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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a tisztességes, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerre irányuló „a termelőtől 
a fogyasztóig” stratégiáról 
(2020/2260(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (a továbbiakban: EUMSZ) 
és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

– tekintettel az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrendjére és a fenntartható fejlődési célokra,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Feleinek 21. 
Konferenciája (COP21) során kidolgozott Párizsi Megállapodásra;

– tekintettel a biológiai sokféleségről szóló 1992. évi egyezményre, valamint az ahhoz 
kapcsolódó, a biológiai biztonságról szóló 2000. évi Cartagena Jegyzőkönyvre, továbbá 
a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó 
hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló 2010. évi Nagojai Jegyzőkönyvre,

– tekintettel a Bizottságnak „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia a méltányos, egészséges 
és környezetbarát élelmiszerrendszerért” című, 2020. május 20-i közleményére 
(COM(2020)0381),

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-i bizottsági 
közleményre (COM(2019)0640),

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására1,

– tekintettel „A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia – Hozzuk 
vissza a természetet az életünkbe!” című 2020. május 20-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0380),

– tekintettel „Az EU 2030-ra vonatkozó éghajlatvédelmi törekvésének fokozása: 
Beruházás a klímasemleges jövőbe az európai polgárok érdekében” című 2020. 
szeptember 17-i bizottsági közleményre (COM(2020)0562),

– tekintettel a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló, 1998. július 20-i 
98/58/EK tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
2 HL L 221., 1998.8.8., 23. o.
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és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre4 (általános élelmiszerjog),

– tekintettel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és 
tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2004. október 27-i 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre5,

– tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre6,

– tekintettel a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK 
és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 
87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK 
bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK 
és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre7,

– tekintettel a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai 
tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap 
(EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által 
finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 
1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló, 2018. június 1-jei bizottsági javaslatra (COM(2018)0392),

– tekintettel a „Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez 
nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás” című, 2020. október 
23-i állásfoglalására8,

– tekintettel a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (az európai klímarendelet) módosításáról szóló (EU) 2020/XXX rendeletre,

– tekintettel „A hormonháztartást zavaró anyagokról: az Európai Unió Törvényszékének 
2015. december 16-i ítéletét követő helyzet” című, 2016. június 8-i állásfoglalására9,

– tekintettel az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló 1935/2004/EK 

3 HL L 309., 2009.11.24., 71. o.
4 HL L 31., 2002.2.1., 1. o.
5 HL L 338., 2004.11.13., 4. o.
6 HL L 309, 2009.11.24., 1. o.
7 HL L 304., 2011.11.22., 18. o.
8 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0287.
9 HL C 86., 2018.3.6., 105. o.
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rendelet végrehajtásáról szóló, 2016. október 6-i állásfoglalására10,

– tekintettel a pálmaolajról és az esőerdők irtásáról szóló, 2017. április 4-i 
állásfoglalására11,

– tekintettel a fehérjenövények termesztésének ösztönzésére irányuló európai stratégiáról 
– az európai mezőgazdasági ágazatban a fehérje- és hüvelyes növények termesztésének 
ösztönzéséről szóló 2018. április 17-i állásfoglalására12,

– tekintettel az „Erőforrás-hatékonysági kezdeményezés: az élelmiszer-hulladékok 
mennyiségének csökkentése, az élelmiszer-biztonság javítása” című, 2017. május 16-i 
állásfoglalására13,

– Tekintettel az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövőjéről szóló, 2018. május 30-i 
állásfoglalására14,

– tekintettel a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet végrehajtásáról szóló, 
2018. szeptember 13-i állásfoglalására15,

– tekintettel a peszticidek uniós engedélyezési eljárásáról szóló, 2019. január 16-i 
állásfoglalására16,

– tekintettel a peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló, 2019. február 12-i állásfoglalására17,

– tekintettel az Európai Parlament 2019. április 18-i állásfoglalására „Az endokrin 
károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret felé” című bizottsági 
közleményről18,

– tekintettel a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiáról szóló, 2020. július 
10-i állásfoglalására19,

– tekintettel „Az EU szerepéről a világ erdőinek védelmében és helyreállításában” című, 
2020. szeptember 16-i állásfoglalására20,

– tekintettel a Bizottságnak szóló ajánlásokkal ellátott, az EU által ösztönzött globális 
erdőirtás megállítására és visszafordítására szolgáló uniós jogi keretről szóló, 2020. 
október 22-i állásfoglalására21,

10 HL C 215., 2018.6.19., 57. o.
11 HL C 298., 2018.8.23., 2. o.
12 HL C 390., 2019.11.18., 2. o.
13 HL C 307., 2018.8.30., 25. o.
14 HL C 76., 2020.3.9., 62. o.
15 HL C 433., 2019.12.23., 183. o.
16 HL C 411., 2020.11.27., 48. o.
17 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0082.
18 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0441.
19 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0201.
20 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0212.
21 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0285.
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– tekintettel a biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó 
kormányközi tudománypolitikai platform (IPBES) biológiai sokféleséggel és 
ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatos 2019. évi globális értékelő jelentéséről 
szóló, 2019. május 6-án közzétett összefoglalóra,

– tekintettel az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) éghajlatváltozásról és 
földhasználatról szóló, 2019. augusztus 8-én közzétett különjelentésére,

– tekintettel az Európai Számvevőszék „A vadon élő beporzók védelme az Unióban: nem 
hozott gyümölcsöt a Bizottság kezdeményezése” című, 15/2020. számú, 2020. július 9-
i; a „Biodiverzitás a mezőgazdasági területeken: a közös agrárpolitika mindeddig nem 
tudta megállítani a hanyatlást” című, 13/2020. számú, 2020. június 5-i; „A 
növényvédelmi szerek fenntartható használata: kevés előrelépés történt a kockázatok 
mérése és csökkentése terén” című, 05/2020. számú, 2020. február 5-i; a „Vegyi 
anyagok jelentette

veszélyek az élelmiszerekben: az uniós élelmiszer-biztonsági politika védi ugyan a 
fogyasztókat, de kihívásokkal szembesül” című, 02/2019. számú, 2019. január 15-i; az 
„Állatjólét az Európai Unióban: a gyakorlati végrehajtás elmarad az ambiciózus 
céloktól” című, 31/2018. számú, 2018. november 14-i és „Az élelmiszer-pazarlás elleni 
küzdelem: az Európai Uniónak alkalma nyílik az élelmiszer-ellátási lánc erőforrás-
hatékonyságának javítására” című, 34/2016. számú, 2017. január 17-i különjelentéseire,

– tekintettel a Fenntartható Élelmiszerrendszerekkel Foglalkozó Nemzetközi Szakértői 
Csoport (IPES Food) „Az Európai Unió közös élelmiszerpolitikája felé” című, 2019. 
februári jelentésére,

– tekintettel „A KAP reformja és a zöld megállapodás közötti kapcsolatok elemzése” 
című bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2020)0093),

– tekintettel a Tanácsnak „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiáról szóló, 2020. október 
19-i következtetéseire,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Belső Piaci 
és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Halászati Bizottság véleményére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiáról szóló bizottsági közlemény az európai 
élelmiszerrendszer holisztikus megközelítését határozza meg, amelynek középpontjában 
a mezőgazdaság, mint élelmiszer-, élelmirost- és üzemanyag-szolgáltató áll, ugyanakkor 
elismeri az egész ellátási lánc összes szereplőjének összekapcsoltságát;

B. mivel az európai élelmiszerrendszernek olyan módon kell biztosítania az élelmiszer- és 
táplálkozásbiztonságot, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez, valamint fenntartja és 
helyreállítja az ökoszisztéma egészségét; mivel jelenleg az élelmiszerrendszer az emberi 
és állati egészségre, valamint a környezetre, az éghajlatra és a biológiai sokféleségre 
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gyakorolt számos hatásért felelős; mivel az élelmiszer-előállítás és -fogyasztás módját 
meg kell változtatni a fenntartható fejlesztési célokkal, a Párizsi Megállapodással, a 
Biológiai Sokféleség Egyezménnyel és az EU politikáival való összhang biztosítása 
érdekében, különösen a fenntarthatóság, a környezetvédelem, az éghajlat, a 
közegészségügy, az állatjólét, a mezőgazdasági termelők élelmezési és gazdasági 
fenntarthatósága területén;

C. mivel a családi gazdaságok vezette multifunkcionális mezőgazdasági ágazat európai 
modellje továbbra is biztosítja a minőségi élelmiszer-termelést, a helyi ellátási láncokat, 
a helyes mezőgazdasági gyakorlatokat, a magas környezeti normákat és az élénk vidéki 
térségeket az egész EU-ban;

D. mivel fontos, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak és lehetővé tegyék számukra, 
hogy felelősséget vállaljanak az élelmiszer-választásuknak az egész élelmiszer-
rendszerre gyakorolt következményeiért, a gyártástól a feldolgozásig és elosztásig; 
mivel ehhez egészséges és biztonságos élelmiszer-környezetre van szükség, amely 
biztosítja, hogy az egészséges és fenntartható választás legyen a könnyű és megfizethető 
választás, valamint elősegíti és ösztönzi az emberi egészséget támogató fogyasztási 
szokásokat, miközben biztosítja a természeti és emberi erőforrások fenntartható 
használatát és az állatjólétet;

E. mivel az európai élelmiszerrendszer kulcsfontosságú szerepet játszott a Covid19-
világjárvány idején, bizonyítva rezilienciáját a nehéz körülmények között együtt 
dolgozó mezőgazdasági termelők, feldolgozók és kiskereskedők körében, beleértve a 
lezárásokat is, annak biztosítása érdekében, hogy az európai fogyasztók továbbra is 
akadálytalanul hozzáférhessenek biztonságos, megfizethető és kiváló minőségű 
termékekhez;

1. üdvözli „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiát, amely fontos lépés a fenntartható, 
tisztességes és reziliens élelmiszerrendszer biztosításában, amely központi szerepet 
játszik az európai zöld megállapodásban és a fenntartható fejlesztési célokban kitűzött 
célok elérésében; hangsúlyozza az egészséges emberek, az egészséges társadalmak és az 
egészséges bolygó közötti megbonthatatlan kapcsolatokat, ösztönzi a Bizottságot, hogy 
a stratégiát a lehető leghamarabb alakítsa konkrét jogalkotási és nem jogalkotási 
intézkedésekké;

A fellépés szükségessége 

2. üdvözli a fenntartható élelmiszerrendszerek jogi keretének hatásvizsgálatával 
kapcsolatos javaslat bejelentését; felkéri a Bizottságot, hogy használja ezt a javaslatot 
egy holisztikus közös élelmiszerpolitika kidolgozására, amelynek célja az EU 
élelmiszerrendszerének környezeti és éghajlati lábnyomának csökkentése annak 
érdekében, hogy 2050-ig Európa az első klímasemleges kontinens legyen, és 
megerősítse rezilienciáját az éghajlatváltozással és a biológiai sokféleség csökkenésével 
szemben az élelmezésbiztonság biztosítása érdekében, vezető szerepet vállalva „a 
termelőtől a fogyasztóig” elvtől a fenntarthatóság felé irányuló, a multifunkcionális 
mezőgazdasági ágazat elvén alapuló globális átmenet terén, miközben a meglévő 
jogszabályok figyelembevételével biztosítja a szakpolitikák közötti összhangot annak 
érdekében, hogy az európai élelmiszerrendszer valamennyi szereplője reális és átlátható 
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célkitűzéseken alapuló hosszú távú terveket dolgozhasson ki; javasolja, hogy vegyék 
figyelembe az egyes tagállamokban elért alapokat és eredményeket, miközben 
támogatják a know-how és a bevált módszerek tagállamok közötti cseréjét; 
hangsúlyozza a teljes élelmiszer- és italelosztási lánc bevonásának szükségességét, 
beleértve a feldolgozást, a marketinget, a terjesztést és a kiskereskedelmet;

A fogyasztók, a termelők, az éghajlat és a környezet érdekeit szolgáló élelmiszerlánc 
kiépítése

3. üdvözli a peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelv és a peszticidek, 
műtrágyák és antibiotikumok csökkentésére vonatkozó célok felülvizsgálatáról szóló 
határozatot; hangsúlyozza e célok holisztikus és körforgásos megközelítések – például 
az agroökológiai gyakorlatok – révén történő megvalósításának fontosságát; 
ragaszkodik ahhoz, hogy minden tagállam határozzon meg megalapozott mennyiségi 
csökkentési célkitűzéseket, jól meghatározott támogatási intézkedések kíséretében, 
amelyek minden szinten biztosítják az elszámoltathatóságot e célkitűzések elérése 
érdekében; megismétli a fenti célok és célkitűzések jogszabályokba történő átültetésére 
irányuló felhívását, és felhívja a Bizottságot, hogy tisztázza, hogyan fogja kezelni az 
egyes tagállamoknak az egész Unióra kiterjedő célokhoz való hozzájárulását, és 
tisztázza e célok alapvonalait;

4. Hangsúlyozza annak fontosságát, hogy felismerjék a mezőgazdaságnak és különösen az 
állattenyésztésnek az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátására és a földhasználatra 
gyakorolt jelentős hatását; hangsúlyozza a természetes szénelnyelők fokozásának és a 
mezőgazdasági szén-dioxid-, metán- és dinitrogén-oxid-kibocsátás csökkentésének 
szükségességét, különösen a takarmányozási- és állattenyésztési ágazatban; 
szabályozási intézkedéseket és célokat szorgalmaz az ezen ágazatokban az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának fokozatos csökkentése érdekében;

5. Rámutat arra, hogy a kiterjedt és állandó gyepalapú vagy ökológiai állattenyésztés az 
európai élelmiszerrendszer egyik jellemzője és számos hagyományos vidéki közösség 
meghatározó eleme, és hogy többszörös pozitív hatása van a környezetre és az 
éghajlatváltozással szemben, és hozzájárul a körforgásos gazdasághoz;

6. Üdvözli a talajban történő szénmegkötés jutalmazásának elképzelését; hangsúlyozza 
azonban, hogy az intenzív és ipari mezőgazdaságnak, valamint a biológiai sokféleségre 
negatív hatással járó gazdálkodási modelleknek nem szabad éghajlatpolitikai 
finanszírozásban részesülniük és nem szabad ösztönözni őket; kéri, hogy a javaslatok 
legyenek összhangban a környezeti célkitűzésekkel és a zöld megállapodás „ne árts” 
elvével; 

7. Hangsúlyozza a vetőmagok biztonságának és sokféleségének fontosságát, különösen az 
EU-ban termesztett növényi fehérjék népszerűsítését a magas tápértékű, helyi forrásból 
származó élelmiszerek és takarmányok termelése érdekében, miközben a 
mezőgazdasági termelők számára hozzáférést biztosítanak a éghajlatváltozás 
nyomásának megfelelő minőségű növényfajtákhoz, az innovatív növénynemesítéshez 
való hozzáférés biztosítása mellett, az egészséges vetőmagok elősegítése és a növények 
káros kártevőkkel és betegségekkel szembeni védelme céljából; felhívja a figyelmet a 
koncentráció és a monopolizáció potenciális negatív hatásaira a vetőmagágazatban;
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8. Felszólít a KAP nemzeti stratégiai terveinek kidolgozására, hogy megfelelő pénzügyi 
támogatást és ösztönzőket biztosítsanak a mezőgazdaság és a kézműves élelmiszer-
termelés új ökológiai „zöld” üzleti modelljeinek előmozdítása érdekében, különösen a 
rövid ellátási láncok és a minőségi élelmiszer-termelés ösztönzése révén;

9. Emlékeztet arra, hogy az európai élelmiszerrendszer elegendő és változatos mennyiségű 
biztonságos, tápláló, megfizethető és fenntartható élelmiszert biztosít az emberek 
számára mindenkor, és hangsúlyozza, hogy az élelmiszer-termelők gazdasági, 
környezeti és társadalmi fenntarthatóságának növelése végső soron növeli 
rezilienciájukat; ösztönzi a Bizottságot, hogy az élelmiszer-ellátási láncot és 
munkavállalóit tekintsék az európaiak biztonsága és jóléte szempontjából stratégiai 
jelentőségűnek;

10. Hangsúlyozza, hogy a halászati és akvakultúra-ágazat szilárd és megbízható jogi 
kereteinek meg kell teremteniük a jobb védelmi intézkedések alapját, a halállomány 
későbbi növekedésével és az akvakultúrában a hely és az engedélyek felhasználásának 
egyértelműbbé tételével, ami lehetővé teszi a beruházások nagyobb kiszámíthatóságát; 
hangsúlyozza, hogy a jó nyomonkövethetőségi mechanizmusok és az EU piacain 
értékesített valamennyi termék magas szintű fenntarthatósági előírásai 
elengedhetetlenek az átláthatóság biztosításához a fogyasztók, az ágazat és a különböző 
közigazgatások számára, valamint a zöld megállapodás és a fenntartható fejlesztési 
célok célkitűzéseinek megvalósításához;

11. Mély aggodalmát fejezi ki az állatról emberre terjedő zoonotikus betegségek 
(antropozoonózisok), például a Q-láz, a madárinfluenza és az A típusú influenza új 
törzse (H1N1) miatt, amelyeket súlyosbítanak az ember által előidézett éghajlatváltozás, 
a biológiai sokféleség pusztítása, a környezetkárosodás és a jelenlegi élelmiszer-
termelési rendszereink;

12. Kéri, hogy az őstermelőket támogassák a nagyobb fenntarthatóságra való áttérésben az 
együttműködés és a kollektív fellépések, valamint a versenyszabályok és a 
mezőgazdasági, halászati és akvakultúra-termékek közös piacszervezetén belüli 
együttműködési lehetőségek fokozása révén, és ezáltal a mezőgazdasági termelők és a 
halászok helyzetének megerősítésére szólít fel az ellátási láncban annak érdekében, 
hogy lehetővé tegyék számukra a fenntartható termelés hozzáadott értékéből való 
méltányos részesedést;

13. Sürgeti a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a tisztességtelen piaci gyakorlatokról szóló 
(EU) 2019/633 irányelvet22, valamint a felelős üzleti és marketing gyakorlatokra 
vonatkozó uniós magatartási kódexet azáltal, hogy az élelmiszer- és kiskereskedelmi 
ágazat számára nyomonkövetési keretet hoz létre, és jogi lépéseket biztosít, ha a 
gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóság vállalati stratégiákba történő 
integrálása nem elégséges, és ezzel elősegíti és jutalmazza a fenntartható 
mezőgazdasági termelők erőfeszítéseit, miközben növeli az egészséges, fenntartható 
étkezési lehetőségek elérhetőségét és megfizethetőségét, és csökkenti az 
élelmiszerrendszer általános környezeti lábnyomát; hangsúlyozza a konszolidáció és 
koncentráció megállításának és kezelésének fontosságát az élelmiszer-
kiskereskedelemben a tisztességes árak biztosítása érdekében a mezőgazdasági termelők 

22 HL L 111., 2019.4.25, 59. o.
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számára;

14. Sürgeti az EU mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos promóciós 
programjának felülvizsgálatát, ideértve az EU iskolarendszerét is, a fenntartható 
termeléshez és fogyasztáshoz való hozzájárulás fokozása céljából, nevezetesen az 
egészséges táplálkozás fontosságáról, valamint az elhízás arányának csökkentése 
céljából a gyümölcs- és zöldségfélék nagyobb fogyasztásának előmozdításáról szóló 
oktató célú üzenetekre összpontosítva;

15. Emlékeztet a hatékony agrártudás- és -innovációs rendszer (AKIS) előmozdításának 
szükségességére, amelyek az innováció felgyorsítása és az ismeretátadás felgyorsítása 
révén lehetővé teszik, hogy az élelmiszerlánc valamennyi szereplője fenntartható 
legyen; emlékeztet továbbá arra, hogy a gazdaságok fenntarthatóságára vonatkozó 
hálózatnak meg kell határoznia a gazdaság teljesítményének referenciaértékeit és 
dokumentálnia kell a fenntartható gazdálkodási gyakorlatok elterjedését, ugyanakkor 
lehetővé kell tennie az új termelési megközelítések pontos és testre szabott alkalmazását 
a gazdaság szintjén azáltal, hogy a mezőgazdasági termelők számára hozzáférést 
biztosít a gyors szélessávú kapcsolatokhoz;

16. Intézkedéseket sürget a magas só-, cukor- és zsírtartalmú, magasan feldolgozott 
élelmiszerek által a közegészségügyre hárított terhek csökkentésére; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a tápanyag-összetételek bevezetése jelentősen késik, és hangsúlyozza, 
hogy a tápanyag-összetételek szigorú rendszerét kell kidolgozni annak érdekében, hogy 
korlátozzák vagy megtiltsák a hamis tápanyag-összetételre vonatkozó állítások 
alkalmazását a magas zsír-, cukor- és/vagy sótartalmú élelmiszerek esetében; felszólít 
egy független tudományos alapokon nyugvó, az egész EU-ban kötelező érvényű, a 
csomagolás elülső oldalán feltüntetett tápértékjelölési rendszer létrehozására;

17. Üdvözli a Bizottság elkötelezettségét az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó 
uniós jogszabályok felülvizsgálata iránt; megismétli felhívását az élelmiszerekkel 
érintkező anyagokra vonatkozó uniós jogszabályok felülvizsgálatára, összhangban a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló rendelettel, valamint az osztályozásra, címkézésre és csomagolásra 
vonatkozó előírásokkal, valamint további késedelem nélkül külön rendelkezések 
bevezetésére az endokrin károsító anyagok helyettesítésére;

18. Üdvözli, hogy a stratégia helyesen ismeri el az élelmiszer-környezet szerepét és hatását 
a fogyasztási szokások alakításában, valamint annak szükségességét, hogy a fogyasztók 
számára megkönnyítsék az egészséges és fenntartható étrend választását; megismétli a 
fenntartható étrendek előmozdításának fontosságát azáltal, hogy felhívják a fogyasztók 
figyelmét a fogyasztási minták hatásaira, és tájékoztatást nyújtanak az emberi egészség 
szempontjából jobb és alacsonyabb környezeti lábnyomú étrendekről; hangsúlyozza, 
hogy az élelmiszeráraknak megfelelő jelzést kell adniuk a fogyasztók számára; üdvözli 
ezért a stratégia azon célkitűzését, hogy az egészséges és fenntartható választás legyen a 
leginkább megfizethető;

19. Megerősíti meggyőződését, hogy a kizárólag a fogyasztók választásától függő politikai 
intézkedések indokolatlanul a fogyasztókra hárítják a fenntartható termékek 
vásárlásával kapcsolatos felelősséget; megjegyzi, hogy a harmadik fél általi tanúsítás és 



PR\1220578HU.docx 11/17 PE662.094v01-00

HU

címkézés önmagában nem hatékony a fenntartható termelés és fogyasztás biztosítására;

20. Kiemeli a stratégia azon felismerését, hogy az európaiak étrendje nincs összhangban az 
egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásokkal, és hogy a fogyasztási szokások egész 
népességre kiterjedő változására van szükség, több egészséges és növényi eredetű 
élelmiszer, valamint kevesebb vörös és feldolgozott hús, cukor, só és zsír 
fogyasztásával, ami a környezet javát is szolgálja; hangsúlyozza, hogy a fenntartható és 
egészséges étrendre vonatkozó uniós szintű iránymutatások egyértelművé tennék a 
fogyasztók számára, hogy mi minősül egészséges és fenntartható étrendnek, és 
tájékoztatnák a tagállamok erőfeszítéseit a fenntarthatósági elemek nemzeti étrendi 
tanácsokba történő beépítéséről; felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki ilyen 
iránymutatásokat és konkrét intézkedéseket az egészséges növényi étrend hatékony 
támogatása érdekében;

21. Úgy véli, hogy az Unióban a növényifehérje-termelés, valamint az alternatív 
fehérjeforrások továbbfejlesztése hatékony módja számos, az uniós mezőgazdaságot 
érintő környezeti és éghajlati kihívás kezelésének és az erdőirtás Unión kívüli 
országokban való megelőzésének egyaránt;

22. Felszólít a közbeszerzési jogszabályok felülvizsgálatára, beleértve az iskolákban és más 
közintézményekben kötelezően alkalmazandó minimumkövetelményeket, az ökológiai 
és helyi élelmiszer-termelés ösztönzése és az egészséges táplálkozás elősegítése 
céljából, olyan élelmiszer-környezet megteremtésével, amely lehetővé teszi a 
fogyasztók számára az egészséges választását;

23. megismétli kérését, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket az Unió élelmiszer-
hulladék mennyiségének a 2014-es referenciaszintekhez képest 2025-ig 30%-kal, 2030-
ig pedig 50%-kal történő csökkentésére irányuló célkitűzés elérése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy ennek eléréséhez kötelező célokra van szükség;

24. Üdvözli a dátumjelölésre vonatkozó uniós szabályok felülvizsgálatát; hangsúlyozza, 
hogy a dátumjelölési szabályok bármilyen módosításának tudományos alapúnak kell 
lennie, és javítania kell a dátum jelölésének az élelmiszerlánc szereplői általi használatát 
és a fogyasztók általi megértését, különösen a minőségmegőrzési idő címkézése 
esetében, ugyanakkor nem szabad aláásni az az élelmiszer-biztonságot vagy -minőséget;

Az átállás feltételeinek biztosítása

25. Hangsúlyozza a kutatás és az innováció uniós finanszírozásának fontosságát, amely 
kulcsfontosságú tényező a fenntarthatóbb, egészségesebb és befogadóbb európai 
élelmiszerrendszerre való átállás felgyorsításában, miközben megkönnyíti az 
agroökológiai gyakorlatok ösztönzéséhez szükséges beruházásokat mind a társadalmi, 
mind a technológiai innováció terén, valamint a mezőgazdasági tanácsadó szolgálatok 
döntő szerepét az ismeretek mezőgazdasági termelői közösségnek történő átadása 
biztosításában, felhasználva a tagállamok mezőgazdasági termelőkre vonatkozó, 
meglévő speciális képzési rendszereit;

A globális átállás előmozdítása

26. Emlékeztet az európai élelmiszerrendszerek globális felelősségére és meghatározó 
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szerepükre az élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem és az állatjólét globális 
normáinak meghatározásában; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az EU-ba behozott összes élelmiszer- és takarmánytermék 
maradéktalanul megfeleljen a vonatkozó uniós előírásoknak és szabványoknak, és hogy 
nyújtsanak fejlesztési támogatást a fejlődő országok őstermelőinek e normák betartása 
érdekében; üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy figyelembe veszi a kért import 
tűréshatárok környezeti hatásait;

°

° °

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

2020. május 20-án a Bizottság közzétette a tisztességes, egészséges és környezetbarát 
élelmiszerrendszerre irányuló „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiát, az EU 2030-ig szóló 
biodiverzitási stratégiájával együtt a zöld megállapodás részeként. Ez magában foglalt számos 
várva várt értékelést és jelentést a növényvédő szerekre és a táplálkozásra vonatkozó 
jogszabályokról, valamint egy célravezetőségi vizsgálatra vonatkozó ütemtervet és a meglévő 
állatjóléti jogszabályok felülvizsgálatát, beleértve az állatok szállítására és az állatok 
levágására vonatkozó jogszabályokat is, az állatjólét magasabb szintjének biztosítása 
érdekében. Az ENVI és az AGRI bizottság úgy döntött, hogy közösen készít saját 
kezdeményezésű jelentést „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiáról. 

Az ENVI előadója üdvözli „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiát, mint egy igen szükséges 
első lépést az egészséges élelmiszerek mindenki számára történő biztosítása érdekében és 
annak biztosítására, hogy az EU-ban az élelmiszer előállításának és fogyasztásának módja 
tiszteletben tartsa a minket fenntartó Föld tűrőképességének határait, és hangsúlyozza, hogy 
ennek elérése érdekében még sok tennivaló vár ránk. Az, hogy a pénz miként uralja az életet 
és az alapvető értékeket, a mezőgazdasági és élelmiszer-ágazatban nyilvánul meg leginkább, 
ahol a méretgazdaságosság azzal fenyeget, hogy a közeljövőben elviselhetetlenné vagy akár 
lehetetlenné teszi a földi életet.

Az elmúlt évtizedekben számos jelentés jelent meg élelmiszerrendszerünk környezeti és 
közegészségügyi káros hatásairól, és számos gyakorlati és szakpolitikai megoldást terjesztettek 
elő1. Az ENVI előadója üdvözli ezeket a nagyon szükséges elemzéseket és szakpolitikai 
javaslatokat, és különös inspirációt merít a Fenntartható Élelmiszerrendszerekkel Foglalkozó 
Nemzetközi Szakértői Csoport (IPES-Food) Towards a Common Food Policy for the EU (Az 
EU közös élelmiszer-politikája felé) című jelentéséből2. 

Az ipari állattenyésztés és a vegyszer-igényes monokultúrák magas üvegházhatásúgáz-
kibocsátást, talajromlást, légszennyezést, vízszennyezést, a biológiai sokféleség csökkenését 
okozzák, és veszélyeztetik az állatok jólétét, és ezáltal aláássák azokat a kritikus 
ökoszisztémákat, amelyektől a Földön minden élet függ. Világszerte az élelmiszer- és 
gazdálkodási rendszerek az üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátásának akár 30%-át is 
okozhatják. A mezőgazdaság felelős az EU ammónia-kibocsátásának mintegy 90%-áért, 
amelynek jelentős negatív hatása van a természeti környezetre, és jelentősen hozzájárul a 
légszennyezéshez, amely évente 400 000 európai halálához vezet. A növényvédő szerek és 
műtrágyák használata továbbra is komolyan veszélyezteti a biológiai sokféleséget (beleértve a 
nélkülözhetetlen beporzókat) és az emberi egészséget, és ezeket drasztikusan csökkenteni 
kell. 

1 Mint például: az EAT–Lancet bizottság 2019. évi Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on 
healthy diets from sustainable food systems című jelentése; az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület 2019. évi 
különjelentése az éghajlatváltozásról, az elsivatagosodásról, a talajromlásról, a fenntartható földgazdálkodásról, 
az élelmezésbiztonságról és a szárazföldi ökoszisztémák üvegházhatásúgáz-forgalmáról; az EEA 2017. évi Food 
in a green light - A systems approach to sustainable food című jelentése, a Számvevőszék az EU KAP- és 
biodiverzitási politikáiról szóló különjelentései; A Holland Kormánypolitikai Tudományos Tanács (wrr) 
Towards a Food Policy című 2014. évi jelentése, és sok más.
2 A Fenntartható Élelmiszerrendszerekkel Foglalkozó Nemzetközi Szakértői Csoport (IPES-Food) (2019) 
Towards a Common Food Policy for the EU, 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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Az EU egyre inkább kiszervezi élelmiszer-ipari rendszereinek környezeti lábnyomát. Az 
uniós élelmiszerigény kielégítéséhez szükséges földterületek több mint 30%-a Európán kívül 
található. Az EU évente több millió tonna szójaalapú takarmányt importál, többek között 
azokból a dél-amerikai országokból, ahol az állítások szerint az intenzív exporttermesztési 
zónákban erdőirtás (a globális CO2-kibocsátás 20%-áért felelős), kilakoltatások, 
növényvédőszer-mérgezések és emberi jogi visszaélések tapasztalhatók. Becslések szerint az 
EU behozatala a trópusi illegális erdőirtás eredményeként termelt szója, marhahús, bőr és 
pálmaolaj globális kereskedelmének csaknem egynegyedét teszi ki.

Az EU hal- és tengeri élelmiszerek fogyasztásának kevesebb mint felét fedezi a hazai 
termelés, ami azt jelenti, hogy Európának is jelentős hatást gyakorol a globális tengeri 
erőforrásokra. Ezt súlyosbítja az a tény, hogy az EU-ban előállított élelmiszer körülbelül 
20%-a elvész vagy kárba vész, ami évente 143 milliárd EUR-nyi elpazarolt erőforrást és 
környezeti hatást jelent.

Az élelmiszerrendszerek a táplálkozás megváltoztatása révén is egészségügyi hatásokat 
fejtenek ki. Az egészségtelen, magas só-, cukor-, zsír- és állati fehérje-tartalmú táplálkozás a 
betegségek és halálozás vezető kockázati tényezője Európában. Ez felelős a szív- és 
érrendszeri megbetegedések csaknem feléért, amelyek a vezető halálozási oknak számítanak 
az Unióban. A krónikus betegségek, amelyek gyakran köthetők a táplálkozáshoz, az uniós 
egészségügyi költségek 80%-át teszik ki. Az európai népesség több mint fele túlsúlyos, több 
mint 20%-a elhízott, és számuk emelkedik. Az antimikrobiális rezisztencia és az endokrin 
károsító anyagoknak élelmiszereken és élelmiszer-csomagoláson keresztül való kitettség, 
valamint a vízforrások mezőgazdasági eredetű szennyezése szintén jelentős egészségügyi 
externáliákkal járnak.

A közpolitika és a magánszektor részéről adott jelenlegi válaszok nem képesek kielégítően 
kezelni az élelmiszerrendszerünk ezen súlyos és egymással összefüggő kihívásait. Az elterjedt 
megoldásoknak nem sikerült összehangolni a fenntarthatóság különböző (gazdasági, 
társadalmi és környezeti) szempontjait, és azokat gyakran egymást kiváltva alkalmazták. Ezen 
megoldások a mezőgazdaság és az élelmiszer-termelés egy rendkívüli mértékben szakosodott, 
iparosított, tőkésített, szabványosított és exportorientált modelljére támaszkodtak és azt 
erősítették meg – egy olyan modellt, amely szisztematikusan negatív hatásokat és 
externáliákat generál. A hitet a technológia, a piac és az ipar által irányított változásokba 
vetették, amely azon alapul, hogy a kiterjedt ellátási láncokkal rendelkező nagyvállalatok 
nagyszámú embert képesek elérni. Jóllehet az erőforrások megőrzésére, a biológiai sokféleség 
előmozdítására, a szén-dioxid megkötésére és a közegészség védelmére vonatkozó jelenlegi 
ösztönzők egyértelműen nem elégségesek az innovációs utak átirányításához. Az 
önszabályozásra való támaszkodás az élelmiszerlánc számos területén rendkívül hatástalannak 
bizonyult.

Az ENVI előadója úgy véli, hogy eljött a holisztikus megközelítés ideje a jelenlegi 
élelmiszerrendszerünk problémáinak integrált kezelése érdekében. Alapvető irányváltásra van 
szükség ahhoz, hogy az élelmiszerrendszerek fenntarthatóbb pályára álljanak. Az 
élelmiszerrendszereket, beleértve a mezőgazdaságot és a kereskedelmet, érintő különféle 
politikák sürgős reformra szorulnak az éghajlatváltozás kezelése, a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítása, az elhízás visszaszorítása és a következő generáció számára is 
életképes mezőgazdaság megvalósítása érdekében; A kihívás jellegéből adódóan átfogó, a 
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közpolitika által vezérelt válaszokra van szükség.

Az integrált élelmezéspolitika felé történő elmozdulás orvosolhatja az élelmiszerrendszerek 
terén tapasztalható demokratikus deficitet és visszaállíthatja az egyensúlyt. Azáltal, hogy a 
hangsúlyt a mezőgazdaságról az élelmiszerekre helyezik át, az érdekelt felek szélesebb körét 
lehet érdemben bevonni a politikák kialakításába és értékelésébe. Az egészséges élelmiszer-
környezetnek, „a termelőtől a fogyasztóig”, a cselekvés kulcsfontosságú céljává kell válnia 
mind uniós, mind nemzeti szinten, annak érdekében, hogy a termelést, a terjesztést, a 
kiskereskedelmet és a fogyasztást együttesen vizsgáljuk, és hogy átfogó intervenciós 
csomagok kerüljenek kidolgozásra. A fogyasztók döntő szerepet játszanak ebben a nagyon 
szükséges átmenetben, és lehetővé kell tenni számukra, többek között átfogó, független és 
tudományos alapú fogyasztói tájékoztatással, hogy egészséges és fenntartható döntéseket 
hozzanak.

Az élelmiszer alapvető létszükséglet és emberi jog. Élelmiszereink előállítása ezért teljes 
figyelmet érdemel. Az egészséges, fenntartható mezőgazdaság akkor lehetséges, ha 
tiszteletben tartjuk a természetet, helyreállítjuk a tápanyagciklusokat, csökkentjük a 
vegyianyag-bevitelt és méltányos árat fizetünk a mezőgazdasági termelőknek a termékeikért. 
A polgároknak is teljes mértékben meg kell érteniük, hogy honnan származik az élelmiszer, 
azt hogyan állítják elő, és hogy az azért fizetett ár valóban fedezi-e az összes termelési és 
környezeti költséget. Biztosítanunk kell a földhöz, a tiszta vízhez és az egészséges talajhoz 
való hozzáférést, és át kell térnünk a regeneratív típusú, az éghajlattal szemben ellenálló, 
agroökológiai és társadalmilag igazságos mezőgazdaságra. A kereskedelmet a fenntartható 
fejlődés szolgálatába kell állítanunk, ami megköveteli, hogy újragondoljuk az élelmiszerek 
behozatalának és exportálásának jelenlegi módját a világ minden táján. Kritikusan 
mérlegelnünk kell a nagyvállalati érdekeket is, amelyek veszélyeztetik a táplálkozás 
biztonságát. Elengedhetetlen az igazságosabb, rövidebb és egyértelműbb ellátási láncok 
kiépítése, valamint a mindenki számára megfelelő, egészséges és fenntartható táplálkozás 
támogatása, ideértve a megfelelő ösztönzők beépítését az élelmiszerárakba.

Az ENVI előadója szerint az elővigyázatosság elvének és a „ne árts” elvnek, a problémák 
forrásnál való kezelésének, a termelői felelősség kiterjesztésének és a valós költségek 
elszámolásának kell az egészséges és fenntartható táplálékrendszer felé történő áttérés során a 
vezető elveknek lennie. A Bizottság által bejelentett jogszabályi keretnek meg kell határoznia 
az egész élelmiszerrendszer alapvető megváltoztatásának menetrendjét. Minden ágazati 
jogszabálynak és politikának hozzá kell járulnia ehhez a célhoz, és megfelelő ösztönzéseket 
kell biztosítania az élelmiszerlánc minden szereplője számára a fenntartható döntések 
meghozatalára, amelyekre szükség van annak biztosításához, hogy az előállítás és fogyasztás 
módja összhangban legyen bolygónk tűrőképességével, az egészségre vonatkozó 
irányelvekkel és az erkölcsi kódexekkel, amelyek szerint élni akarunk. Késeink és villáink a 
legfontosabb fegyverek, amelyekkel felvehetjük a harcot az éghajlatváltozással, a 
szegénységgel, az éhséggel, a betegségekkel, az állatok szenvedésével és a biológiai 
sokféleség csökkenésével szemben. Itt az ideje, hogy hatékonyan kezdjük használni őket.

Az AGRI előadó szempontjából a Bizottság „A termelőtől a fogyasztóig stratégia” című 
közleményének publikációja összekapcsolja az európai zöld megállapodást és az európai 
élelmiszerrendszert.

Ez egyrészt felöleli az európai mezőgazdaságot és élelmiszeripart, valamint annak kiterjedt 
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jogi keretét, jelentős költségvetését és mindenekelőtt az európai polgárok mindennapi 
jólétéhez való jelentős hozzájárulást; másrészt az éghajlatváltozást, az emberiség 
legsürgősebb kihívását minden ország és emberi tevékenység vonatkozásában; 

A politikák tekintetében felkérjük az EU legintegráltabb politikáját (közös agrárpolitika) és a 
legátfogóbb jogszabályokat (általános élelmiszerjog), hogy járuljanak hozzá az Európai 
Bizottság és az Európai Parlament jelenlegi mandátumának legambiciózusabb projektjéhez és 
az EU legsürgetőbb célkitűzéséhez: hogy 2050-re megvalósuljon a klímasemlegesség 
Európában.

Az európai élelmiszerrendszer elsődleges fontosságú az európai gazdaság szempontjából: 
Több mint 15 millió birtokon több mint 47 millió ember évente csaknem 900 milliárd EUR 
forgalmat termel. Az élelmiszer-termelés összes szereplője (mezőgazdasági termelők és 
élelmiszer-feldolgozó ipar) együttesen a foglalkoztatás 7,5%-át adja és az EU teljes 
hozzáadott értékének 3,7%-át. Részletesen ez azt jelenti, hogy körülbelül 12 millió gazdaság 
termel mezőgazdasági termékeket, amelyek az élelmiszer- és italipar mintegy 300 000 
vállalkozásában kerülnek feldolgozásra. Ezek az élelmiszer-feldolgozók termékeiket az 
élelmiszer-elosztó és élelmiszer-szolgáltató iparban tevékenykedő 2,8 millió főleg kis- és 
középvállalkozáson (kkv) keresztül adják el, amelyek az Unió 500 millió fogyasztójának 
szállítanak élelmiszereket. 

Azonban ezek az átlagértékek mind a termelési szerkezet, mind a fogyasztási szokások 
tekintetében nagy változatosságot rejtenek: míg az átlagos uniós gazdaság 16 ha 
mezőgazdasági földterülettel rendelkezik, 66%-uk kevesebb, mint 5 ha, és csak 7%-uk 
rendelkezik több mint 50 ha mezőgazdasági földterülettel. A háztartások élelmiszerre és italra 
fordított kiadásainak uniós átlaga a rendelkezésre álló jövedelem 14%-a, míg Romániában ez 
30%, Ausztriában pedig 9%. 

Mindezek a különbségek azonban egyesülnek egyetlen európai élelmiszerrendszerben, amely 
két alapelvre épül: 

Multifunkcionális mezőgazdaság, amelyet különféle árukat és szolgáltatásokat nyújtó családi 
gazdaságok működtetnek, biztosítva a minőségi élelmiszer-termelést, a helyes mezőgazdasági 
gyakorlatot, a magas környezeti normákat és az élénk vidéki térségeket az Európai Unió egész 
területén; 

A mezőgazdasági inputokra és outputokra egyaránt kiterjedő elővigyázatosság elve, amely 
lehetővé teszi a döntéshozók számára, hogy megfelelő intézkedéseket fogadjanak el a 
környezetet vagy emberi egészséget veszélyeztető kockázatra vonatkozó tudományos 
bizonyíték fényében.

Mindkét elv idővel átalakult, politikai reformokon és jelentős válságokon ment keresztül, 
miközben tükrözték a demográfiai változásokat és a fogyasztási szokások változását. 

Az éghajlatváltozás okozta kihívás nem az egyetlen, amellyel az európai élelmiszerrendszer 
szembesül: a talajminőség és a szerves anyagok csökkenése, valamint a rovarok, a madarak és 
az emlősök eltűnése az intenzív mezőgazdasági területeken; a kiegyensúlyozatlan táplálkozás 
a magas energiájú, feldolgozott (cukros) élelmiszerek következtében, amelyek könnyebben 
hozzáférhetők, mint az egészséges gyümölcsök és zöldségek; a magas földárak és a 
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tőkeigényes technológia, valamint a kapcsolódó ágazatok piaci koncentrációja következtében 
növekvő gazdasági nyomás.

Hogy az európai élelmiszerrendszer sikeresen hozzájárulhasson a klímasemlegesség 
eléréséhez, kulcsfontosságú kérdés a jogszabályok és politikák következetessége, elkerülve az 
ellentmondásokat, ugyanakkor biztosítva a szabályok és eljárások stabilitását, és ezáltal a 
hosszú távú tervezést és beruházásokat, és hogy azokat valamennyi jogalkotási javaslat alapos 
előzetes értékelése alapján, az érdekelt felek aktív bevonásával alakítsák ki.

Egy másik nagyon fontos elem a know-how-alapú és bizonyítékokon alapuló megközelítés 
fenntartása az élelmiszerrendszer egészében, az élelmiszer-ipari vállalkozók szakképzésétől a 
mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásokig, lehetővé téve az alap- és alkalmazott kutatás 
eredményeinek társadalmi és technológiai innovációként való felhasználását a valós életben.

Az élelmiszerrendszer átalakulásának egyik legfontosabb hajtóereje a fogyasztói felelősség és 
választás, ahol a fenntartható mezőgazdasági termékek és a kézműves élelmiszer-termelés 
kínálata kielégíti a fogyasztók igényeit egy adott élelmiszer-környezetben, ami lehetővé teszi 
a fogyasztók számára, hogy megalapozottan döntsenek az egészséges, minőségi és helyi 
termékek mellett.

Míg az európai élelmiszerrendszer továbbra is biztonságos, megfizethető és magas minőségű 
termékeket szállított a Covid19-világjárvány alatt, a válság rávilágított arra, hogy nagyobb 
rezilienciára van szükség az (export) piacokhoz való hozzáférés és a (harmadik országbeli) 
inputok, valamint az idénymunka és az egységes piacon belüli áruforgalom területén meglévő 
függőségek csökkentése révén.

Az elsődleges és kézműves termelőknek az átmenet során történő támogatása kulcsfontosságú 
a KAP nemzeti stratégiai terveiben szereplő, személyre szabott támogatási programok, 
továbbá a tágabb jogi keret célzott intézkedései révén is, beleértve a versenyszabályokat és a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelmet, valamint az élelmiszerláncokra 
vonatkozó szabályok rugalmas alkalmazását.

Végül, a jövőbeli, 2022 és 2027 közötti időszakra szóló KAP döntő szerepet játszik, 
különösen a nemzeti stratégiai tervekben meghatározott célok és intézkedések 
(ökorendszerek) kialakításában és irányításában, felhatalmazva az európai élelmiszerrendszer 
valamennyi szereplőjét, hogy – integrálva a környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
kritériumokat, a gazdasági életképesség és a választás szabadságának biztosítása mellett – új 
zöld üzleti modellekbe kezdjen.

Az AGRI előadójának szilárd meggyőződése, hogy „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
holisztikus megközelítésének ezekre az alapvető elemekre való összpontosítása lehetővé teszi 
az európai élelmiszerrendszer számára, hogy 2050-ig elérje a klímasemlegesség európai 
célkitűzését.


