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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stratégii „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému 
šetrného k životnému prostrediu 
(2020/2260(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 192 
ods. 1,

– so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú prijala OSN, a na ciele 
udržateľného rozvoja,

– so zreteľom na Parížsku dohodu dosiahnutú na 21. konferencii zmluvných strán 
Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP 21),

– so zreteľom na Dohovor o biologickej diverzite z roku 1992 a na Kartagenský protokol 
o biologickej bezpečnosti z roku 2000 a na Nagojský protokol o prístupe ku genetickým 
zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich 
z ich používania z roku 2010 k Dohovoru o biologickej diverzite,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia „z farmy 
na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného 
k životnému prostrediu (COM(2020)0381),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 o európskej zelenej dohode 
(COM(2019)0640),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030 – Prinavrátenie prírody do našich životov (COM(2020)0380),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. septembra 2020 s názvom Ambicióznejšie 
klimatické ciele pre Európu na rok 2030: Investícia do klimaticky neutrálnej budúcnosti 
v prospech našich občanov (COM(2020)0562),

– so zreteľom na smernicu Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných 
na hospodárske účely2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES 
z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie 

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
2 Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23.
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trvalo udržateľného používania pesticídov3,

– so zreteľom na nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady 
z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky 
potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú 
postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín4 (všeobecný potravinový predpis),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 
z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami 
a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS5,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 
z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc 
Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS6,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 
z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) 
č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 
90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) 
č. 608/20047,

– so zreteľom na návrh Komisie z 1. júna 2018 na nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú 
zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány 
SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu 
(EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), 
a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 
a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (COM(2018)0392),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2020 o spoločnej poľnohospodárskej 
politike – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú 
financované z EPZF a EPFRV8,

– so zreteľom na nariadenie (EÚ) 2020/XXX, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2016 o endokrinných disruptoroch: situácia 
v nadväznosti na rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 16. decembra 20159,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. októbra 2016 o vykonávaní nariadenia 

3 Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71.
4 Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.
6 Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
7 Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.
8 Prijaté texty, P9_TA(2020)0287.
9 Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 105.
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o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (ES) č. 1935/200410,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. apríla 2017 o palmovom oleji a odlesňovaní 
dažďových lesov11,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2018 o Európskej stratégii podpory 
bielkovinových plodín – podporovanie produkcie bielkovinových plodín a strukovín 
v európskom poľnohospodárskom odvetví12,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. mája 2017 o iniciatíve zameranej na efektívne 
využívanie zdrojov: obmedzenie plytvania potravinami, zvýšenie bezpečnosti 
potravín13,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. mája 2018 o budúcnosti potravinárstva 
a poľnohospodárstva14,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2018 o vykonávaní nariadenia (ES) 
č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín15,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2019 o postupe Únie pre povoľovanie 
pesticídov16,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. februára 2019 o vykonávaní smernice 
2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov17,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. apríla 2019 o tvorbe komplexného rámca 
Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov18,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júla 2020 o stratégii pre chemické látky v záujme 
udržateľnosti19,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. septembra 2020 o úlohe EÚ pri ochrane a obnove 
svetových lesov20,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. októbra 2020 s odporúčaniami Komisii o právnom 
rámci EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania, za ktoré je zodpovedná 
EÚ21,

– so zreteľom na celosvetovú hodnotiacu správu o biodiverzite a ekosystémových 

10 Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 57.
11 Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 2.
12 Ú. v. EÚ C 390, 18.11.2019, s. 2.
13 Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 25.
14 Ú. v. EÚ C 76, 9.3.2020, s. 62.
15 Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 183.
16 Ú. v. EÚ C 411, 27.11.2020, s. 48.
17 Prijaté texty, P8_TA(2019)0082.
18 Prijaté texty, P8_TA(2019)0441.
19 Prijaté texty, P9_TA(2020)0201.
20 Prijaté texty, P9_TA(2020)0212.
21 Prijaté texty, P9_TA(2020)0285.
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službách z roku 2019, ktorú vypracovala Medzivládna vedecko-politická platforma 
pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) a ktorá bola uverejnená 6. mája 2019,

– so zreteľom na osobitnú správu Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) o zmene 
klímy a pôde uverejnenú 8. augusta 2019,

– so zreteľom na osobitné správy Európskeho dvora audítorov (EDA) č. 15/2020 
z 9. júla 2020 s názvom Ochrana voľne žijúcich opeľovačov v EÚ: Iniciatívy Komisie 
nepriniesli ovocie, č. 13/2020 z 5. júla 2020 s názvom Biodiverzita poľnohospodárskej 
pôdy: príspevok SPP nezastavil pokles, č. 05/2020 z 5. februára 2020 s názvom 
Udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín: obmedzený pokrok v meraní 
a znižovaní rizík, č. 02/2019 z 15. januára 2019 s názvom Chemické nebezpečenstvá 
v našich potravinách: politika EÚ v oblasti bezpečnosti potravín nás chráni, čelí však 
výzvam, č. 31/2018 zo 14. novembra 2018 s názvom Dobré životné podmienky zvierat 
v EÚ: uzavretie medzery medzi ambicióznymi cieľmi a vykonávaním v skutočnosti 
a č. 34/2016 zo 17. januára 2017 s názvom Boj proti plytvaniu potravinami: príležitosť 
pre EÚ zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov v potravinovom dodávateľskom reťazci,

– so zreteľom na správu Medzinárodného panelu odborníkov na udržateľné potravinové 
systémy (IPES Food) z 9. februára 2019 s názvom Smerom k spoločnej potravinovej 
politike pre Európsku úniu,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Analýza prepojení 
medzi reformou SPP a zelenou dohodou (SWD(2020)0093),

– so zreteľom na závery Rady z 19. októbra 2020 o stratégii „z farmy na stôl“,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre medzinárodný obchod, 
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre rybárstvo,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A9-0000/2020),

A. keďže v oznámení Komisie o stratégii „z farmy na stôl“ sa stanovuje celostný prístup 
európskeho potravinového systému, v ktorom zohráva ústrednú úlohu 
poľnohospodárstvo ako poskytovateľ potravín, vlákien a paliva, a zároveň sa uznáva 
vzájomné prepojenie všetkých aktérov v celom dodávateľskom reťazci;

B. keďže európsky potravinový systém by mal zaisťovať potravinovú a výživovú 
bezpečnosť spôsobom, ktorý prispieva k dobrým sociálnym podmienkam a zachováva 
a obnovuje zdravie ekosystémov; keďže v súčasnosti má potravinový systém celý rad 
vplyvov na zdravie ľudí a zvierat a na životné prostredie, klímu a biodiverzitu; keďže 
spôsob, akým vyrábame a konzumujeme potraviny, sa musí zmeniť, aby sa zabezpečila 
súdržnosť s cieľmi udržateľného rozvoja, Parížskou dohodou, Dohovorom o biologickej 
diverzite a politikami EÚ, najmä v oblastiach udržateľnosti, životného prostredia, 
klímy, verejného zdravia, dobrých životných podmienok zvierat, ako aj potravinovej 
a hospodárskej udržateľnosti poľnohospodárov;
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C. keďže európsky model multifunkčného poľnohospodárskeho odvetvia založený 
na rodinných poľnohospodárskych podnikoch naďalej zabezpečuje kvalitnú 
potravinársku výrobu, miestne dodávateľské reťazce, správnu poľnohospodársku prax, 
prísne normy v oblasti životného prostredia a živé vidiecke oblasti v celej EÚ;

D. keďže je dôležité, aby mali spotrebitelia informácie a mohli prevziať zodpovednosť 
za dôsledky svojho výberu potravín na celý potravinový systém od výroby po 
spracúvanie a distribúciu; keďže si to vyžaduje zdravé a neporušené potravinové 
prostredie, ktoré zabezpečí, aby bola zdravá a udržateľná voľba zároveň voľbou 
jednoduchou a cenovo dostupnou, a podporuje a povzbudzuje modely konzumácie, 
ktorými sa podporuje zdravie ľudí a zároveň sa zabezpečuje udržateľné využívanie 
prírodných a ľudských zdrojov a dobré životné podmienky zvierat;

E. keďže európsky potravinový systém zohráva počas pandémie COVID-19 kľúčovú 
úlohu a preukazuje svoju odolnosť, pričom poľnohospodári, spracovatelia 
a maloobchodníci spolupracujú v náročných podmienkach vrátane zákazov vychádzania 
v záujme zabezpečenia toho, aby mali európski spotrebitelia naďalej neobmedzený 
prístup k bezpečným, cenovo dostupným a vysokokvalitným výrobkom;

1. víta stratégiu „z farmy na stôl“ ako dôležitý krok pri zabezpečovaní udržateľného, 
spravodlivého a odolného potravinového systému, ktorý zohráva ústrednú úlohu 
pri dosahovaní cieľov stanovených v Európskej zelenej dohode a v rámci cieľov 
udržateľného rozvoja; zdôrazňuje neoddeliteľné prepojenie medzi zdravými ľuďmi, 
zdravými spoločnosťami a zdravou planétou a povzbudzuje Komisiu, aby stratégiu čo 
najskôr preniesla do konkrétnych legislatívnych a nelegislatívnych opatrení;

Potreba konať 

2. víta oznámenie o návrhu legislatívneho rámca udržateľných potravinových systémov, 
pri ktorom sa vykonalo posúdenie vplyvu; vyzýva Komisiu, aby tento návrh využila 
na stanovenie celostnej spoločnej potravinovej politiky zameranej na znižovanie 
environmentálnej a klimatickej stopy potravinového systému EÚ s cieľom dosiahnuť, 
aby bola Európa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, a posilniť jej 
odolnosť, aby sa zabezpečila potravinová bezpečnosť s ohľadom na zmenu klímy 
a stratu biodiverzity, a viedla tak globálny prechod na udržateľnosť podľa stratégie 
z farmy na stôl na základe zásady multifunkčného odvetvia poľnohospodárstva 
a zároveň zabezpečila súlad medzi politikami tým, že vezme do úvahy existujúce 
právne predpisy, s cieľom umožniť všetkým aktérom v európskom potravinovom 
systéme vytvoriť dlhodobé plány na základe realistických a transparentných cieľov; 
navrhuje, aby sa zohľadnili príslušné referenčné úrovne a pokrok dosiahnutý 
v jednotlivých členských štátoch a zároveň sa podporovala výmena know-how 
a najlepších postupov medzi členskými štátmi; zdôrazňuje potrebu začleniť celé 
potravinové a nápojové reťaze vrátane spracovania, marketingu, distribúcie 
a maloobchodu;

Vytvorenie potravinového reťazca, ktorý funguje pre spotrebiteľov, výrobcov, klímu 
a životné prostredie

3. víta rozhodnutie revidovať smernicu o udržateľnom používaní pesticídov a ciele 
zníženia pesticídov, hnojív a antibiotík; zdôrazňuje dôležitosť plnenia týchto cieľov 
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prostredníctvom celostných a obehových prístupov, ako sú agroekologické postupy; 
trvá na tom, že každý členský štát by mal vytvoriť spoľahlivé ciele kvantitatívneho 
zníženia spolu s jasne vymedzenými podpornými opatreniami, ktorými sa zabezpečí 
zodpovednosť na všetkých úrovniach, s cieľom prispieť k dosahovaniu týchto cieľov; 
opakuje svoju výzvu na prenesenie uvedených zámerov a cieľov do právnych predpisov 
a vyzýva Komisiu, aby objasnila, akým spôsobom bude riešiť príspevky jednotlivých 
členských štátov k plneniu cieľov pre celú Úniu, ako aj referenčné úrovne pre tieto 
ciele;

4. zdôrazňuje dôležitosť uznania osobitného vplyvu poľnohospodárstva, a najmä 
živočíšnej výroby, na emisie skleníkových plynov a využívanie pôdy; zdôrazňuje 
potrebu posilňovať prirodzené záchyty uhlíka a znižovať emisie oxidu uhličitého, 
metánu a oxidu dusného z poľnohospodárstva, najmä v odvetviach krmiva a chovu 
hospodárskych zvierat; vyzýva na stanovenie regulačných opatrení a cieľov v záujme 
zabezpečenia postupného znižovania všetkých emisií skleníkových plynov v týchto 
odvetviach;

5. poukazuje na to, že extenzívny chov hospodárskych zvierat založený na trvalých 
trávnych porastoch alebo ekologický chov hospodárskych zvierat je znakom európskeho 
potravinového systému a charakteristickým prvkom mnohých tradičných vidieckych 
komunít, má viaceré pozitívne účinky na životné prostredie, ako aj v boji proti zmene 
klímy a prispieva k obehovému hospodárstvu;

6. víta myšlienku odmeňovania sekvestrácie uhlíka do pôdy; zdôrazňuje však, 
že intenzívne a priemyselné poľnohospodárske a farmárske modely s negatívnymi 
vplyvmi na biodiverzitu by nemali dostávať finančné prostriedky v oblasti klímy ani by 
sa nemali stimulovať; žiada, aby boli návrhy v súlade s environmentálnymi cieľmi 
a zásadou „neškodiť“ uvedenou v zelenej dohode; 

7. zdôrazňuje dôležitosť bezpečnosti a rozmanitosti semien, najmä podpory rastlinných 
bielkovín vypestovaných v EÚ, s cieľom zabezpečiť potraviny a krmivá z miestnych 
zdrojov s vysokou výživovou hodnotou a zároveň poskytnúť poľnohospodárom prístup 
ku kvalitným semenám odrôd rastlín prispôsobených tlakom zmeny klímy vrátane 
tradičných a miestne prispôsobených odrôd a zabezpečiť prístup k inovačnému 
šľachteniu rastlín s cieľom prispieť k zdravým semenám a chrániť rastliny proti 
škodcom a chorobám; upozorňuje na potenciálne negatívne účinky koncentrácie 
a monopolizácie v sektore osív;

8. vyzýva, aby sa v národných strategických plánoch SPP zabezpečila primeraná finančná 
podpora a stimuly na podporu nových ekologických „zelených“ obchodných modelov 
v poľnohospodárskej a remeselnej potravinárskej výrobe, najmä prostredníctvom 
podpory krátkych dodávateľských reťazcov a kvalitnej potravinárskej výroby;

9. pripomína, že európsky potravinový systém neustále zabezpečuje dostatočnú 
a rozmanitú ponuku bezpečných, výživných, cenovo dostupných a udržateľných 
potravín pre ľudí, a zdôrazňuje, že zvyšovaním hospodárskej, environmentálnej 
a sociálnej udržateľnosti výrobcov potravín sa napokon zvýši ich odolnosť; 
povzbudzuje Komisiu, aby považovala potravinový dodávateľský reťazec a jeho 
pracovníkov za strategické aktívum z hľadiska bezpečnosti a dobrých životných 
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podmienok všetkých Európanov;

10. zdôrazňuje, že odolnými a spoľahlivými právnymi rámcami v odvetví rybolovu 
a akvakultúry by sa mal poskytnúť základ lepších ochranných opatrení s následným 
nárastom populácií rýb a jasnejším využívaním priestoru a licencií v oblasti 
akvakultúry, čo umožňuje väčšiu predvídateľnosť investícií; zdôrazňuje, že dobré 
mechanizmy vysledovateľnosti a prísne normy udržateľnosti pre všetky výrobky 
predávané na trhoch EÚ sú základom z hľadiska zabezpečenia transparentnosti 
pre spotrebiteľov, odvetvie a rôzne správne orgány, ako aj z hľadiska plnenia cieľov 
zelenej dohody a cieľov udržateľného rozvoja;

11. vyjadruje veľké obavy vo vzťahu k výskytu zoonotických ochorení, ktoré sa prenášajú 
zo zvierat na ľudí (antropozoonózy), ako je Q horúčka, aviárna influenza a nový kmeň 
chrípky A (H1N1), ktoré ešte zvyšuje antropogénna zmena klímy, ničenie biodiverzity, 
zhoršovanie stavu životného prostredia a naše súčasné systémy potravinárskej výroby;

12. vyzýva, aby boli prvovýrobcovia podporovaní pri prechode na väčšiu udržateľnosť 
prostredníctvom povzbudzovania spolupráce a kolektívnych akcií, ako aj 
prostredníctvom pravidiel hospodárskej súťaže a posilnenia možností spolupráce 
v rámci spoločných organizácií trhu pre poľnohospodárske výrobky, produkty rybolovu 
a akvakultúry, čím sa posilní postavenie poľnohospodárov a rybárov v dodávateľskom 
reťazci s cieľom umožniť im získať spravodlivý podiel pridanej hodnoty udržateľnej 
výroby;

13. nabáda Komisiu, aby nadviazala na smernicu (EÚ) 2019/633 o nekalých obchodných 
praktikách22 a únijný kódex správania pre zodpovedné obchodné a marketingové 
praktiky prostredníctvom tvorby rámca monitorovania v potravinárskom 
a maloobchodnom odvetví a úpravy právnych krokov v prípade, že pokrok 
pri začleňovaní hospodárskej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti 
do podnikových stratégií nie je dostatočný, čím podporí a odmení úsilie udržateľných 
poľnohospodárskych výrobcov a zároveň zvýši prístupnosť a cenovú dostupnosť 
zdravých a udržateľných potravín a zníži celkovú environmentálnu stopu potravinového 
systému; zdôrazňuje dôležitosť zastavenia a riešenia konsolidácie a koncentrácie 
v odvetví maloobchodu s potravinami s cieľom zabezpečiť poľnohospodárom 
spravodlivé ceny;

14. naliehavo vyzýva na preskúmanie podporného programu EÚ zameraného 
na poľnohospodárske a potravinové výrobky vrátane školského programu EÚ s cieľom 
zlepšiť jeho prínos k udržateľnému spôsobu výroby a spotreby, a to najmä tým, že sa 
bude pozornosť venovať vzdelávacím posolstvám o dôležitosti zdravej výživy 
a podporovať sa bude väčšia konzumácia ovocia a zeleniny v záujme zníženia miery 
obezity;

15. pripomína potrebu podporovať účinné poľnohospodárske vedomostné a inovačné 
systémy (AKIS), umožňovať všetkým aktérom v rámci potravinového reťazca, aby sa 
stali udržateľnými prostredníctvom urýchlenia inovácií a zrýchlenia prenosu vedomostí; 
okrem toho pripomína potrebu informačnej siete poľnohospodárskej udržateľnosti 
s cieľom stanoviť referenčné hodnoty výkonnosti poľnohospodárskych podnikov 

22 Ú. v. EÚ L 111, 25.4.2019, s. 59.
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a zdokumentovať zavádzanie udržateľných poľnohospodárskych postupov a zároveň 
umožniť presné a prispôsobené uplatňovanie nových výrobných prístupov na úrovni 
poľnohospodárskeho podniku tým, že sa poľnohospodárom poskytne prístup k rýchlym 
širokopásmovým pripojeniam;

16. požaduje prijatie opatrení na zníženie záťaže vysoko spracovaných potravín s vysokým 
obsahom soli, cukru a tuku na verejné zdravie; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že zavádzanie profilov nutričného zloženia sa výrazne oneskorilo, a zdôrazňuje, že sa 
musí vytvoriť spoľahlivý súbor profilov nutričného zloženia s cieľom obmedziť alebo 
zakázať využívanie klamlivých tvrdení o výživovej hodnote potravín s vysokým 
obsahom tukov, cukrov a/alebo soli; vyzýva na vytvorenie povinného systému 
označovania výživovej hodnoty na prednej strane balenia pre celú EÚ založeného 
na nezávislých vedeckých poznatkoch;

17. víta záväzok Komisie revidovať právne predpisy EÚ v oblasti materiálov 
prichádzajúcich do styku s potravinami; opakuje svoju výzvu na revíziu právnych 
predpisov v oblasti materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami v súlade 
s nariadením o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), 
ako aj s nariadeniami o klasifikácii, označovaní a balení a výzvu na bezodkladné 
vloženie osobitných ustanovení o náhrade endokrinných disruptorov;

18. víta skutočnosť, že v stratégii sa správne uznáva úloha a vplyv potravinového prostredia 
pri formovaní modelov konzumácie a potreba zabezpečiť, aby bol výber zdravého 
a udržateľného stravovania pre spotrebiteľov jednoduchší; opakuje význam podpory 
udržateľného stravovania zvyšovaním informovanosti spotrebiteľov o vplyvoch 
modelov konzumácie a poskytovaním informácií o stravovaní, ktoré je lepšie pre ľudské 
zdravie a má nižšiu environmentálnu stopu; zdôrazňuje, že cenami potravín sa musia 
spotrebiteľom vysielať správne signály; víta preto cieľ stratégie, v súlade s ktorým by sa 
mala zdravá a udržateľná voľba stať cenovo najdostupnejšou;

19. potvrdzuje svoje presvedčenie, že politickými opatreniami, ktoré závisia výlučne 
na voľbe spotrebiteľa, sa neprimerane prenáša zodpovednosť za nákup udržateľných 
výrobkov na spotrebiteľov; konštatuje, že certifikácia treťou stranou či označovanie 
samy osebe nie sú účinné pri zabezpečovaní udržateľnej výroby a konzumácie;

20. zdôrazňuje, že v stratégii sa uznáva, že stravovacie návyky Európanov nie sú v súlade 
s príslušnými odporúčaniami pre zdravé stravovanie a že je potrebný prechod celej 
populácie, pokiaľ ide o modely konzumácie, na zdravšiu a výraznejšie rastlinnú stravu 
so zníženou konzumáciou červeného a spracovaného mäsa, cukrov, soli a tukov, čo 
bude prínosom aj pre životné prostredie; zdôrazňuje, že usmerneniami k udržateľnému 
a zdravému stravovaniu pre celú EÚ by sa spotrebiteľom objasnilo, z čoho sa skladá 
zdravá a udržateľná výživa, a boli by podkladom úsilia členských štátov začleniť prvky 
udržateľnosti do vnútroštátnych stravovacích odporúčaní; vyzýva Komisiu, 
aby vypracovala takéto usmernenia, ako aj osobitné opatrenia na účinnú podporu 
zdravej rastlinnej výživy;

21. domnieva sa, že ďalší rozvoj produkcie rastlinných bielkovín a alternatívnych zdrojov 
bielkovín v EÚ je spôsobom, ako účinne riešiť mnohé environmentálne a klimatické 
výzvy, ktorým poľnohospodárstvo EÚ čelí, ako aj predchádzať odlesňovaniu 
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v krajinách mimo EÚ;

22. vyzýva na revíziu právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania vrátane 
minimálnych povinných kritérií v školách a iných verejných inštitúciách s cieľom 
povzbudiť ekologickú a miestnu potravinársku výrobu a podporiť zdravšie stravovanie 
prostredníctvom tvorby potravinového prostredia, ktoré spotrebiteľom umožňuje 
rozhodnúť sa pre zdravú alternatívu;

23. opakuje svoju výzvu na prijatie opatrení nevyhnutných na dosiahnutie cieľa znížiť 
plytvanie potravinami v Únii o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 v porovnaní 
s referenčnou úrovňou z roku 2014; zdôrazňuje, že na splnenie týchto plánov sú 
potrebné záväzné ciele;

24. víta navrhovanú revíziu pravidiel EÚ o označovaní dátumu;  zdôrazňuje, že každá 
zmena pravidiel označovania dátumu by mala byť vedecky podložená a malo by sa ňou 
zlepšovať využívanie označovania dátumu aktérmi v potravinovom reťazci a jeho 
pochopenie zo strany spotrebiteľov, najmä označenia dátumu minimálnej trvanlivosti, 
a zároveň by sa ňou nemala zhoršovať potravinová bezpečnosť ani kvalita;

Umožnenie prechodu

25. zdôrazňuje význam financovania EÚ v oblasti výskumu a inovácií ako kľúčového 
stimulu urýchlenia prechodu na udržateľnejší, zdravší a inkluzívnejší európsky 
potravinový systém, pričom zároveň umožňuje investície potrebné na povzbudenie 
agroekologických postupov v oblasti sociálnych aj technologických inovácií, ako aj 
podstatnú úlohu poľnohospodárskych poradenských služieb pri zabezpečovaní prenosu 
vedomostí poľnohospodárskej komunite, pričom vychádzajú z existujúcich 
špecializovaných systémov odbornej prípravy poľnohospodárov v členských štátoch;

Podpora celosvetového prechodu na udržateľné systémy

26. pripomína celosvetovú zodpovednosť európskych potravinových systémov a ich 
kľúčovú úlohu pri stanovovaní celosvetových noriem potravinovej bezpečnosti, ochrany 
životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili, aby všetky potravinové a krmivové výrobky dovezené do EÚ 
v plnom rozsahu spĺňali príslušné nariadenia a normy EÚ, a aby pri plnení týchto 
noriem poskytli rozvojovú pomoc na podporu prvovýrobcov z rozvojových krajín; víta 
zámer Komisie vziať do úvahy vplyv vyžiadaných dovozných tolerancií na životné 
prostredie;

°

° °

27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia 20. mája 2020 v rámci svojej zelenej dohody uverejnila stratégiu „z farmy na stôl“ 
v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu 
spoločne so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. To zahŕňalo viaceré dlho 
očakávané hodnotenia a správy o právnych predpisoch v oblasti pesticídov a výživy a plán 
kontroly vhodnosti a revízie existujúcich právnych predpisov o dobrých životných 
podmienkach zvierat vrátane predpisov o preprave a zabíjaní zvierat s cieľom zabezpečiť 
vyššiu úroveň dobrých životných podmienok zvierat. Výbory ENVI a AGRI sa rozhodli 
spoločne vypracovať iniciatívnu správu o stratégii „z farmy na stôl“. 

Spravodajkyňa z výboru ENVI víta stratégiu „z farmy na stôl“ ako veľmi potrebný prvý krok 
k zabezpečeniu zdravých potravín pre všetkých a zaisteniu, aby spôsob, akým sa potraviny 
v EÚ spracúvajú a konzumujú, rešpektoval obmedzenia Zeme, ktorá nás živí, a zdôrazňuje, 
že dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje ešte množstvo práce. Spôsob, akým peniaze prevažujú 
nad životom a základnými hodnotami, je najviditeľnejší v poľnohospodárskom 
a potravinárskom odvetví, kde hrozí, že úspory z rozsahu spôsobia, že život na Zemi bude 
v blízkej budúcnosti neznesiteľný alebo dokonca nemožný.

Za posledné desaťročia sa uverejnilo mnoho správ o nepriaznivých vplyvoch nášho 
potravinového systému na životné prostredie a verejné zdravie a predložilo sa mnoho 
praktických a politických riešení1. Spravodajkyňa výboru ENVI víta tieto veľmi potrebné 
analýzy a politické návrhy a osobitnú inšpiráciu čerpá zo správy panelu IPES-Food s názvom 
Smerom k spoločnej potravinovej politike pre EÚ2. 

Priemyselná živočíšna výroba a monokultúry s vysokou mierou využívania chemikálií  vedú 
k vysokým emisiám skleníkových plynov, degradácii pôdy, znečisteniu ovzdušia, 
ku kontaminácii vody a k strate biodiverzity a ohrozujú dobré životné podmienky zvierat, čím 
oslabujú kľúčové ekosystémy, od ktorých závisí všetok život na Zemi. Z potravinových 
a poľnohospodárskych systémov na celom svete pochádza až 30 % emisií skleníkových 
plynov. Z poľnohospodárstva pochádza približne 90 % emisií amoniaku v EÚ, takže má 
výrazný negatívny vplyv na prirodzené prostredie a významne prispieva k znečisteniu 
ovzdušia, ktoré každý rok usmrtí 400 000 Európanov. Používanie pesticídov a hnojív naďalej 
vážne ohrozuje biodiverzitu (vrátane kľúčových opeľovačov) a zdravie ľudí a musí sa zásadne 
obmedziť. 

EÚ čoraz viac prenáša environmentálnu stopu svojich potravinových systémov mimo EÚ. 
Viac ako 30 % pôdy potrebnej na uspokojenie dopytu EÚ po potravinách sa nachádza mimo 
Európy. EÚ každý rok dováža milióny ton krmiva na báze sóje, a to aj z krajín Južnej 

1 Napríklad: správa komisie EAT-Lancet z roku 2019 s názvom Potraviny v epoche antropocénu: správa komisie 
EAT-Lancet o zdravom stravovaní z udržateľných potravinových systémov; osobitná správa IPCC o zmene 
klímy, dezertifikácii, degradácii pôdy, udržateľnom obhospodarovaní pôdy, potravinovej bezpečnosti a tokoch 
skleníkových plynov v suchozemských ekosystémoch z roku 2019; správa EEA z roku 2017 s názvom Potraviny 
v zelenom svetle – systémový prístup k udržateľným potravinám, osobitné správy EDA o politikách EÚ v oblasti 
SPP a biodiverzity; správa Vedeckej rady Holandska pre verejnú politiku (WRR) s názvom Smerom 
k potravinovej politike z roku 2014 a mnohé ďalšie.
2 Medzinárodný panel odborníkov na udržateľné potravinové systémy (IPES-Food) (2019), Smerom k spoločnej 
potravinovej politike pre Európsku úniu, 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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Ameriky, kde údajne v oblastiach intenzívneho pestovania na vývoz dochádza k odlesňovaniu 
(má za následok 20 % celosvetových emisií CO2), nútenému vysťahovaniu, otrave pesticídmi 
a porušovaniu ľudských práv. Odhaduje sa, že dovoz EÚ predstavuje takmer jednu štvrtinu 
celosvetového obchodu so sójou, s hovädzinou, kožou a palmovým olejom, ktoré sú 
výsledkom výrubu lesov v tropických oblastiach.

Domácou produkciou sa uspokojuje menej než polovica spotreby rýb a morských plodov 
v EÚ, čo znamená, že Európa má veľký vplyv aj na celosvetové morské zdroje. To zhoršuje 
skutočnosť, že približne 20 % potravín vyrobených v EÚ sa stratí alebo vyplytvá, čo stojí 143 
miliárd EUR ročne z hľadiska vyplytvaných zdrojov a vplyvu na životné prostredie.

Potravinové systémy majú prostredníctvom meniaceho sa stravovania vplyv aj na zdravie. 
Nezdravé stravovanie s vysokým obsahom soli, cukru, tuku a živočíšnych bielkovín je 
hlavným rizikovým faktorom, pokiaľ ide o ochorenia a úmrtnosť v Európe. Je príčinou 
takmer polovice záťaže srdcovo-cievnych ochorení, ktoré predstavujú hlavnú príčinu smrti 
v EÚ. S chronickými ochoreniami, ktoré často súvisia so stravovaním, sa spája až 80 % 
nákladov na zdravotnú starostlivosť v EÚ. Viac než polovica európskej populácie má 
nadváhu, viac než 20 % obyvateľov je obéznych a tieto čísla stále rastú. Antimikrobiálna 
rezistencia a vystavenie endokrinným disruptorom prostredníctvom potravín a obalov 
potravín, ako aj poľnohospodárska kontaminácia vodných zdrojov takisto vedú k významným 
zdravotným externalitám.

Súčasné reakcie v rámci verejných politík a súkromného sektora nedokážu tieto vážne 
a vzájomne prepojené výzvy v našich potravinových systémoch primerane riešiť. 
Prevládajúcimi riešeniami sa nepodarilo zosúladiť viaceré aspekty udržateľnosti 
(hospodársky, sociálny a environmentálny) a často sa v nich tieto aspekty vzájomne 
nahrádzali. Vychádzali z vysoko špecializovaného, industrializovaného, kapitalizovaného, 
štandardizovaného modelu poľnohospodárskej a potravinárskej výroby orientovaného 
na vývoz a tento model posilňovali. Ide o model, ktorého systematickým výsledkom sú 
negatívne vplyvy a externality. Vložili sme dôveru do zmeny vychádzajúcej z technológií, 
trhu a priemyslu, ktorá sa zakladá na schopnosti veľkých spoločností s rozsiahlymi 
dodávateľskými reťazcami osloviť veľké množstvo ľudí. Súčasné stimuly zamerané 
na ochranu zdrojov, podporu biodiverzity, sekvestráciu uhlíka a ochranu verejného zdravia 
však na presmerovanie inovačných prístupov očividne nestačia. Ukázalo sa, že ponechanie 
mnohých častí potravinového reťazca na samoreguláciu je vysoko neúčinné.

Spravodajkyňa výboru ENVI sa domnieva, že je najvyšší čas na celostný prístup, aby sme 
riešili problémy v súčasnom potravinovom systéme integrovaným spôsobom. Na to, aby sme 
zvýšili udržateľnosť potravinových systémov, je potrebná podstatná zmena smeru. Rôzne 
politiky ovplyvňujúce potravinové systémy vrátane poľnohospodárskej a obchodnej politiky 
si vyžadujú naliehavú reformu v záujme riešenia zmeny klímy, zastavenia straty biodiverzity, 
zamedzenia obezite a zabezpečenia životaschopnosti poľnohospodárstva pre ďalšiu generáciu. 
Povaha tejto výzvy si vyžaduje komplexné verejné reakcie založené na politikách.

Posunom k integrovaným potravinovým politikám možno odstrániť demokratický deficit 
v potravinových systémoch a obnoviť rovnováhu moci. Odvrátením pozornosti 
od poľnohospodárstva k potravinám možno do tvorby a posudzovania politík zmysluplne 
zapojiť širší okruh zainteresovaných strán. Zdravé potravinové prostredie od farmy až po stôl 
by sa malo stať kľúčovým cieľom opatrení na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni v záujme 
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toho, aby sme sa spoločne zaoberali výrobou, distribúciou, maloobchodom a konzumáciou 
a vytvárali komplexné balíky zásahov. V tomto veľmi potrebnom prechode zohrajú kľúčovú 
úlohu spotrebitelia, ktorí by mali mať možnosť uskutočňovať zdravé a udržateľné voľby, a to 
okrem iného vďaka komplexným a nezávislým spotrebiteľským informáciám založeným 
na vedeckých poznatkoch.

Potraviny sú základnou potrebou z hľadiska našej existencie a ľudským právom. Výroba 
potravín si teda zaslúži našu úplnú pozornosť. Vytvorenie zdravého a udržateľného 
poľnohospodárstva je možné, ak budeme rešpektovať prírodu, obnovovať kolobehy živín, 
obmedzovať chemické vstupy a platiť poľnohospodárom za ich výrobky spravodlivú cenu. 
Občania takisto potrebujú v plnej miere chápať, odkiaľ potraviny pochádzajú, ako sa vyrábajú 
a či cena, ktorú za ne platia, skutočne pokrýva celé výrobné a environmentálne náklady. 
Musíme zabezpečiť prístup k pôde, čistej vode a zdravým zeminám a prejsť na regeneratívny 
druh poľnohospodárstva, ktorý je odolný proti zmene klímy, agroekologický a sociálne 
spravodlivý. Mali by sme zabezpečiť, aby obchod slúžil udržateľnému rozvoju, ktorý si 
vyžaduje prehodnotenie spôsobu, akým v súčasnosti dovážame potraviny z celého sveta 
a vyvážame ich do celého sveta. Takisto musíme kriticky uvažovať o veľkých podnikových 
záujmoch, ktoré ohrozujú výživovú bezpečnosť. Podstatná je tvorba spravodlivejších, kratších 
a čistejších dodávateľských reťazcov a podpora postačujúcej, zdravej a udržateľnej výživy pre 
všetkých vrátane začlenenia správnych stimulov do ceny potravín.

Podľa spravodajkyne výboru ENVI by mali byť pri prechode na zdravý a udržateľný 
potravinový systém hlavnými zásadami zásada predbežnej opatrnosti, zásada „neškodiť“, 
odstraňovanie problémov pri zdroji, rozširovanie zodpovednosti výrobcu a účtovanie 
skutočných nákladov. Legislatívnym rámcom, ktorý oznámila Komisia, sa musí stanoviť 
program zásadnej zmeny celého potravinového systému. K tomuto cieľu by mali prispievať 
všetky odvetvové právne predpisy a politiky, ktoré by sa mali vytvárať tak, aby správnym 
spôsobom stimulovali všetkých aktérov v potravinovom reťazci k uskutočňovaniu 
udržateľných rozhodnutí, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, aby bol spôsob, akým 
vyrábame a konzumujeme, v súlade s obmedzeniami planéty, zdravotnými usmerneniami 
a morálnymi kódexmi, podľa ktorých chceme žiť. Naše nože a vidličky sú najdôležitejšie 
zbrane, ktoré máme k dispozícii v boji proti zmene klímy, chudobe, hladu, chorobám, 
utrpeniu zvierat a strate biodiverzity. Je najvyšší čas, aby sme ich začali účinne využívať.

Z pohľadu spravodajcu výboru AGRI sa uverejnením oznámenia Komisie o stratégii „z farmy 
na stôl“ vytvára prepojenie medzi Európskou zelenou dohodou a európskym potravinovým 
systémom.

Tým sa spája európske poľnohospodárske a potravinárske odvetvie a jeho rozsiahly právny 
rámec, značný rozpočet a predovšetkým množstvo prínosov ku každodenným dobrým 
podmienkam európskych občanov na jednej strane a zmena klímy, ktorá je najnaliehavejšou 
výzvou, akej ľudstvo vo všetkých krajinách a ľudských činnostiach čelí, na druhej strane. 

Pokiaľ ide o politiku, najintegrovanejšia politika EÚ (spoločná poľnohospodárska politika) 
a najkomplexnejšie právne predpisy (všeobecné potravinové právo) prispejú 
k najambicióznejšiemu projektu súčasnej Európskej komisie a súčasného Európskeho 
parlamentu a k plneniu najnaliehavejšieho cieľa EÚ ako celku, ktorým je dosiahnutie 
klimatickej neutrality v Európe do roku 2050.
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Európsky potravinový systém má zásadný význam pre európske hospodárstvo. Viac než 47 
miliónov ľudí vo viac než 15 miliónoch poľnohospodárskych podnikov dosahuje každoročne 
obrat takmer 900 miliárd EUR. Všetci aktéri v rámci potravinárskej výroby 
(poľnohospodárski výrobcovia a odvetvie spracovania potravín) spoločne predstavujú 7,5 % 
zamestnaných osôb a 3,7 % celkovej pridanej hodnoty EÚ. To konkrétne znamená, 
že približne 12 miliónov poľnohospodárskych podnikov vyrába poľnohospodárske výrobky, 
ktoré spracúva približne 300 000 podnikov v odvetví potravín a nápojov. Títo spracovatelia 
potravín predávajú svoje výrobky prostredníctvom 2,8 milióna zväčša malých a stredných 
podnikov (MSP) v odvetví distribúcie potravín a potravinárskych služieb, ktoré dodávajú 
potraviny 500 miliónom spotrebiteľov v EÚ. 

Všetkými týmito priemernými údajmi sa však zakrýva veľká rozmanitosť výrobnej štruktúry, 
ako aj modelov konzumácie. Hoci má priemerný poľnohospodársky podnik v EÚ 16 ha 
poľnohospodárskej pôdy, 66 % z nich má menej ako 5 ha a iba 7 % má viac ako 50 ha 
poľnohospodárskej pôdy. Výdavky domácností na potraviny a nápoje v priemere v EÚ 
predstavujú 14 % príjmu, ktorý má domácnosť k dispozícii, zatiaľ čo v Rumunsku je to 30 % 
a v Rakúsku 9 %. 

Všetky tieto rozdiely sa však spájajú v jednom európskom potravinovom systéme, ktorý 
vychádza z dvoch zásad: 

z multifunkčného poľnohospodárstva založeného na rodinných poľnohospodárskych 
podnikoch, ktoré zabezpečuje rôzny tovar a služby, zabezpečuje kvalitnú potravinársku 
výrobu, správnu poľnohospodársku prax, prísne environmentálne normy a živé vidiecke 
oblasti v celej Európskej únii, 

a zo zásady predbežnej opatrnosti, ktorá sa vzťahuje na poľnohospodárske vstupy aj výstupy 
a umožňuje osobám s rozhodovacou právomocou prijímať primerané opatrenia vzhľadom 
na vedecké dôkazy o nebezpečenstve pre životné prostredie alebo zdravie ľudí.

Obe tieto zásady sa v priebehu času vyvíjali, prechádzali politickými reformami 
a podstatnými krízami a zároveň odrážali demografické zmeny a meniace sa modely 
konzumácie. 

Výzva spojená so zmenou klímy nie je jediná, ktorej európsky potravinový systém čelí. 
Ďalšími sú pokles kvality pôdy a organickej hmoty, strata hmyzu, vtáctva a cicavcov 
v oblastiach s intenzívnym poľnohospodárstvom; nevyvážené stravovanie spôsobené tým, 
že vysokoenergetické spracované (cukornaté) potraviny sú dostupné jednoduchšie ako ovocie 
a zelenina; rastúci hospodársky tlak spôsobený vysokými cenami pôdy a technológiou 
náročnou na kapitál, ako aj koncentrácia trhu v dodávateľských a odberateľských odvetviach.

Kľúčovou otázkou na dosiahnutie úspechu v úsilí umožniť európskemu potravinovému 
systému, aby prispel svojím dielom k dosiahnutiu klimatickej neutrality, je súlad právnych 
predpisov a politík bez rozporov a zároveň zabezpečenie stability pravidiel a postupov, a tak 
aj dlhodobého plánovania a investícií na základe dôsledného ex ante posúdenia legislatívnych 
návrhov s aktívnym zapojením zainteresovaných strán.

Ďalším veľmi dôležitým prvkom je uplatňovanie prístupu založeného na know-how 
a dôkazoch v rámci potravinového systému od špecializovanej odbornej prípravy pre 
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prevádzkovateľov potravinárskych podnikov po poľnohospodárske poradenské služby, 
čo umožní priniesť výsledky základného a aplikovaného výskumu v podobe sociálnych 
a technologických inovácií do praxe.

Kľúčovou hybnou silou pri prechode potravinového systému je zodpovednosť a voľba 
spotrebiteľov, pričom ponuka udržateľných poľnohospodárskych výrobkov a remeselnej 
výroby potravín uspokojujú dopyt spotrebiteľov v potravinovom prostredí, čo spotrebiteľovi 
umožní informovane sa rozhodnúť pre zdravé, kvalitné a miestne výrobky.

Hoci európsky potravinový systém počas pandémie COVID-19 naďalej dodával bezpečné, 
cenovo dostupné a vysokokvalitné výrobky, v tejto kríze sa odhalila potreba väčšej odolnosti 
prostredníctvom obmedzenia závislosti, pokiaľ ide o prístup k (vývozným) trhom a vstupom 
(z tretích krajín), ako aj o sezónnu prácu a tok tovaru v rámci jednotného trhu.

Je kľúčové, aby sa prvovýrobcom a potravinárskym remeselníkom pri prechode poskytovala 
podpora prostredníctvom prispôsobených podporných programov v rámci národných 
strategických plánov SPP, ako aj cielených opatrení v širšom legislatívnom rámci vrátane 
pravidiel hospodárskej súťaže a boja proti nekalým obchodným praktikám a aby sa umožnila 
pružnosť v pravidlách potravinového reťazca.

Budúca SPP na roky 2022 – 2027 napokon zohráva kľúčovú úlohu najmä pri tvorbe a riadení 
cieľov a opatrení (ekologických režimov) stanovených v národných strategických plánoch, 
pričom sa všetkým aktérom v európskom potravinovom systéme umožňuje využívať nové 
modely ekologického podnikania, začleňujú sa kritériá v oblasti environmentálnej a sociálnej 
udržateľnosti a zároveň sa zabezpečuje hospodárska uskutočniteľnosť a slobodná voľba.

Spravodajca výboru AGRI je presvedčený, že zameranie na tieto hlavné prvky celostného 
prístupu v stratégií „z farmy na stôl“ umožní európskemu potravinovému systému, aby prispel 
k splneniu európskeho cieľa klimatickej neutrality do roku 2050.


