zdrowsze pożywienie przez tworzenie środowiska żywnościowego 
umożliwiającego konsumentom dokonywanie zdrowych wyborów;

23. ponownie wzywa do przyjęcia środków koniecznych do osiągnięcia celu, jakim jest 
ograniczenie ilości odpadów spożywczych w Unii o 30 % do 2025 r. i o 50 % do 
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2030 r. w stosunku do poziomu bazowego w 2014 r.; podkreśla, że osiągnięcie tego 
ograniczenia wymaga określenia wiążących celów;

24. z zadowoleniem przyjmuje proponowaną zmianę przepisów UE dotyczących 
oznaczania daty; podkreśla, że wszelkie zmiany dotychczasowych zasad oznaczania 
daty powinny opierać się na podstawach naukowych i przyczynić się do lepszego 
oznaczania daty przez podmioty w łańcuchu żywnościowym oraz uczynić oznaczenia 
bardziej zrozumiałymi dla konsumentów, w szczególności w przypadku etykiet z 
oznaczeniem „najlepiej spożyć przed”, bez jednoczesnego naruszania bezpieczeństwa 
ani jakości żywności;

Umożliwienie transformacji

25. podkreśla znaczenie finansowania przez UE badań naukowych i innowacji jako 
kluczowego czynnika przyspieszającego transformację ukierunkowaną na bardziej 
zrównoważony, zdrowszy i skuteczniej sprzyjający włączeniu społecznemu europejski 
system żywnościowy, przy jednoczesnym ułatwianiu inwestycji niezbędnych do 
wspierania praktyk agroekologicznych w zakresie zarówno innowacji społecznych, jak i 
technologicznych, a także znaczenie kluczowej roli usług doradztwa rolniczego 
w zapewnianiu transferu wiedzy do społeczności rolniczej z wykorzystaniem 
istniejących wyspecjalizowanych systemów szkolenia rolników w państwach 
członkowskich;

Promowanie globalnej transformacji

26. przypomina o globalnej odpowiedzialności europejskich systemów żywnościowych i 
ich kluczowej roli w ustanawianiu światowych norm bezpieczeństwa żywności, 
ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia, aby wszystkie przywożone do UE produkty żywnościowe i paszowe 
w pełni spełniały odpowiednie unijne przepisy i normy, oraz do udzielania pomocy 
rozwojowej w celu wspierania producentów produktów pierwotnych z krajów 
rozwijających się w spełnianiu tych norm; z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji 
dotyczący uwzględnienia skutków wnioskowanych tolerancji importowych dla 
środowiska;

°

° °

27. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2020 r. Komisja opublikowała strategię „od pola do stołu” na rzecz 
sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, wraz 
z unijną strategią różnorodności biologicznej na okres do 2030 r. w ramach Zielonego Ładu. 
Te publikacje zawierały kilka od dawna oczekiwanych ocen i sprawozdań obejmujących 
przepisy dotyczące pestycydów i odżywiania oraz plan działania w zakresie kontroli 
adekwatności i weryfikacji obowiązujących przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, 
w tym ich transportu i uboju, w celu zapewnienia wyższego poziomu dobrostanu zwierząt. 
Komisje ENVI i AGRI postanowiły wspólnie sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy 
w sprawie strategii „od pola do stołu”. 

Sprawozdawca komisji ENVI z zadowoleniem przyjmuje strategię „od pola do stołu” jako 
stanowiącą bardzo potrzebny pierwszy krok w kierunku zapewnienia wszystkim zdrowej 
żywności i upewnienia się, że sposób produkcji i konsumpcji żywności w UE będzie odbywał 
się z poszanowaniem granic wyznaczanych przez utrzymującą nas Ziemię; podkreśla także, 
że osiągnięcie tego celu wymaga jeszcze dużo pracy. Sposób, w jaki siła pieniądza przeważa 
nad życiem i podstawowymi wartościami, jest najbardziej widoczny w sektorze rolno-
spożywczym, gdzie ekonomia skali grozi doprowadzeniem do sytuacji, w której w bliskiej 
przyszłości życie na Ziemi stanie się trudne do zniesienia lub nawet niemożliwe.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci opublikowano wiele sprawozdań dotyczących szkodliwych 
skutków naszego systemu żywnościowego dla środowiska i zdrowia publicznego, a także 
przedstawiono wiele rozwiązań praktycznych i politycznych1. Sprawozdawca komisji ENVI 
z zadowoleniem przyjmuje te bardzo potrzebne analizy i sugestie polityczne i czerpie 
szczególną inspirację ze sprawozdania IPES-Food zatytułowanego „Towards a Common Food 
Policy for the EU” [W kierunku wspólnej polityki żywnościowej dla UE]2.

Przemysłowa produkcja zwierzęca i monokultury wymagające intensywnego stosowania 
chemikaliów powodują wysokie emisje gazów cieplarnianych, degradację gleby, 
zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wody, utratę różnorodności biologicznej i 
zagrażają dobrostanowi zwierząt, osłabiając tym samym krytyczne ekosystemy, od których 
zależy całe życie na Ziemi. W skali globalnej systemy żywnościowe i rolnicze odpowiadają 
za emisje gazów cieplarnianych w stopniu sięgającym nawet 30 %. Rolnictwo odpowiada za 
około 90 % emisji amoniaku w UE, co ma znaczący negatywny wpływ na środowisko 
naturalne i jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza, które każdego roku powoduje 

1 Takie jak: Sprawozdanie Komisji EAT Lancet z 2019 r. zatytułowane „Food in The Anthropocene: the EAT-
Lancet Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems” [Żywność w antropocenie: Komisja 
EAT-Lancet na temat zdrowej diety ze zrównoważonych systemów żywnościowych]; sprawozdanie specjalne 
IPCC z 2019 r. na temat zmiany klimatu, pustynnienia, degradacji gleby, zrównoważonej gospodarki gruntami, 
bezpieczeństwa żywnościowego i przepływów gazów cieplarnianych w ekosystemach lądowych; sprawozdanie 
EEA z 2017 r. zatytułowane „Food in a green light – A systems approach to sustainable food” [Żywność w 
zielonym świetle – podejście systemowe do zrównoważonej żywności], sprawozdania specjalne Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego na temat unijnej polityki dotyczącej WPR i różnorodności biologicznej; 
Sprawozdanie Niderlandzkiej Rady Naukowej ds. Polityki Rządu (WRR) z 2014 r. zatytułowane „Towards a 
Food Policy” [W kierunku polityki żywnościowej] i wiele innych.
2 Sprawozdanie Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Zrównoważonych Systemów Żywnościowych (IPES 
Food) z 2019 r. zatytułowane „Towards a Common Food Policy for the European Union” [W kierunku wspólnej 
polityki żywnościowej dla Unii Europejskiej], http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf

http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf
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śmierć 400 tys. Europejczyków. Stosowanie pestycydów i nawozów nadal poważnie zagraża 
bioróżnorodności (w tym najważniejszym owadom zapylającym) i zdrowiu ludzi i należy je 
drastycznie ograniczyć. 

Ślad środowiskowy systemów żywnościowych UE jest w coraz większym stopniu 
przenoszony poza jej terytorium. Ponad 30 % ziemi potrzebnej do zaspokojenia 
zapotrzebowania na żywność w UE znajduje się poza Europą. Co roku UE importuje miliony 
ton paszy dla zwierząt na bazie soi, w tym z krajów Ameryki Południowej, którym zarzuca 
się wylesianie (odpowiedzialne za 20 % globalnych emisji CO2), eksmisje, zatrucia 
pestycydami i łamanie praw człowieka w strefach intensywnych upraw przeznaczonych na 
eksport. Szacuje się, że przywóz do UE odpowiada za prawie jedną czwartą światowego 
handlu soją, wołowiną, skórami i olejem palmowym pozyskiwanym w wyniku nielegalnej 
wycinki lasów w tropikach.

Mniej niż połowa spożywanych w UE ryb i owoców morza pochodzi z produkcji krajowej, co 
oznacza, że Europa wywiera także ogromny wpływ na światowe zasoby morskie. Sytuację 
pogarsza fakt, że straty lub przypadki marnotrawstwa żywności produkowanej w UE sięgają 
blisko 20 %, co odpowiada kosztom w wysokości 143 mld EUR rocznie ponoszonym ze 
względu na zmarnowane zasoby i skutki dla środowiska.

Systemy żywnościowe powodują również skutki dla zdrowia będące wynikiem zmian 
w pożywieniu. Niezdrowa dieta, bogata w sól, cukier, tłuszcz i białko zwierzęce, jest 
głównym czynnikiem ryzyka chorób i śmiertelności w Europie. Takie pożywienie odpowiada 
za prawie połowę obciążeń związanych z chorobami układu krążenia, które są główną 
przyczyną zgonów w UE. Choroby przewlekłe, często związane z pożywieniem, pochłaniają 
do 80 % kosztów opieki zdrowotnej w UE. Ponad połowa populacji europejskiej ma 
nadwagę, ponad 20 % cierpi na otyłość, a wskaźniki te stale rosną. Oporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i narażenie na substancje zaburzające funkcjonowanie układu 
hormonalnego, przekazywane za pośrednictwem artykułów spożywczych i ich opakowań, 
a także zanieczyszczenie źródeł wody przez rolnictwo również powodują poważne skutki 
zewnętrzne dla zdrowia.

Obecne reakcje – ze strony polityk publicznych i sektora prywatnego – nie są w stanie 
w wystarczającym stopniu rozwiązać tych poważnych i wzajemnie powiązanych wyzwań 
w naszych systemach żywnościowych. W ramach dominujących rozwiązań nie udało się 
pogodzić licznych aspektów zrównoważonego rozwoju (ekonomicznych, społecznych i 
środowiskowych) i często je sobie przeciwstawiano. Były one oparte na wysoce 
wyspecjalizowanym, uprzemysłowionym, skapitalizowanym, znormalizowanym i 
zorientowanym na eksport modelu rolnictwa i produkcji żywności i go umacniały – modelu, 
który systematycznie powoduje negatywne skutki i efekty zewnętrzne. Pokładano wiarę 
w zmianach wprowadzanych pod wpływem technologii, rynków i branż, które opierają się na 
zdolności dużych firm, dysponujących rozległymi łańcuchami dostaw, do docierania do dużej 
liczby osób. Jednak obecne zachęty do ochrony zasobów, promowania różnorodności 
biologicznej, sekwestracji dwutlenku węgla i ochrony zdrowia publicznego są zdecydowanie 
niewystarczające do zmiany kierunku ścieżek innowacji. W wielu elementach łańcucha 
pokarmowego poleganie na samoregulacji okazało się być wysoce nieskuteczne.

Sprawozdawca komisji ENVI uważa, że już najwyższy czas na całościowe podejście do 
rozwiązywania problemów obecnego systemu żywnościowego w sposób zintegrowany. 
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Nadanie systemom żywnościowym bardziej zrównoważonego kursu wymaga fundamentalnej 
zmiany kierunku. Poszczególne polityki mające wpływ na systemy żywnościowe, w tym 
rolnictwo i handel, wymagają pilnej reformy, aby umożliwić rozwiązanie problemu zmiany 
klimatu, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, ograniczenie otyłości i 
zapewnienie opłacalności rolnictwa dla następnego pokolenia. Charakter tego wyzwania 
wymaga kompleksowych reakcji wynikających z celów polityki publicznej.

Zmierzanie w stronę zintegrowanej polityki żywnościowej może zaradzić deficytowi 
demokracji w systemach żywnościowych i przywrócić równowagę sił. Przeniesienie punktu 
ciężkości z rolnictwa na żywność może przyczynić się do znaczącego zaangażowania 
szerszego grona zainteresowanych stron w projektowanie i ocenę polityk. Zdrowe środowiska 
żywnościowe, „od pola do stołu”, powinny stać się głównym celem działań podejmowanych 
zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym, aby wspólnie przyjrzeć się produkcji, dystrybucji, 
sprzedaży detalicznej i konsumpcji oraz stworzyć kompleksowe pakiety interwencyjne. W tej 
tak bardzo potrzebnej transformacji kluczową rolę odegrają konsumenci, którym należy 
umożliwić dokonywanie zdrowych i zrównoważonych wyborów, m.in. przez zapewnienie im 
wszechstronnych i niezależnych informacji opartych na wiedzy naukowej.

Jedzenie jest podstawową potrzebą naszego istnienia i prawem człowieka. Z tego powodu 
produkcja przeznaczonej dla nas żywności zasługuje na pełną uwagę. Zdrowe, zrównoważone 
rolnictwo jest możliwe pod warunkiem poszanowania przyrody, przywrócenia obiegu 
składników pokarmowych, ograniczenia stosowania środków chemicznych i płacenia 
rolnikom godziwej ceny za ich produkty. Także obywatele muszą dysponować pełnią 
informacji na temat pochodzenia żywności i sposobu jej produkcji oraz wiedzieć, czy cena, 
jaką za nią płacą, faktycznie pokrywa wszystkie koszty produkcji i koszty środowiskowe. 
Musimy zapewnić dostęp do ziemi, czystej wody i zdrowych gleb oraz przejść do rolnictwa 
regeneracyjnego, odpornego na zmiany klimatu, agroekologicznego i sprawiedliwego 
społecznie. Handel powinien służyć zrównoważonemu rozwojowi, co wymaga przemyślenia 
obecnego sposobu importowania i eksportowania żywności na całym świecie. Musimy także 
krytycznie przemyśleć interesy wielkich korporacji, które zagrażają bezpieczeństwu 
żywieniowemu. Zasadnicze znaczenie ma budowanie bardziej sprawiedliwych, krótszych i 
czystszych łańcuchów dostaw oraz promowanie wystarczającej, zdrowej i zrównoważonej 
diety dla wszystkich, w tym uwzględnienie odpowiednich zachęt w cenach żywności.

Zdaniem sprawozdawcy komisji ENVI główne zasady, na których należy się opierać 
w trakcie transformacji w kierunku zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego, 
powinny obejmować zasadę ostrożności i zasadę „nie szkodzić”, naprawianie problemów 
u źródła, rozszerzenie zakresu odpowiedzialności producenta i rozliczanie rzeczywistych 
kosztów. W ogłoszonych przez Komisję ramach prawnych należy nakreślić program 
wprowadzenia fundamentalnej zmiany w całym systemie żywnościowym. Wszystkie przepisy 
i polityki sektorowe powinny przyczyniać się do osiągnięcia tego celu i zawierać 
odpowiednie zachęty dla wszystkich podmiotów w łańcuchu żywnościowym skłaniające do 
dokonywania zrównoważonych wyborów, które są konieczne dla zapewnienia, aby 
w stosowanych przez nas sposobach produkcji i konsumpcji uwzględnione były granice 
naszej planety, wytyczne dotyczące zdrowia i kodeksy moralne, według których chcemy żyć. 
Noże i widelce to najważniejszy oręż, jakim dysponujemy w walce ze zmianą klimatu, 
ubóstwem, głodem, chorobami, cierpieniem zwierząt i utratą różnorodności biologicznej. 
Najwyższy czas, abyśmy zaczęli skutecznie z nich korzystać.
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Z perspektywy sprawozdawcy komisji AGRI publikacja komunikatu Komisji zatytułowanego 
„Strategia od pola do stołu” ustanawia powiązanie między Europejskim Zielonym Ładem 
a europejskim systemem żywnościowym.

Komunikat łączy, z jednej strony, europejski sektor rolno-spożywczy i jego szerokie ramy 
prawne, znaczny budżet, a przede wszystkim bogaty wkład w codzienny dobrobyt obywateli 
Europy, a z drugiej strony, zmianę klimatu – najpilniejsze wyzwanie, przed jakim stoi 
ludzkość we wszystkich krajach i w każdym z podejmowanych działań. 

Pod względem politycznym komunikat odwołuje się do najbardziej zintegrowanej polityki 
UE (wspólna polityka rolna) i najbardziej kompleksowych przepisów (ogólne prawo 
żywnościowe), wzywając do wniesienia wkładu w najbardziej ambitny projekt obecnej 
kadencji Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz najpilniejszy cel UE: 
osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie do 2050 r.

Europejski system żywnościowy ma nadrzędne znaczenie dla gospodarki europejskiej. Ponad 
47 mln osób w ponad 15 mln gospodarstw generuje obroty wynoszące niemal 900 mld EUR 
rocznie. Wszystkie podmioty zajmujące się produkcją żywności (producenci rolni i przemysł 
przetwórczy) odpowiadają łącznie za 7,5 % ogółu zatrudnionych i 3,7 % łącznej wartości 
dodanej w UE. Bardziej szczegółowo, przekłada się to na ok. 12 mln gospodarstw 
produkujących produkty rolne przeznaczone do przetwarzania przez ok. 300 tys. 
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Ci przetwórcy żywności sprzedają swoje produkty 
za pośrednictwem 2,8 mln głównie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w branży 
dystrybucji żywności i usług gastronomicznych, które dostarczają żywność 500 mln 
konsumentów w UE. 

Jednak wszystkie te uśrednione dane maskują wielkie zróżnicowanie zarówno w strukturze 
produkcji, jak i wzorcach konsumpcji: podczas gdy przeciętne gospodarstwo rolne w UE 
posiada 16 ha gruntów rolnych, 66 % z nich posiada mniej niż 5 ha, a tylko 7 % ponad 50 ha. 
Średnio w UE wydatki gospodarstw domowych na żywność i napoje wynoszą 14 %, podczas 
gdy w Rumunii jest to 30 %, a w Austrii 9 % dochodu do dyspozycji. 

Jednak wszystkie te różnice łączą się w jednym europejskim systemie żywnościowym 
opartym na dwóch zasadach, które dotyczą: 

wielofunkcyjnego rolnictwa opartego na gospodarstwach rodzinnych, które dostarcza 
różnorodne towary i usługi, zapewnia produkcję żywności wysokiej jakości, dobre praktyki 
rolnicze, wysokie standardy środowiskowe i tętniące życiem obszary wiejskie w całej Unii 
Europejskiej; 

zasady ostrożności obejmującej zarówno środki produkcji, jak i produkty rolne, która 
umożliwia decydentom podejmowanie odpowiednich środków w obliczu dowodów 
naukowych dotyczących zagrożeń dla środowiska lub ludzkiego zdrowia.

Obie te zasady zmieniały się z upływem czasu, podlegały reformom politycznym i poważnym 
kryzysom, odzwierciedlając jednocześnie zmiany demograficzne i zmieniające się wzorce 
konsumpcji. 

Oprócz wyzwania wynikającego ze zmiany klimatu przed europejskim systemem 
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żywnościowym stoją też inne wyzwania: spadek jakości gleb i materii organicznej oraz utrata 
życia przez owady, ptaki i ssaki na obszarach intensywnego rolnictwa; niezrównoważona 
dieta z powodu wysokoenergetycznych, przetworzonych (zawierających cukier) środków 
spożywczych, które są łatwiej dostępne niż zdrowe owoce i warzywa; narastająca presja 
ekonomiczna powodowana przez wysokie ceny gruntów i kapitałochłonną technologię, 
a także koncentracja rynku w sektorach produkcji i przetwórstwa.

Kluczową kwestią decydującą o powodzeniu starań umożliwiających wniesienie przez 
europejski system żywnościowy wkładu w osiągnięcie neutralności klimatycznej jest 
spójność przepisów i polityk pozwalająca uniknąć sprzeczności, przy jednoczesnym 
zapewnieniu stabilności zasad i procedur, a tym samym długoterminowego planowania i 
inwestycji, na podstawie gruntownej oceny ex ante wszystkich wniosków ustawodawczych 
przy aktywnym udziale zainteresowanych stron.

Kolejnym elementem o istotnym znaczeniu jest dążenie do podejścia opartego na know-how i 
dowodach w całym systemie żywnościowym, poczynając od specjalistycznych szkoleń dla 
podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze po usługi doradcze dla gospodarstw 
rolnych, pozwalające na przedstawienie wyników badań podstawowych i stosowanych jako 
zarówno społecznych, jak i technologicznych innowacji do zastosowania w praktyce.

Kluczowym czynnikiem napędzającym transformację systemu żywnościowego jest 
odpowiedzialność i wybór konsumentów, w przypadku gdy podaż zrównoważonych 
produktów rolnych i tradycyjnych produktów spożywczych zaspokaja zapotrzebowanie 
konsumentów w środowisku żywnościowym, pozwalając im na dokonywanie świadomego 
wyboru zdrowych, odznaczających się wysoką jakością i lokalnych produktów.

Podczas gdy w trakcie pandemii COVID-19 europejski system żywnościowy nadal dostarczał 
bezpieczne, przystępne cenowo i wysokiej jakości produkty, kryzys ten ujawnił potrzebę 
zwiększenia odporności przez ograniczenie zależności pod względem dostępu do rynków 
(eksportowych) i dostarczanych (przez państwa trzecie) środków, jak również pracy 
sezonowej i przepływu towarów na jednolitym rynku.

Kluczowe znaczenie ma zapewnienie wsparcia producentom produktów pierwotnych i 
tradycyjnych produktów żywnościowych podczas transformacji przez dostosowane do 
potrzeb programy wsparcia w krajowych planach strategicznych WPR, ale także 
ukierunkowane środki ujęte w szerszych ramach prawnych, w tym reguły konkurencji i 
zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych, a także wprowadzenie elastyczności 
w zasadach obowiązujących w łańcuchu żywnościowym.

Ponadto kluczową rolę odgrywa przyszła wspólna polityka rolna na lata 2022–2027, 
zwłaszcza w zakresie projektowania celów i środków (ekoprogramów) określonych 
w krajowych planach strategicznych oraz zarządzania nimi, umożliwiając wszystkim 
podmiotom w europejskim systemie żywnościowym przystąpienie do nowych ekologicznych 
modeli biznesowych, a tym samym integrację kryteriów zrównoważonego rozwoju 
środowiskowego i społecznego przy jednoczesnym zapewnieniu opłacalności ekonomicznej i 
wolności wyboru.

Sprawozdawca komisji AGRI jest głęboko przekonany, że skupienie się na tych 
podstawowych elementach kompleksowego podejścia do strategii „od pola do stołu” 
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umożliwi europejskiemu systemowi żywnościowemu osiągnięcie do 2050 r. europejskiego 
celu, jakim jest neutralność klimatyczna.


