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Strategia „Od pola do stołu” 
20 maja 2020 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat pt. „Strategia »od pola do stołu« na rzecz sprawiedliwego, 
zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego”. Po ożywionej debacie parlamentarnej 
przedstawiającej różne poglądy posłów na temat rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych 
głosowanie nad wspólnym sprawozdaniem komisji z własnej inicjatywy w sprawie tej strategii zaplanowano na 
drugą sesję plenarną w październiku. 

Informacje ogólne 
W 2019 r. Unia Europejska (UE), mając na celu sprostanie wyzwaniom związanym z klimatem i 
środowiskiem, uruchomiła Europejski Zielony Ład, który ma sprawić, że do 2050 r. Europa stanie się 
pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Obecne modele produkcji, przetwarzania, transportu i 
konsumpcji żywności przyczyniają się do zmiany klimatu i degradacji ekosystemów, zagrażając samej 
produkcji żywności. Aby znaleźć rozwiązanie tego problemu i promować zdrowszą żywność, w ramach 
Zielonego Ładu określono plan działania na rzecz promowania zrównoważonego charakteru systemu 
żywnościowego. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Komunikat Komisji w sprawie strategii „Od pola do stołu” ma na celu zajęcie się priorytetami i wyzwaniami 
w systemie żywnościowym poprzez umieszczenie zrównoważonego rozwoju w centrum każdego etapu 
łańcucha żywnościowego. Zgodnie z założeniami i celami Zielonego Ładu w strategii przedstawiono dalsze 
działania dla wszystkich sektorów związanych z żywnością, wraz z zestawem środków ustawodawczych i 
nieustawodawczych na okres do 2024 r. 
Choć w ostatnich miesiącach podjęto już pewne działania, instytucje UE wzięły udział w debacie na temat 
tego, jak sprawić, by łańcuchy żywnościowe stały się bardziej zrównoważone. Pod koniec 2020 r. strategia 
została przyjęta z zadowoleniem przez Radę, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet 
Regionów. Istnieje zgoda co do potrzeby zmiany sposobu, w jaki UE i reszta świata produkują i konsumują 
żywność, aby zmaksymalizować korzyści dla przyrody i pozytywne skutki dla zdrowia. Poglądy na temat 
tego, w jaki sposób osiągnąć ten cel, są różne. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Podczas drugiej październikowej sesji plenarnej Parlament będzie debatował nad sprawozdaniem z własnej 
inicjatywy w sprawie strategii „Od pola do stołu”, przyjętym wspólnie przez Komisję Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(AGRI). Sprawozdawcami są Anja Hazekamp (Lewica, Niderlandy) i Herbert Dorfmann (PPE, Włochy). 
Sprawozdanie przyjęte przez komisję mieszaną w dniu 10 września 94 głosami za, przy 20 głosach przeciw 
i 10 głosach wstrzymujących się jest wynikiem intensywnych prac parlamentarnych. Komisje złożyły ponad 
2 000 poprawek i cztery opinie, które połączono w 48 poprawek kompromisowych. 
W sprawozdaniu z zadowoleniem przyjęto ambicje i cele strategii, ale zwrócono uwagę na potrzebę działań 
wspierających przejście na zrównoważony rozwój i znalezienie równowagi między zrównoważonymi 
praktykami a możliwościami gospodarczymi. W tekście podkreślono również znaczenie ocen skutków 
dotyczących zrównoważenia środowiskowego, gospodarczego i społecznego, a także kosztów 
niepodejmowania działań. Poparto też ideę ograniczenia wpływu łańcuchów żywnościowych na 
środowisko i ideę poprawy środowiska żywnościowego w celu promowania zdrowej żywności. W 
sprawozdaniu wzywa się Komisję do podjęcia działań w wielu kluczowych obszarach, od rolnictwa i hodowli 
zwierząt po etykietowanie żywności i marnotrawienie żywności. Popiera się w nim również spójną politykę 
UE w zakresie żywności, w tym silny wymiar globalny. W sprawozdaniu stwierdzono, że plany strategiczne, 
które mają zostać opracowane przez państwa członkowskie UE w odniesieniu wspólnej polityki rolnej po 
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2022 r., są kluczowymi instrumentami powodzenia strategii w obszarach takich jak ograniczenie stosowania 
agrochemikaliów i wspieranie zrównoważonego rolnictwa. 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2020/2260(INI); Komisje przedmiotowo właściwe: ENVI, AGRI (art. 58); 
Sprawozdawcy: Anja Hazekamp (Lewica, Niderlandy) i Herbert Dorfmann (PPE, Włochy). Więcej informacji można 
znaleźć w „Legislacyjnym rozkładzie jazdy” PE dotyczącym strategii „Od pola do stołu”. 
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