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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické 
potravinové systémy 
(2020/2260(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na čl. 192 odst. 1 
této smlouvy,

– s ohledem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a na cíle OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje,

– s ohledem na Pařížskou dohodu dosaženou na 21. konferenci smluvních stran Rámcové 
úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (COP 21),

– s ohledem na Úmluvu o biologické rozmanitosti z roku 1992 a přidružený Cartagenský 
protokol o biologické bezpečnosti z roku 2000 a Nagojský protokol o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z 
jejich využívání z roku 2010,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. května 2020 ohledně „strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy“ 
(COM(2020)0381),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 „Zelená dohoda pro Evropu“ 
(COM(2019)0640),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu1,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. května 2020 nazvané „Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života“ 
(COM(2020)0380),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. září 2020 nazvané „Zvýšení cílů Evropy 
v oblasti klimatu do roku 2030: Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve 
prospěch našich občanů“ (COM(2020) 0562),

– s ohledem na směrnici Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat 
chovaných pro hospodářské účely2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 
2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného 

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.
2 Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23.
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používání pesticidů3,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 
28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, 
zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se 
bezpečnosti potravin4 (obecné potravinové právo),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. 
října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení 
směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS5,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 
21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS6,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. 
října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení 
směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 
1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 
2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/20047,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla 
podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci 
společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským 
zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj 
venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, který dne 
1. června 2018 předložila Komise (COM(2018)0392),

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2020 o společné zemědělské politice – 
podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány 
EZZF a EZFRV8,

– s ohledem na nařízení (EU) 2020/XXX, kterým se stanoví rámec pro dosažení 
klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro 
klima),

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2016 o látkách narušujících endokrinní 
činnost: situace po rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 16. prosince 20159,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. října 2016 o uplatňování nařízení o materiálech 

3 Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71.
4 Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
5 Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.
6 Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
7 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18.
8 Přijaté texty, P9_TA(2020)0287.
9 Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 105.
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určených pro styk s potravinami nařízení (ES) č. 1935/200410,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. dubna 2017 o palmovém oleji a likvidaci deštných 
pralesů11,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2018 o Evropské strategii na podporu 
bílkovinných plodin – podpora produkce bílkovinných plodin a luštěnin v evropském 
odvětví zemědělství12,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. května 2017 o iniciativě účinného využívání 
zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení potravinové bezpečnosti13,

– s ohledem na své usnesení ze dne 30. května 2018 o budoucnosti potravinářství a 
zemědělství14,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2018 o provádění nařízení o přípravcích na 
ochranu rostlin (ES) č. 1107/200915,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2019 o postupu Unie pro povolování 
pesticidů16,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. února 2019 o provádění směrnice 2009/128/ES 
o udržitelném používání pesticidů17,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. dubna 2019 o uceleném rámci Evropské unie 
pro endokrinní disruptory18,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. července 2020 o strategii pro udržitelnost v oblasti 
chemických látek19,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. září 2020 o úloze EU při ochraně a obnově 
světových lesů20,

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. října 2020 k doporučení Komise k právnímu 
rámci EU pro zastavení a odvrácení globálního odlesňování na úrovni EU21,

– s ohledem na globální hodnotící zprávu o biologické rozmanitosti a ekosystémových 
službách za rok 2019 vydanou Mezivládní vědecko-politickou platformou pro 

10 Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 57.
11 Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 2.
12 Úř. věst. C 390, 18.11.2019, s. 2.
13 Úř. věst. C 307, 30.8.2018, s. 25.
14 Úř. věst. C 76, 9.3.2020, s. 62.
15 Úř. věst. C 433, 23.12.2019, s. 183.
16 Úř. věst. C 411, 27.11.2020, s. 48.
17 Přijaté texty, P8_TA(2019)0082.
18 Přijaté texty, P8_TA(2019)0441.
19 Přijaté texty, P9_TA(2020)0201.
20 Přijaté texty, P9_TA(2020)0212.
21 Přijaté texty, P9_TA(2020)0285.
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biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES) dne 6. května 2019,

– s ohledem na zvláštní zprávu Mezinárodního panelu pro změnu klimatu o změně 
klimatu a půdě ze dne 8. srpna 2019,

– s ohledem na zvláštní zprávy Evropského účetního dvora 15/2020 ze dne 9. července 
2020 „Ochrana volně žijících opylovačů v EU – iniciativy Komise dosud nepřinesly 
výsledky“, 13/2020 ze dne 5. června 2020 „Biologická rozmanitost v zemědělství: 
přínos SZP úbytek nezastavil“, 05/2020 ze dne 5. února 2020 „Udržitelné využívání 
přípravků na ochranu rostlin: pokrok v měření a snižování rizik je omezený“, 02/2019 
ze dne 15. ledna 2019 „Chemická nebezpečí v našich potravinách: politika EU v oblasti 
bezpečnosti potravin nás chrání, ale stojí před výzvami“, 31/2018 ze dne 14. listopadu 
2018 „Dobré životní podmínky zvířat v EU: překonávání rozporu mezi ambiciózními 
cíli a praktickou realizací“ a 34/2016 ze dne 17. ledna 2017 „Boj proti plýtvání 
potravinami: příležitost pro EU ke zlepšení využívání zdrojů v potravinovém řetězci“,

– s ohledem na zprávu Mezinárodního panelu odborníků pro udržitelné potravinové 
systémy (IPES Food) z února 2019 „Za společnou politiku v oblasti potravin v 
Evropské unii“,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Analysis of links between 
the CAP Reform and Green Deal“ (Analýza vazeb mezi reformou SZP a Zelenou 
dohodou) (SWD(2020)0093),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 19. října 2020 o strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru 
pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro rybolov,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že sdělení Komise ohledně strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
stanoví ucelený přístup evropského potravinového systému, ve kterém zemědělství 
jakožto poskytovatel potravin, vláken a paliva zaujímá ústřední místo, zároveň se však 
uznává vzájemná propojenost všech aktérů spadajících do celého dodavatelského 
řetězce;

B. vzhledem k tomu, že díky potravinovým systémům v Evropě by mělo být možné 
zabezpečení potravin a výživy způsobem, který přispívá k sociálnímu blahu a 
zachovává a obnovuje zdraví ekosystémů; vzhledem k tomu, že potravinový systém je 
v současné době odpovědný za celou škálu dopadů na zdraví lidí a zvířat a na životní 
prostředí, klima a biologickou rozmanitost; vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, veřejného 
zdraví, dobrých životních podmínek zvířat, potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
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zemědělce;

C. vzhledem k tomu, že evropský model multifunkčního zemědělského odvětví, jehož 
základem jsou rodinné zemědělské podniky, nadále zajišťuje výrobu kvalitních 
potravin, místní dodavatelské řetězce, správnou zemědělskou praxi, přísné normy 
ochrany životního prostředí a živoucí venkovské oblasti v celé EU;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, aby byli spotřebitelé informováni a bylo jim umožněno 
přijmout odpovědnost za důsledky svého výběru potravin v rámci celého potravinového 
systému, od výroby přes zpracování až po distribuci; vzhledem k tomu, že to vyžaduje 
zdravé a solidní potravinové prostředí, které zajišťuje, aby zdravý a udržitelný výběr byl 
také snadným a cenově dostupným výběrem, a posiluje a podporuje spotřební vzorce, 
jež jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré životní podmínky zvířat;

E. vzhledem k tomu, že evropský potravinový systém sehrával klíčovou úlohu během 
pandemie COVID-19, kdy prokázal svou odolnost díky zemědělcům, zpracovatelům a 
maloobchodníkům, kteří za těchto obtížných podmínek, včetně omezení volného 
pohybu osob, spolupracují s cílem zajistit, aby evropští spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce kvalitním produktům bez omezení;

1. vítá strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ coby důležitý krok při zajišťování 
udržitelného, spravedlivého a odolného potravinového systému, který je pro dosažení 
cílů stanovených v Zelené dohodě pro Evropu a cílů udržitelného rozvoje klíčový; 
zdůrazňuje, že mezi zdravými lidmi, zdravými společnostmi a zdravou planetou existuje 
neoddělitelné spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii co nejdříve přeměnila v 
konkrétní legislativní a nelegislativní opatření;

K nutnosti jednat 

2. vítá oznámení návrhu, který byl posouzen z hlediska jeho dopadu, na vytvoření 
legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy; vyzývá Komisi, aby tento 
návrh využila k vymezení ucelené společné politiky v oblasti potravin zaměřené na 
snižování environmentální a klimatické stopy potravinového systému EU s cílem 
zajistit, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické rozmanitosti, přičemž by stála v čele globální 
transformace směrem k udržitelnosti „od zemědělce ke spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému schopni rozvíjet dlouhodobé plány vycházející 
z realistických a transparentních cílů; navrhuje, aby byly vzaty v úvahu příslušné 
výchozí hodnoty a pokrok dosažený v každém z členských států, zatímco se bude 
zároveň podporovat výměna know-how a osvědčených postupů mezi členskými státy; 
zdůrazňuje, že je potřeba, aby byly zahrnuty celé potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a maloobchodu;

Budování potravinového řetězce, který funguje pro spotřebitele, výrobce, klima a životní 
prostředí
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3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici o udržitelném používání pesticidů a cíle snižování 
používání pesticidů, hnojiv a antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby tyto cíle byly 
naplňovány uplatněním uceleného a oběhového přístupu, k němuž patří například 
agroekologické postupy; trvá na tom, aby všechny členské státy přijaly robustní 
kvantitativní cíle snižování, jež budou doprovázeny náležitě definovanými podpůrnými 
opatřeními, čímž se zajistí odpovědnost na všech úrovních, která napomůže splnění 
těchto cílů; připomíná svou výzvu k začlenění všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat výrazný dopad zemědělství a zvláště živočišné výroby 
na emise skleníkových plynů a využívání půdy; zdůrazňuje nutnost posílení přírodních 
propadů uhlíku a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného ze 
zemědělství, zejména v odvětvích výroby krmiv a chovu hospodářských zvířat; vybízí 
k regulačním opatřením a cílům za účelem zajištění postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou vlastností evropského potravinového systému a 
určujícím prvkem mnoha tradičních venkovských společenství a že má vícečetné 
pozitivní účinky pro životní prostředí a boj proti změně klimatu a přispívá s oběhovému 
hospodářství;

6. vítá myšlenku odměňování ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, že intenzivní a 
průmyslové modely zemědělství a zemědělské výroby s negativními dopady na 
biologickou rozmanitost by neměly dostávat finanční prostředky určené na boj proti 
změně klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které budou v souladu 
s environmentálními cíli a které se ponesou v duchu zásady „nepůsobit škodu“ uvedené 
v Zelené dohodě; 

7. zdůrazňuje význam zabezpečení osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně prosazování 
bílkovin rostlinného původu, které se pěstují v EU, s cílem dodávat lokálně získávané 
potraviny a krmiva s vysokou výživovou hodnotou a současně zajistit zemědělcům 
přístup ke kvalitním osivům pro odrůdy rostlin, které jsou přizpůsobeny tlakům změny 
klimatu, včetně tradičních odrůd a odrůd uzpůsobených místním podmínkám, přičemž 
je zároveň třeba zajistit přístup k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se  přispělo ke 
zdravým osivům a ochraně rostlin před škodlivými organismy a chorobami rostlin; 
poukazuje na potenciální negativní dopady koncentrace a monopolizace v odvětví osiv;

8. požaduje, aby vnitrostátní strategické plány SZP zajistily odpovídající finanční podporu 
a pobídky na podporu nových „zelených“ obchodních modelů pro zemědělství a tradiční 
výrobu potravin, zejména posilováním krátkých dodavatelských řetězců a výroby 
kvalitních potravin;

9. připomíná, že evropský potravinový systém lidem vždy poskytuje dostatečnou a 
různorodou skladbu bezpečných, nutričně bohatých, cenově dostupných a udržitelných 
potravin, a zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti výrobců potravin v konečném důsledku také zvýší jejich odolnost; vybízí 
Komisi k tomu, aby považovala potravinový řetězec a všechny jeho pracovníky za 
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strategické aktivum pro bezpečnost a blaho všech Evropanů;

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé právní rámce pro odvětví rybolovu a akvakultury 
by měly poskytnout základ pro lepší ochranná opatření, jejichž prostřednictvím se zvýší 
úrovně populací ryb, a větší jistotu ohledně využívání prostoru a licencí v akvakultuře, 
což umožní větší předvídatelnost pro investice; zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy udržitelnosti pro všechny produkty prodávané na trzích 
EU mají zásadní význam s ohledem na zajištění transparentnosti pro spotřebitele, 
samotné odvětví a různé orgány a na dosažení cílů Zelené dohody a cílů udržitelného 
rozvoje;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení ohledně výskytu zoonotických onemocnění, která se 
přenášejí ze zvířat na člověka (antropozoonózy), jako je například Q-horečka, ptačí 
chřipka a nový kmen chřipky A (H1N1), které ještě zhoršují klimatická změna 
způsobená člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, zhoršování kvality životního 
prostředí a naše současné systémy produkce potravin;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci podporováni při přechodu na větší udržitelnost 
prostřednictvím vybízení ke spolupráci a kolektivním akcím a uplatňováním pravidel 
hospodářské soutěže a aby se za tím účelem rozšířily možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se zemědělskými produktů, rybami a produkty akvakultury, 
čímž by se posílilo postavení zemědělců a rybářů v dodavatelském řetězci s cílem 
umožnit jim ponechávat si spravedlivý podíl z přidané hodnoty udržitelné produkce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby navázala na směrnici (EU) 2019/633 o nekalých obchodních 
praktikách22 a kodex chování EU pro odpovědné činnosti podnikání a uvádění na trh 
tím, že vytvoří monitorovací rámec v odvětví výroby potravin a maloobchodního 
prodeje a ustanoví právní opatření, pokud nebude pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet podmínky pro to, aby se zvyšovala dostupnost a 
cenová přístupnost zdravých, udržitelných variant potravin a snižovala se celková 
environmentální uhlíková stopa potravinového systému; zdůrazňuje důležitost zastavení 
a řešení konsolidace a koncentrace v odvětví maloobchodního prodeje potravin za 
účelem zajištění spravedlivých cen pro zemědělce;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena revize programu EU na podporu zemědělských a 
potravinářských produktů, včetně režimu zavedeného pro školy v EU, za účelem 
posílení příspěvku k udržitelné produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením se na 
vzdělávací sdělení o důležitosti zdravé výživy a propagací větší konzumace ovoce a 
zeleniny s cílem snížit míru obezity;

15. připomíná nutnost podporovat účinné zemědělské znalostní a inovační systémy (AKIS) 
umožňující všem aktérům v rámci potravinového řetězce stát se udržitelnými pomocí 
urychlení inovací a předávání poznatků; kromě toho připomíná, že potřebujeme síť 
údajů o udržitelnosti zemědělských podniků, abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských podniků a zdokumentovat využívání udržitelných 
postupů hospodaření, přičemž je nutné umožnit přesné a individuálně přizpůsobené 

22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.
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uplatňování nových přístupů k zemědělské výrobě na úrovní zemědělského podniku 
tím, že budou mít zemědělci přístup k širokopásmovým připojením;

16. požaduje opatření, která by snížila zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že zavedení 
výživových profilů je značně zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit spolehlivý 
soubor výživových profilů, aby se omezilo nebo zakázalo používání klamavých 
výživových tvrzení o potravinách bohatých na tuky, cukry nebo sůl; vybízí 
k povinnému celounijnímu systému značení na přední straně obalu založenému na 
nezávislých vědeckých poznatcích;

17. vítá závazek Komise revidovat právní předpis EU o materiálech určených pro styk s 
potravinami; znovu opakuje svou výzvu k revizi právního předpisu o materiálech 
určených pro styk s potravinami v souladu s nařízením o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek (REACH), jakož i předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování, a k tomu, aby byla bez dalšího prodlení začleněna 
zvláštní ustanovení o nahrazení endokrinních disruptorů;

18. vítá skutečnost, že strategie správně uznává úlohu a vliv potravinového prostředí na 
utváření spotřebních vzorců a nutnost usnadnit spotřebitelům volbu zdravé a udržitelné 
stravy; připomíná, že je důležité podporovat udržitelné stravování zvyšováním 
povědomí spotřebitelů o dopadech spotřebních vzorců a poskytováním informací o 
stravě, která je pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší environmentální stopu; 
podtrhuje, že ceny potravin musí vyslat správný signál spotřebitelům; vítá proto cíl 
strategie, aby se volba zdravých a udržitelných potravin stala cenově nejdostupnější 
volbou;

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že politická opatření, která jsou závislá pouze na 
volbě spotřebitelů, příliš přesouvají odpovědnost za nákup udržitelných produktů na 
spotřebitele; konstatuje, že systémy certifikace a označování ve spolupráci se třetími 
stranami samy o sobě nejsou účinné při zajišťování udržitelné výroby a spotřeby; 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii uznává, že stravování Evropanů není v souladu 
s doporučeními pro zdravou stravu a že je v rámci celé populace nutný posun směrem 
ke spotřebním vzorcům, které upřednostňují zdravější produkty rostlinného původu a 
obsahují méně červeného a zpracovaného masa, cukrů, soli a tuků, což bude prospěšné i 
pro životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům objasňovat, čím je tvořena zdravá a udržitelná 
strava, a mělo by na nich být založeno vlastní úsilí členských států začleňovat prvky 
udržitelnosti do výživového poradenství poskytovaného na vnitrostátní úrovni; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila takové pokyny a specifikovala opatření k účinné podpoře zdravé 
výživy rostlinného původu;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, jak účinně řešit řadu výzev v oblasti životního 
prostředí a klimatu, kterým zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet odlesňování v 
zemích mimo EU, je další rozvoj produkce rostlinných bílkovin a alternativních zdrojů 
bílkovin v EU;

22. vybízí k revizi právních předpisů v oblasti veřejných zakázek, včetně minimálního 
povinného kritéria pro školy a jiné veřejné instituce, které by podněcovalo ekologickou 
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a místní produkci potravin a podporovalo zdravější výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro zdravé potraviny;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby byla přijata opatření nezbytná pro dosažení cíle Unie 
omezit potravinový odpad o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 ve srovnání 
s výchozím stavem v roce 2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem nutné závazné cíle;

24. vítá navrhovanou revizi pravidel EU týkajících se vyznačování data; zdůrazňuje, že 
jakákoli změna současných pravidel týkajících se vyznačování data by měla být 
vědecky podložena a měla by zlepšit používání vyznačování data příslušnými aktéry 
v potravinovém řetězci a jeho porozumění spotřebiteli, zejména pokud jde o datum 
minimální trvanlivost, a zároveň je nutné, aby se neoslabila bezpečnost potravin nebo 
nesnižovala jejich kvalita;

Umožnění přechodu

25. zdůrazňuje důležitost poskytování finančních prostředků EU na výzkum a inovace 
jakožto klíčový faktor při urychlování přechodu na udržitelnější, zdravější a 
inkluzivnější evropský potravinový systém při současném usnadňování investic nutných 
k podnícení agroekologických postupů v oblasti sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství zemědělským podnikům při zajišťování předávání 
poznatků zemědělské komunitě, přičemž základem by měly být stávající specializované 
systémy odborné přípravy pro zemědělce v členských státech;

Podpora globální transformace

26. připomíná globální odpovědnost evropských potravinových systémů a jejich klíčovou 
úlohu při stanovení celosvětových norem bezpečnosti potravin, ochrany životního 
prostředí a dobrých životních podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby všechny potravinářské produkty a krmiva dovážené do EU zcela splňovaly 
příslušné předpisy a normy EU, a aby poskytly rozvojovou pomoc, která by podpořila 
prvovýrobce z rozvojových zemí při dodržování těchto norem; vítá záměr Komise 
přihlížet k environmentálním dopadům žádostí o přípustné odchylky pro dovoz;

°

° °

27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a 
parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 20. května 2020 Komise zveřejnila jako součást své Zelené dohody strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy, spolu 
se strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Součástí je i několik dlouho 
očekávaných hodnocení a zpráv ohledně právních předpisů v oblasti pesticidů a výživy a plán 
kontroly účelnosti a revize platných právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek 
zvířat, včetně právních předpisů upravujících přepravu a porážku zvířat, s cílem zajistit vyšší 
úroveň životních podmínek zvířat. Výbory ENVI a AGRI se rozhodly vypracovat společně ke 
strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ zprávu z vlastního podnětu. 

Zpravodaj výboru ENVI vítá strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ jako tolik potřebný 
první krok k zajištění zdravých potravin pro všechny a toho, aby způsob, jakým jsou v EU 
produkovány a spotřebovávány potraviny, respektoval omezení naší planety, jež nás živí, 
přičemž zdůrazňuje, že k dosažení tohoto cíle zbývá ještě mnoho práce. Způsob, jakým peníze 
převažují nad životem a základními hodnotami, se nejvíce projevuje v zemědělském a 
potravinářském sektoru, kde úspory z rozsahu hrozí, že život na Zemi se v blízké budoucnosti 
stane neúnosným nebo dokonce nemožným.

V posledních desetiletích bylo zveřejněno mnoho zpráv ohledně škodlivých dopadů našeho 
potravinového systému na životní prostředí a veřejné zdraví a bylo předloženo mnoho 
praktických a politických řešení1. Zpravodaj výboru ENVI vítá tyto velmi potřebné analýzy a 
návrhy pro tvorbu politik a čerpá inspiraci zejména ze zprávy panelu IPES Food Towards a 
Common Food Policy for the EU (Za společnou politiku v oblasti potravin v EU)2. 

Průmyslová živočišná výroba a monokultury náročné na spotřebu chemikálií způsobují 
vysoké emise skleníkových plynů, zhoršování kvality půdy, znečištění ovzduší, znečištění 
vody, úbytek biologické rozmanitosti a zhoršování životních podmínek zvířat, čímž oslabují 
kritické ekosystémy, na nichž závisí veškerý život na Zemi. V globálním měřítku potravinové 
a zemědělské systémy přispívají až k 30 % emisí skleníkových plynů. Zemědělství nese 
odpovědnost za zhruba 90 % emisí amoniaku v EU, který má významné negativní účinky na 
přirozené životní prostředí a zásadně přispívá ke znečištění ovzduší, které každoročně zabije 
400 000 Evropanů. Používání pesticidů a hnojiv nadále závažným způsobem ohrožuje 
biologickou rozmanitost (včetně nezbytných opylovačů) i lidské zdraví a je třeba je drasticky 
omezit. 

1 Například: zpráva Komise EAT-Lancet z roku 2019 Food in The Anthropocene: the EAT-Lancet Commission 
on Healthy Diets From Sustainable Food Systems (Potraviny v antropocénu: Komise EAT-Lancet ke zdravé 
výživě z udržitelných potravinových systémů); IPCC 2019 Special Report on climate change, desertification, land 
degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems 
(Zvláštní zpráva o změně klimatu, desertifikaci, degradaci půdy, udržitelném hospodaření s půdou, potravinovém 
zabezpečení a tocích skleníkových plynů v suchozemských ekosystémech); zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí z roku 2017 Food in a green light - A systems approach to sustainable food (Potraviny ve světle 
ekologie – přístup systémů k udržitelným potravinám), zvláštní zprávy EÚD k SZP EU a politikám v oblasti 
biologické rozmanitosti; zpráva Nizozemské vědecké rady pro vládní politiku (wrr) z roku 2014 – Towards a 
Food Policy (Směrem k politice v oblasti potravin) a mnoho dalších
2 Mezinárodní panel odborníků pro udržitelné potravinové systémy (IPES Food) Towards a Common Food 
Policy for the EU (Za společnou politiku v oblasti potravin v Evropské unii), http://www.ipes-
food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf

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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EU čím dál víc přenáší environmentální stopu svých potravinových systémů do oblastí mimo 
Unii. Více než 30 % půdy potřebné k tomu, aby byla uspokojena poptávka po potravinách 
v EU, se nachází mimo Evropu. EU každý rok dováží miliony tun krmiv pro zvířata 
založených na sóje, mimo jiné z jihoamerických zemí, kde v pěstitelských oblastech s 
intenzivním vývozem údajně dochází k odlesňování (odpovědné za 20 % světových emisí 
CO2), vysídlování, otravám pesticidy a porušování lidských práv. Odhaduje se, že dovozy do 
EU dosahují téměř čtvrtinu globálního obchodu se sójou, hovězím, kůží a palmovým olejem 
získaným nezákonným odlesňováním v tropickém pásmu.

Méně než polovinu spotřeby ryb a mořských plodů v EU uspokojí domácí produkce, což 
znamená, že Evropa má velký dopad i na světové mořské zdroje. To zhoršuje skutečnost, že 
zhruba 20 % potravin produkovaných v EU se ztratí nebo vyplýtvá, přičemž vyplýtvané 
zdroje a dopad na životní prostředí jsou vyčísleny na 143 miliard EUR ročně.

Potravinové systémy mají dále vliv na zdraví prostřednictvím měnícího se jídelníčku. 
Nezdravé stravování s vysokým obsahem soli, cukru, tuku a živočišných bílkovin je hlavním 
rizikovým faktorem chorob a úmrtnosti v Evropě. Je odpovědné za téměř polovinu zátěže v 
podobě kardiovaskulárních nemocí, které jsou hlavní příčinou úmrtí v EU. Chronická 
onemocnění, která často souvisí se stravou, jsou odpovědná až za 80 % nákladů na zdravotní 
péči v EU. Více než polovina evropské populace má nadváhu, více než 20 % je obézních a 
tato čísla rostou. Antimikrobiální resistence a vystavení endokrinním disruptorům 
prostřednictvím potravin a jejich obalů a dále znečištění vodních zdrojů v důsledku 
zemědělské činnosti rovněž vytváří  významné externality s dopadem na zdraví.

Aktuální reakce – ze strany veřejných politik i soukromého sektoru – tyto závažné a vzájemně 
provázané problémy našich potravinových systémů dostatečně neřeší. Převažující řešení 
nezajišťují rovnováhu mezi vícenásobnými aspekty udržitelnosti (ekonomický, sociální a 
environmentální) a často řeší jeden na úkor ostatních. Opírají se o vysoce specializovaný, 
industrializovaný, kapitalizovaný, standardizovaný a vývozně orientovaný model zemědělství 
a výroby potravin a tento model, který systematicky generuje negativní vlivy a externality, 
posilují. Důvěra je vkládána ve změnu, kterou určují technologie, trh a průmysl a která je 
založena na schopnosti velkých společností s rozsáhlými dodavatelskými řetězci oslovit velké 
počty lidí. Avšak stávající pobídky k ochraně zdrojů, podpoře biologické rozmanitosti, 
ukládání uhlíku a ochraně veřejného zdraví evidentně nestačí k tomu, aby se směřování 
inovací změnilo. Spoléhání na samoregulaci se v mnoha částech potravinového řetězce 
ukázalo jako vysoce neúčinné.

Zpravodaj výboru ENVI se domnívá, že je nejvyšší čas na ucelený přístup, který by problémy 
v našem aktuálním potravinovém systému řešil integrovaně. K tomu, aby se potravinové 
systémy vydaly udržitelnějším směrem, je třeba zásadní změna kurzu. Různé politiky mající 
dopad na potravinové systémy, včetně zemědělství a obchodu, je naléhavě nutné reformovat, 
aby řešily změnu klimatu, zastavily úbytek biologické rozmanitosti, udržely na uzdě obezitu a 
zajistily životaschopné zemědělství pro příští generaci. Povahou problému je dáno, že je nutné 
přijímat komplexní veřejné reakce založené na politikách.

Směřování k provázanějším potravinovým politikám může odstranit demokratický deficit v 
potravinových systémech a obnovit rovnováhu sil. Tím, že se přesunul zájem od zemědělství 
k potravinám, se do přípravy a vyhodnocování politik může zapojit širší okruh 
zainteresovaných subjektů. Zdravé potravinové prostředí „od zemědělce ke spotřebiteli“ by se 
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mělo stát klíčovým cílem opatření přijímaných na úrovni EU i států s cílem zabývat se 
společně výrobou, distribucí, maloobchodem a spotřebou a vytvářet komplexní intervenční 
balíčky. Spotřebitelé budou v tomto tolik žádoucím přechodu hrát klíčovou úlohu a měli by 
mít možnost činit zdravá a udržitelná rozhodnutí, mimo jiné díky komplexním a nezávislým 
spotřebitelským informacím založeným na vědeckých poznatcích.

Potraviny jsou základní potřebou naší existence a lidským právem. Výroba našich potravin si 
proto zaslouží naši plnou pozornost. Zdravé, udržitelné zemědělství je možné, pokud budeme 
respektovat přírodu, obnovíme cykly živin, omezíme chemické zásahy a budeme zemědělcům 
platit za jejich výrobky spravedlivou cenu. Občané současně musí plně porozumět tomu, 
odkud potraviny pocházejí, jak jsou vyráběny a zda cena, kterou za ně platí, skutečně pokrývá 
veškeré výrobní a environmentální náklady. Musíme zajistit přístup k pozemkům, čisté vodě a 
zdravé půdě a přejít k regenerativnímu zemědělství, které je odolné vůči změně klimatu, je 
agroekologické a sociálně spravedlivé. Měli bychom dát obchod do služeb udržitelného 
rozvoje, což vyžaduje změnu pojímání toho, jak v současné době dovážíme a vyvážíme 
potraviny po celém světě. Současně musíme kriticky reagovat na zájmy velkých korporací, 
které ohrožují zabezpečení výživy. Budování spravedlivějších, kratších a čistších 
dodavatelských řetězců a podpora dostatečné, zdravé a udržitelné výživy pro všechny včetně 
vytváření správných pobídek pro stanovování cen potravin jsou zcela nezbytné.

Podle zpravodaje výboru ENVI by hlavními zásadami při přechodu směrem ke zdravějšímu a 
udržitelnějšímu potravinovému systému měla být zásada předběžné opatrnosti, zásada 
nepůsobit škodu, řešení problémů u zdroje, rozšíření odpovědnosti výrobce a výpočet 
skutečných nákladů. Legislativní rámec, který Komise ohlásila, musí nastavit postup, jak celý 
potravinový systém změnit od základů. K tomuto cíli musí přispívat veškeré odvětvové právní 
předpisy a politiky, které musí být nastaveny tak, aby skýtaly správné pobídky pro všechny 
aktéry v rámci potravinového řetězce k tomu, aby se rozhodovali udržitelně, protože jedině 
tak se zajistí, že způsob, jakým produkujeme a spotřebováváme, bude v souladu s omezeními 
naší planety, pravidly pro zdraví a morálními zásadami, jimiž se chceme v životě řídit. Naše 
nože a vidličky jsou ty nejdůležitější zbraně, které máme v boji proti změně klimatu, chudobě, 
hladu, chorobám, utrpení zvířat a úbytku biologické rozmanitosti. Je nejvyšší čas, abychom je 
začali účinně využívat.

Z pohledu zpravodaje výboru AGRI zveřejnění sdělení Komise „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ vytváří vazbu mezi Zelenou dohodou pro Evropu a evropskými potravinovými 
systémy.

Propojuje tak na jedné straně evropský zemědělský a potravinářský sektor, s jeho rozsáhlým 
právním rámcem, jeho obrovským rozpočtem a především hodnotou v podobě příspěvku ke 
každodennímu blahobytu evropských občanů, a na druhé straně změnu klimatu, 
nejnaléhavější výzvu, které lidstvo čelí napříč všemi státy a lidskými činnostmi. 

Z hlediska politiky by nejintegrovanější politika EU (společná zemědělská politika) a 
nejkomplexnější právní úprava (obecné potravinové právo) měly přispívat k 
nejambicióznějšímu projektu stávajícího funkčního období Evropské komise a Evropského 
parlamentu a k dosažení nejnaléhavějšího cíle EU, a to: dosáhnout klimatické neutrality v 
Evropě do roku 2050.

Evropský potravinový systém má pro evropskou ekonomiku elementární význam: Více než 
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47 milionů osob ve více než 15 milionech podnicích vytvoří každoročně obrat téměř 900 
miliard EUR. Všichni aktéři výroby potravin (zemědělci a odvětví zpracování potravin) 
společně představují 7,5 % pracovních míst a 3,7 % celkové přidané hodnoty v EU. 
Konkrétně se jedná zhruba o 12 milionů zemědělských podniků produkujících zemědělské 
produkty pro zpracování ve zhruba 300 000 podniků v potravinářském a nápojovém 
průmyslu. Tito zpracovatelé potravin prodávají své produkty prostřednictvím 2,8 milionu 
převážně malých a středních podniků v rámci sektoru distribuce potravin a potravinářských 
služeb, které dodává potraviny 500 milionům spotřebitelů v EU. 

Nicméně za všemi těmito průměrnými čísly se skrývá ohromná rozmanitost jak ve výrobní 
struktuře, tak u spotřebních vzorců: třebaže průměrný zemědělský podnik v EU má 16 hektarů 
zemědělské půdy, 66 % z nich má méně než 5 hektarů a jen 7 % má více než 50 hektarů 
zemědělské půdy.  Výdaje domácností na potraviny a nápoje činí v EU v průměru 14 % 
disponibilních příjmů, přičemž v Rumunsku je to 30 % a v Rakousku 9 %.  

Všechny tyto rozmanitosti se však propojují v jeden jediný evropský potravinový systém 
založený na dvou zásadách: 

multifunkční zemědělství, jehož základem jsou rodinné zemědělské podniky, poskytování 
široké škály zboží a služeb, zajištění výroby kvalitních potravin, správné zemědělské postupy, 
přísné normy ochrany životního prostředí a živoucí venkovské oblasti v celé Evropské unii; 

zásada předběžné opatrnosti, která platí pro vstupy i výstupy zemědělství, díky níž mohou ti, 
kdo rozhodují, přijmout vhodná opatření na základě vědeckých poznatků o ohrožení životního 
prostředí a lidského zdraví.

Obě tyto zásady se během času vyvíjely, procházejí politickou reformou a závažnými krizemi 
a současně odrážejí demografickou změnu a posun ve spotřebních vzorcích. 

Výzva v podobě změny klimatu není ta jediná, se kterou se evropský potravinový systém 
potýká: snížení kvality půdy a organické hmoty a úbytek hmyzu, ptáků a savců v intenzivně 
zemědělsky využívaných oblastech; nevyvážená strava v důsledku snadné dostupnosti 
zpracovaných (slazených) potravin s vysokým obsahem energie na úkor zdravějšího ovoce a 
zeleniny; zvýšení ekonomického tlaku vinou vysokých cen pozemků a kapitálově náročných 
technologií i tržní koncentrace v počátečních i navazujících odvětvích.

Klíčovou otázkou úspěšné snahy o to, aby evropský potravinový systém přispěl svým dílem k 
dosažení klimatické neutrality, je soudržnost právní úpravy a politik, v nichž nebudou 
rozpory, a zároveň zajištění stability pravidel a postupů a tedy možnosti dlouhodobého 
plánování a investic, přičemž východiskem je důkladné ex-ante posouzení všech 
legislativních návrhů s aktivní účastí zainteresovaných subjektů.

Dalším velmi důležitým prvkem je prosazování přístupu založeného na poznatcích a na 
důkazech v rámci celého potravinového systému – od specializovaných školení pro 
provozovatele potravinářských podniků až po poradenství pro zemědělské podniky, což 
umožní převést výsledky základního i aplikovaného výzkumu v oblasti sociálních i 
technologických inovací do reálného života.

Klíčovým motorem přechodu potravinových systémů je odpovědnost a rozhodování 
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spotřebitelů, kde nabídka produktů udržitelného zemědělství a tradiční výroby potravin 
odpovídá poptávce spotřebitelů v potravinovém prostředí, což umožňuje spotřebitelům činit 
informovaná rozhodnutí a volit zdravé, kvalitní a místní produkty.

Třebaže evropský potravinový systém během pandemie COVID-19 nadále nabízí bezpečné, 
dostupné a velmi kvalitní produkty, tato krize poukázala na nutnost větší odolnosti snížením 
závislosti na přístupu na (vývozní) trhy a vstupech (ze třetích zemí) i sezónní práci a pohybu 
zboží v rámci jednotného trhu.

Je zásadní, aby byla během přechodu poskytována podpora prvovýrobcům a řemeslným 
činnostem v potravinářství formou individuálně přizpůsobených podpůrných programů v 
rámci vnitrostátních strategických plánů SZP, ale rovněž cílených opatření v širším právním 
rámci, včetně uplatňování pravidel hospodářské soutěže a boje proti nekalým obchodním 
praktikám a umožnění flexibilních pravidel platných v potravinovém řetězci.

A konečně, budoucí SZP na období 2022–2027 hraje klíčovou úlohu, zejména pokud jde o 
přípravu a řízení cílů a opatření (ekosystémy) stanovených ve vnitrostátních strategických 
plánech, posílení postavení všech aktérů v rámci evropského potravinového systému tak, aby 
přijímali nové zelené obchodní modely, zařazování kritérií environmentální a sociální 
udržitelnosti, s náležitým ohledem na zachování ekonomické životaschopnosti a možnosti 
volby.

Zpravodaj výboru AGRI je pevně přesvědčen, že zaměření na tyto klíčové prvky v rámci 
uceleného přístupu strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ umožní, aby evropský 
potravinový systém přispíval k naplnění evropského cíle klimatické neutrality do roku 2050.


