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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o strategiji „od vil do vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem 
(2020/2260(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in zlasti 
člena 192(1) Pogodbe,

– ob upoštevanju agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030 in ciljev trajnostnega 
razvoja,

– ob upoštevanju Pariškega sporazuma, sprejetega na 21. zasedanju Konference 
pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (COP21),

– ob upoštevanju Konvencije o biološki raznovrstnosti iz leta 1992 ter z njo povezanega 
Kartagenskega protokola o biološki varnosti iz leta 2000 in Nagojskega protokola o 
dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove 
uporabe, iz leta 2010,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija „od vil do 
vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem (COM(2020)0381),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
dogovoru (COM(2019)0640),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2030 – Vračanje narave v naša življenja 
(COM(2020)0380),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. septembra 2020 z naslovom Krepitev 
evropskih podnebnih ambicij do leta 2030: Vlaganje v podnebno nevtralno prihodnost v 
korist naših državljanov (COM(2020)0562),

– ob upoštevanju Direktive Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti rejnih živali2,

– ob upoštevanju Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe 
pesticidov3,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.
2 UL L 221, 8.8.1998, str. 23.
3 UL L 309, 24.11.2009, str. 71.
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28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi 
Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane4 (uredba o 
splošni živilski zakonodaji),

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1935/2004 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 
27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi 
direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS5,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv 
Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS6,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah 
uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive 
Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/20047,

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 1. junija 2018 za uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo 
države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se 
financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi 
Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in 
Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2018)0392),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2020 o skupni kmetijski politiki – 
podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in 
EKSRP8,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/XXX o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne 
nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2016 o endokrinih motilcih: stanje po 
sodbi Splošnega sodišča Evropske unije z dne 16. decembra 20159,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. oktobra 2016 o izvajanju 
Uredbe (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. aprila 2017 o palmovem olju in krčenju 

4 UL L 31, 1.2.2002, str. 1.
5 UL L 338, 13.11.2004, str. 4.
6 UL L 309, 24.11.2009, str. 1.
7 UL L 304, 22.11.2011, str. 18.
8 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0287.
9 UL C 86, 6.3.2018, str. 105.
10 UL C 215, 19.6.2018, str. 57.
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deževnih gozdov11,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2018 o evropski strategiji za 
spodbujanje beljakovinskih poljščin – spodbujanje pridelave beljakovinskih rastlin in 
stročnic v evropskem kmetijskem sektorju12,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. maja 2017 o pobudi za učinkovito rabo virov: 
zmanjšanje živilskih odpadkov, izboljšanje varnosti hrane13,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. maja 2018 o prihodnosti preskrbe s hrano in 
kmetijstva14,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2018 o izvajanju 
Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih15,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2019 o postopku Unije za registracijo 
pesticidov16,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. februarja 2019 o izvajanju 
Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov17,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. aprila 2019 o celovitem okviru Evropske unije 
o endokrinih motilcih18,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. julija 2020 o trajnostni strategiji za 
kemikalije19,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. septembra 2020 o vlogi EU pri varstvu in 
obnovi svetovnih gozdov20,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. oktobra 2020 s priporočili Komisiji o pravnem 
okviru EU za zaustavitev in obrnitev trenda krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča 
EU21,

– ob upoštevanju globalnega poročila iz leta 2019 Medvladne platforme o biološki 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah (IPBES) o oceni biotske raznovrstnosti in 
ekosistemskih storitev z dne 6. maja 2019,

– ob upoštevanju posebnega poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe 

11 UL C 298, 23.8.2018, str. 2.
12 UL C 390, 18.11.2019, str. 2.
13 UL C 307, 30.8.2018, str. 25.
14 UL C 76, 9.3.2020, str. 62.
15 UL C 433, 23.12.2019, str. 183.
16 UL C 411, 27.11.2020, str. 48.
17 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0082.
18 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0441.
19 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0201.
20 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0212.
21 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0285.
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(IPCC) z dne 8. avgusta 2019 o podnebnih spremembah in zemljiščih,

– ob upoštevanju posebnih poročil Evropskega računskega sodišča št. 15/2020 z dne 
9. julija 2020 z naslovom Zaščita divjih opraševalcev v EU: pobude Komisije niso bile 
uspešne, št. 13/2020 z dne 5. junija 2020 z naslovom Biotska raznovrstnost na 
kmetijskih zemljiščih: s prispevkom SKP se upad ni ustavil, št. 05/2020 z dne 
5. februarja 2020 z naslovom Trajnostna raba fitofarmacevtskih sredstev: omejen 
napredek pri merjenju in zmanjševanju tveganj, št. 02/2019 z dne 15. januarja 2019 z 
naslovom Kemijski dejavniki tveganja v naši hrani: s politiko EU o varnosti hrane smo 
zaščiteni, vendar obstajajo izzivi, št. 31/2018 z dne 14. novembra 2018 z naslovom 
Dobrobit živali v EU: zmanjševanje vrzeli med ambicioznimi cilji in izvajanjem v 
praksi ter št. 34/2016 z dne 17. januarja 2017 z naslovom Boj proti potrati hrane: 
priložnost, da EU izboljša učinkovitost rabe virov v verigi preskrbe s hrano,

– ob upoštevanju poročila mednarodne skupine strokovnjakov za trajnostne prehranske 
sisteme (IPES Food) iz februarja 2019 z naslovom „Towards a Common Food Policy 
for the European Union“ (Na poti k skupni prehranski politiki za Evropsko unijo),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z naslovom Analiza povezav med 
reformo SKP in zelenim dogovorom (SWD(2020)0093),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 19. oktobra 2020 o strategiji „od vil do vilic“,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za razvoj, Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za ribištvo,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za 
kmetijstvo in razvoj podeželja (A9-0000/2020),

A. ker sporočilo Komisije o strategiji „od vil do vilic“ obravnava celovit pristop k 
evropskemu prehranskemu sistemu, v središču katerega je kmetijstvo, ki zagotavlja 
oskrbo s hrano, vlakni in gorivom, hkrati pa priznava medsebojno povezanost vseh 
akterjev v celotni dobavni verigi;

B. ker bi moral evropski prehranski sistem zagotavljati prehransko in hranilno varnost na 
način, ki bi prispeval k socialni blaginji ter ohranjal in obnavljal zdravje ekosistemov; 
ker je prehranski sistem trenutno odgovoren za številne učinke na zdravje ljudi in živali 
ter na okolje, podnebje in biotsko raznovrstnost; ker je treba spremeniti način 
proizvodnje in potrošnje hrane, da bi zagotovili skladnost s cilji trajnostnega razvoja, 
Pariškim sporazumom, Konvencijo o biološki raznovrstnosti in politikami EU, zlasti na 
področju trajnostnosti, varstva okolja, podnebja, javnega zdravja, dobrobiti živali, hrane 
in gospodarske vzdržnosti za kmete;

C. ker evropski model večnamenskega kmetijskega sektorja, ki je sestavljen predvsem iz 
družinskih kmetij, še naprej zagotavlja kakovostno proizvodnjo hrane, lokalne dobavne 
verige, dobre kmetijske prakse, visoke okoljske standarde in živahna podeželska 
območja po vsej EU;
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D. ker je pomembno, da so potrošniki obveščeni in sposobni prevzeti odgovornost za 
posledice svoje izbire živil za celoten prehranski sistem, od proizvodnje do predelave in 
distribucije; ker je za to potrebno zdravo in čvrsto prehransko okolje, ki zagotavlja, da 
je zdrava in trajnostna izbira hkrati tudi enostavna in cenovno dostopna, ter spodbuja in 
podpira vzorce potrošnje, ki krepijo zdravje ljudi, hkrati pa zagotavljajo trajnostno rabo 
naravnih in človeških virov ter dobrobit živali;

E. ker je imel evropski prehranski sistem med pandemijo covida-19 ključno vlogo, saj je 
dokazal svojo odpornost s kmeti, predelovalci in trgovci na drobno, ki delajo skupaj v 
težkih pogojih, tudi med zaporami, da bi evropskim potrošnikom zagotovili neoviran in 
neprekinjen dostop do varnih, cenovno dostopnih in visokokakovostnih proizvodov;

1. pozdravlja strategijo „od vil do vilic“ kot pomemben korak pri zagotavljanju 
trajnostnega, pravičnega in odpornega prehranskega sistema, ki je osrednjega pomena 
za doseganje ciljev iz evropskega zelenega dogovora in ciljev trajnostnega razvoja; 
poudarja neločljive povezave med zdravimi ljudmi, zdravimi družbami in zdravim 
planetom ter spodbuja Komisijo, naj na podlagi strategije čim prej oblikuje konkretne 
zakonodajne in nezakonodajne ukrepe;

Nujnost ukrepanja 

2. pozdravlja napoved predloga zakonodajnega okvira za trajnostne prehranske sisteme, o 
katerem bo opravljena ocena učinka; poziva Komisijo, naj ta predlog uporabi za 
oblikovanje celostne skupne prehranske politike za zmanjšanje okoljskega in 
podnebnega odtisa prehranskega sistema EU, da bi Evropa postala prva podnebno 
nevtralna celina do leta 2050 in okrepila svojo odpornost ter tako zagotovila prehransko 
varnost ob spoprijemanju s podnebnimi spremembami in izgubo biotske raznovrstnosti, 
s čimer bo vodila globalni prehod na trajnostnost vse „od vil do vilic“, ki bo temeljil na 
načelu večnamenskega kmetijskega sektorja, obenem pa zagotavljala skladnost med 
politikami z upoštevanjem veljavne zakonodaje, da se vsem akterjem v evropskem 
prehranskem sistemu omogoči razvoj dolgoročnih načrtov na podlagi realističnih in 
preglednih ciljev; predlaga, da se upoštevajo ustrezna izhodišča in napredek, dosežen v 
vsaki državi članici, pri čemer je treba spodbujati izmenjavo znanja in najboljše prakse 
med državami članicami; poudarja, da je treba vključiti celotno verigo hrane in pijače, 
vključno s predelavo, trženjem, distribucijo in maloprodajo;

Oblikovanje prehranske verige, ki deluje za potrošnike, proizvajalce, podnebje in okolje

3. pozdravlja odločitev o reviziji direktive o trajnostni rabi pesticidov in ciljev za 
zmanjšanje rabe pesticidov, gnojil in antibiotikov; poudarja, da je treba te cilje 
uresničevati s celostnimi in krožnimi pristopi, kot so agroekološke prakse; vztraja, da bi 
morala vsaka država članica določiti konkretne kvantitativne cilje za zmanjšanje skupaj 
z natančno opredeljenimi podpornimi ukrepi, ki bi zagotovili odgovornost na vseh 
ravneh za pomoč pri doseganju teh ciljev; ponovno poziva k prenosu zgoraj navedenih 
ciljev v zakonodajo in poziva Komisijo, naj pojasni, kako bo obravnavala prispevke 
posameznih držav članic k ciljem na ravni Unije, in pojasni izhodišča za te cilje;

4. poudarja, da je pomembno priznati velik vpliv kmetijstva in zlasti živinoreje na emisije 
toplogrednih plinov in rabo zemljišč; poudarja, da je treba povečati naravne ponore 
ogljika in zmanjšati emisije ogljikovega dioksida, metana in dušikovega oksida iz 
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kmetijstva, zlasti v sektorjih krme in živinoreje; poziva k regulativnim ukrepom in 
ciljem za postopno zmanjševanje vseh emisij toplogrednih plinov v navedenih sektorjih;

5. poudarja, da je ekstenzivna in trajna živinoreja, ki temelji na travinju ali ekološki 
živinoreji, značilnost evropskega prehranskega sistema in ključni element številnih 
tradicionalnih podeželskih skupnosti ter da ima številne pozitivne učinke na okolje in 
podnebne spremembe ter prispeva h krožnemu gospodarstvu;

6. pozdravlja zamisel o nagrajevanju sekvestracije ogljika v tleh; vendar poudarja, da 
intenzivno in industrijsko kmetijstvo ter modeli kmetovanja, ki negativno vplivajo na 
biotsko raznovrstnost, ne bi smeli prejemati sredstev za podnebne ukrepe ali spodbud; 
poziva, naj bodo predlogi v skladu z okoljskimi cilji in načelom neškodovanja iz 
zelenega dogovora; 

7. poudarja, kako pomembni sta varnost in raznolikost semen, zlasti spodbujanje 
rastlinskih beljakovin, gojenih v EU, za zagotavljanje lokalno pridelane hrane in krme z 
visoko hranilno vrednostjo ter zagotavljanje dostopa do inovativnega žlahtnjenja 
dostopa kmetom do kakovostnih semen za rastlinske sorte, prilagojene pritiskom 
podnebnih sprememb, vključno s tradicionalnimi in lokalno prilagojenimi sortami, ter 
zagotavljanje dostopa do inovativnega žlahtnjenja rastlin, da bi prispevali k zdravim 
semenom in zaščitili rastline pred škodljivimi organizmi ter boleznimi; opozarja na 
morebitne negativne učinke koncentracije in monopolizacije v sektorju semen;

8. poziva, naj nacionalni strateški načrti SKP zajemajo ustrezno finančno podporo in 
spodbude za spodbujanje novih ekoloških „zelenih“ poslovnih modelov za kmetijstvo in 
obrtne proizvodnje hrane, na primer podpiranje kratkih dobavnih verig in proizvodnje 
kakovostne hrane;

9. opozarja, da evropski prehranski sistem ljudem vedno zagotavlja zadostno in raznoliko 
oskrbo z varno, hranljivo, cenovno dostopno in trajnostno hrano, ter poudarja, da se bo s 
povečanjem gospodarske, okoljske in socialne trajnostnosti proizvajalcev hrane 
nazadnje povečala tudi njihova odpornost; spodbuja Komisijo, naj verigo preskrbe s 
hrano in delavce v njej obravnava kot strateško orodje za zagotavljanje varnosti in 
dobrega počutja vseh Evropejcev;

10. poudarja, da bi morali trdni in zanesljivi pravni okviri za ribiški sektor in sektor 
akvakulture zagotoviti podlago za boljše zaščitne ukrepe, s čimer bi se povečali 
populacija rib in jasnost glede uporabe prostora in dovoljenj v akvakulturi, kar bi 
omogočilo večjo predvidljivost naložb; poudarja, da so dobri mehanizmi sledljivosti in 
visoki trajnostni standardi za vse proizvode, ki se prodajajo na trgih EU, bistveni za 
zagotavljanje preglednosti za potrošnike, sektor in različne uprave ter za doseganje 
ciljev zelenega dogovora in ciljev trajnostnega razvoja;

11. izraža globoko zaskrbljenost zaradi nastajanja zoonoz, ki se prenašajo z živali na 
človeka (antropozoonoze), kot so mrzlica Q, aviarna influenca in novi sev gripe A 
(H1N1), to težavo pa še dodatno zaostrujejo antropogene podnebne spremembe, 
uničenje biotske raznovrstnosti, degradacija okolja in sedanji sistemi proizvodnje hrane;

12. poziva k podpori primarnim proizvajalcem pri prehodu na večjo trajnostnost s 
spodbujanjem sodelovanja in skupnih ukrepov, pa tudi s pravili o konkurenci in 
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izboljšanjem možnosti za sodelovanje v okviru skupnih ureditev trgov kmetijskih in 
ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, s čimer bi se okrepil položaj kmetov 
in ribičev v dobavni verigi, da bi lahko dobili pravičen delež dodane vrednosti 
trajnostne proizvodnje;

13. poziva Komisijo, naj ukrepa v skladu z Direktivo (EU) 2019/633 o nepoštenih 
trgovinskih praksah22 in kodeksom ravnanja EU o odgovornih poslovnih in tržnih 
praksah, tako da pripravi okvir za spremljanje živilskega in maloprodajnega sektorja ter 
opredeli pravne ukrepe, če napredek pri vključevanju gospodarske, okoljske in socialne 
trajnostnosti v strategije podjetij ne bo zadosten, ter pri tem spodbuja in nagrajuje 
prizadevanja trajnostnih kmetijskih proizvajalcev, hkrati pa povečuje razpoložljivost in 
cenovno dostopnost zdrave in trajnostne hrane ter zmanjšuje splošni okoljski odtis 
prehranskega sistema; poudarja, da je pomembno ustaviti in odpraviti konsolidacijo in 
koncentracijo v maloprodajnem sektorju živil, da bi kmetom zagotovili poštene cene;

14. poziva k pregledu promocijskega programa EU za kmetijske in živilske proizvode, 
vključno s šolsko shemo EU, da bi povečali njegov prispevek k trajnostni proizvodnji in 
potrošnji, zlasti tako, da bi se bolj osredotočil na izobraževalna sporočila o pomenu 
zdrave prehrane in spodbujal porabo sadja in zelenjave, s čimer bi lahko zmanjšali 
stopnje debelosti;

15. opozarja, da je treba spodbujati učinkovite sisteme znanja in inovacij v kmetijstvu 
(AKIS), ki bodo vsem akterjem v prehranski verigi omogočili, da s pospešitvijo inovacij 
in prenosa znanja postanejo trajnostni; poleg tega opozarja, da je treba vzpostaviti 
mrežo za podatke o trajnostnosti kmetij, ki bo določala merila uspešnosti kmetij in 
beležila uporabo trajnostnih načinov kmetovanja, hkrati pa omogočila natančno in 
prilagojeno uporabo novih proizvodnih pristopov na ravni kmetij, tako da bi imeli 
kmetom omogočili dostop do hitrih širokopasovnih povezav;

16. poziva k ukrepom za zmanjšanje bremena močno predelanih živila z visoko vsebnostjo 
soli, sladkorja in maščob za javno zdravje; obžaluje velik zaostanek na področju uvedbe 
profilov hranil in poudarja, da je treba razviti trden nabor profilov hranil, da bi omejili 
ali prepovedali uporabo lažnih prehranskih trditev na živilih z visoko vsebnostjo 
maščob, sladkorjev in/ali soli; poziva k obveznemu vseevropskemu sistemu 
označevanja hranilne vrednosti na sprednji strani embalaže, ki bo temeljil na neodvisnih 
znanstvenih spoznanjih;

17. pozdravlja zavezo Komisije, da bo pregledala zakonodajo EU o materialih, namenjenih 
za stik z živili; ponovno poziva k reviziji zakonodaje o materialih, namenjenih za stik z 
živili, v skladu z uredbo o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH) ter uredbami o razvrščanju, označevanju in pakiranju, ter k takojšnji 
vključitvi posebnih določb za nadomestitev kemikalij, ki povzročajo endokrine motnje;

18. pozdravlja dejstvo, da strategija upravičeno priznava vlogo in vpliv ugodnega 
prehranskega okolja pri oblikovanju vzorcev potrošnje ter potrebo po tem, da se 
potrošnikom olajša izbira zdravih in trajnostnih načinov prehranjevanja; poudarja 
pomen spodbujanja trajnostnih načinov prehranjevanja z ozaveščanjem potrošnikov o 
vplivu vzorcev potrošnje in zagotavljanjem informacij o načinih prehranjevanja, ki so 

22 UL L 111, 25.4.2019, str. 59.
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boljši za zdravje ljudi in imajo manjši okoljski odtis; poudarja, da morajo cene hrane 
potrošnikom poslati pravi signal; zato pozdravlja cilj strategije, da zdrava in trajnostna 
izbira postane cenovno najdostopnejša;

19. ponovno izraža prepričanje, da politični ukrepi, ki so odvisni izključno od izbire 
potrošnikov, neupravičeno prenašajo odgovornost za nakup trajnostnih proizvodov na 
potrošnike; ugotavlja, da zgolj certificiranje in označevanje, ki ga opravljajo tretje 
osebe, nista učinkovito zagotovilo za trajnostno proizvodnjo in potrošnjo;

20. poudarja, da se v strategiji priznava, da način prehranjevanja Evropejcev ni v skladu s 
priporočili za zdravo prehranjevanje in da je potreben vsesplošen prehod vzorcev 
potrošnje na bolj zdrava živila rastlinskega izvora ter manj rdečega in predelanega 
mesa, sladkorja, soli in maščob, kar bo koristilo tudi okolju; poudarja, da bi smernice na 
ravni EU za trajnosten in zdrav način prehranjevanja potrošnikom zagotovile več 
jasnosti glede zdravega in trajnostnega načina prehranjevanja ter vzpodbudile države 
članice, da bi vključile elemente trajnostnosti v nacionalne prehranske nasvete; poziva 
Komisijo, naj pripravi takšne smernice in posebne ukrepe za učinkovito spodbujanje 
zdrave prehrane na rastlinski osnovi;

21. meni, da je nadaljnji razvoj proizvodnje rastlinskih beljakovin in alternativnih virov 
beljakovin v EU sredstvo za učinkovito reševanje številnih okoljskih in podnebnih 
izzivov, s katerimi se spoprijema kmetijstvo EU, ter za preprečevanje krčenja gozdov v 
državah zunaj EU;

22. poziva k pregledu zakonodaje o javnih naročilih, vključno z minimalnimi obveznimi 
merili v šolah in drugih javnih ustanovah, da bi spodbudili ekološko in lokalno 
pridelavo hrane ter spodbujali bolj zdrav način prehranjevanja z ustvarjanjem 
prehranskega okolja, ki bo potrošnikom omogočalo zdravo izbiro;

23. ponovno poziva k sprejetju potrebnih ukrepov za uresničitev cilja EU glede zmanjšanja 
količine zavržene hrane za 30 % do leta 2025 in za 50 % do leta 2030 v primerjavi z 
referenčnimi ravnmi iz leta 2014; poudarja, da so za dosego tega cilja potrebni 
zavezujoči cilji;

24. pozdravlja predlagani pregled pravil EU o označevanju datuma; poudarja, da bi morala 
biti vsaka sprememba pravil o označevanju datuma znanostveno utemeljena in da bi 
morala izboljšati, kako označevanje datuma uporabljajo akterji v prehranski verigi in 
kako ga razumejo potrošniki, zlasti kar zadeva oznako „uporabno najmanj do“, kar pa 
ne bi smelo ogroziti varnosti ali kakovosti hrane;

Spodbujanje prehoda

25. poudarja, da je financiranje EU za raziskave in inovacije pomembno kot ključno gonilo 
za pospešitev prehoda na bolj trajnosten, zdrav in vključujoč evropski prehranski sistem 
ter obenem za omogočanje naložb, potrebnih za spodbujanje agroekoloških praks pri 
socialnih in tehnoloških inovacijah, ter da imajo kmetijske svetovalne službe ključno 
vlogo pri zagotavljanju prenosa znanja skupnosti kmetovalcev, pri čemer se opirajo na 
obstoječe specializirane sisteme usposabljanja za kmete v državah članicah;

Spodbujanje globalnega prehoda
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26. opozarja na globalno odgovornost evropskih prehranskih sistemov in njihovo ključno 
vlogo pri določanju svetovnih standardov za varnost hrane, varstvo okolja in dobrobit 
živali; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo vsi živilski in krmni 
proizvodi, uvoženi v EU, v celoti izpolnjevali ustrezne predpise in standarde EU, ter naj 
zagotovijo razvojno pomoč za podporo primarnim proizvajalcem iz držav v razvoju pri 
izpolnjevanju teh standardov; pozdravlja namero Komisije, da bo upoštevala vplive 
zahtevanih uvoznih toleranc na okolje;

°

° °

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Komisija je 20. maja 2020 objavila strategijo „od vil do vilic“ za pravičen, zdrav in okolju 
prijazen prehranski sistem skupaj s strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 kot del 
zelenega dogovora. Ta je vključevala več dolgo pričakovanih ocen in poročil o zakonodaji o 
pesticidih in prehrani ter načrt za preverjanje ustreznosti in revizijo obstoječe zakonodaje o 
dobrobiti živali, vključno s prevozom in zakolom živali, da se zagotovi višja raven dobrobiti 
živali. Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja sta se odločila, da bosta skupaj pripravila samoiniciativno poročilo o strategiji od 
vil do vilic. 

Poročevalec ENVI pozdravlja strategijo „od vil do vilic“ kot zelo nujen prvi korak k oskrbi z 
zdravo hrano za vse in zagotavljanju, da se bodo pri načinu proizvodnje in potrošnje hrane v 
EU spoštovale omejitve planeta, ki nas preživlja, ter poudarja, da je treba za uresničitev tega 
cilja še veliko narediti. Dajanje prednosti denarju pred življenjem in bistvenimi vrednotami je 
najbolj očitno v kmetijskem in živilskem sektorju, kjer ekonomija obsega grozi, da bo 
življenje na Zemlji v bližnji prihodnosti postalo nevzdržno ali celo nemogoče.

V zadnjih desetletjih je bilo objavljenih veliko poročil o škodljivih vplivih našega prehranskega 
sistema na okolje in javno zdravje, predstavljenih pa je bilo tudi veliko praktičnih in političnih 
rešitev1. Poročevalec Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane pozdravlja te 
prepotrebne analize in predloge politik, zelo navdihujoče pa se mu zdi poročilo mednarodne 
skupine strokovnjakov za trajnostne prehranske sisteme IPES-Food z naslovom „Towards a 
Common Food Policy for the European Union“ (Na poti k skupni prehranski politiki za 
Evropsko unijo)2. 

Industrijska živinoreja in kemično intenzivne monokulture povzročajo visoke emisije 
toplogrednih plinov, degradacijo tal, onesnaževanje zraka, onesnaženje vode in izgubo 
biotske raznovrstnosti ter ogrožajo dobrobit živali, s čimer spodkopavajo kritične ekosisteme, 
od katerih je odvisno vse življenje na Zemlji. Na svetovni ravni do 30 % emisij toplogrednih 
plinov prispevajo živilski in kmetijski sistemi. Kmetijstvo je ustvari približno 90 % emisij 
amoniaka v EU, kar zelo negativno vpliva na naravno okolje in močno prispeva k 
onesnaženju zraka, ki vsako leto povzroči smrt 400.000 Evropejcev. Uporaba pesticidov in 
gnojil še naprej resno ogroža biotsko raznovrstnost (vključno s ključnimi opraševalci) in 
zdravje ljudi, zato jo je treba bistveno zmanjšati. 

EU izvaža vse večji del okoljskega odtisa svojih prehranskih sistemov. Več kot 30 % 

1 Kot so: poročilo komisije neprofitne organizacije EAT-Lancet iz leta 2019: Food in The Anthropocene: the 
EAT-Lancet Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems (Hrana v antropocenu: poročilo 
komisije neprofitne organizacije EAT-Lancet o zdravih načinih prehranjevanja iz trajnostnih prehranskih 
sistemov); posebno poročilo IPCC o podnebnih spremembah, dezertifikaciji, degradaciji tal, trajnostnem 
gospodarjenju z zemljišči, prehranski varnosti in tokovih toplogrednih plinov v kopenskih ekosistemih iz leta 
2019; poročilo EEA iz leta 2017: Food in a green light - A systems approach to sustainable food (Hrana v zeleni 
luči – sistematični pristop k trajnostni prehrani), posebna poročila Evropskega računskega sodišča o skupni 
kmetijski politiki EU in politikah o biotski raznovrstnosti; poročilo Nizozemskega znanstvenega sveta za vladne 
politiko (WRR) iz leta 2014: Prehranski politiki naproti, ter številne druge rešitve.
2 Poročilo mednarodne skupine strokovnjakov za trajnostne prehranske sisteme (IPES-Food) iz leta 2019: 
Towards a Common Food Policy for the EU (Na poti k skupni prehranski politiki za Evropsko unijo), 
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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zemljišč, potrebnih za zadovoljevanje povpraševanja po hrani v EU, se nahaja zunaj Evrope. 
EU vsako leto uvozi več milijonov ton živalske krme na osnovi soje, tudi iz južnoameriških 
držav, kjer naj bi na območjih intenzivnih izvoznih pridelkov domnevno prihajalo do krčenja 
gozdov (s čimer se ustvari 20 % svetovnih emisij CO2), izselitev, zastrupljanja s pesticidi in 
kršitev človekovih pravic. Ocenjuje se, da uvoz EU obsega skoraj četrtino svetovne trgovine s 
sojo, govedino, usnjem in palmovim oljem, zaradi česar se nezakonito krčijo gozdovi v 
tropih.

Domača proizvodnja pokriva manj kot polovica porabe rib in morskih sadežev v EU, kar 
pomeni, da ima Evropa velik vpliv tudi na svetovne morske vire. Ta težava je še toliko bolj 
pereča, ker se približno 20 % hrane, proizvedene v EU, izgubi ali zavrže, kar v smislu 
zapravljenih virov in vpliva na okolje predstavlja strošek v višini 143 milijard EUR na leto.

Prehranski sistemi s spremembo prehrane vplivajo tudi na zdravje. Nezdrava prehrana z 
veliko soli, sladkorja, maščob in živalskih beljakovin je glavni dejavnik tveganja za bolezni in 
smrtnost v Evropi, saj zajema skoraj polovico vzrokov za bolezni srca in ožilja, ki so glavni 
vzrok smrti v EU. Kronične bolezni, ki so pogosto povezane s prehrano, predstavljajo do 
80 % stroškov zdravstvenega varstva v EU. Več kot polovica evropskega prebivalstva ima 
prekomerno telesno težo, več kot 20 % pa je debelih in ta številka narašča. Velike posledice 
za zdravje imajo tudi odpornost proti antimikrobikom in izpostavljenost endokrinim motilcem 
prek živil in embalaže živil ter onesnaženost vodnih virov zaradi kmetijske dejavnosti.

Ti pereči in medsebojno povezani izzivi v naših prehranskih sistemih se s trenutnimi odzivi 
javnih politik in zasebnega sektorja ne obravnavajo ustrezno. V splošno sprejetih rešitvah niso 
bili upoštevani večplastni vidiki trajnosti (gospodarski, socialni in okoljski), nekateri med 
njimi pa so bili v iskanju kompromisov pogosto žrtvovani. Te rešitve so temeljile na visoko 
specializiranem, industrializiranem, kapitaliziranem, standardiziranem in izvozno usmerjenem 
modelu kmetijstva in proizvodnji hrane, ki so ga hkrati krepile, čeprav ta model sistematično 
ustvarja negativne vplive in zunanje učinke. Zaupalo se je v tehnološko, tržno in industrijsko 
vodene spremembe, ki so temeljile na sposobnosti velikih podjetij z obsežnimi dobavnimi 
verigami, da dosežejo veliko število ljudi. Vendar sedanje spodbude za ohranjanje virov, 
spodbujanje biotske raznovrstnosti, sekvestracijo ogljika in varovanje javnega zdravja očitno 
ne zadoščajo za preusmeritev inovacijskih poti. Zanašanje na samoregulacijo se je v mnogih 
delih prehranjevalne verige izkazalo za zelo neučinkovito.

Poročevalec Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane meni, da je skrajni čas za 
celostni pristop k celovitemu reševanju težav v našem sedanjem prehranskem sistemu. 
Potrebna je korenita sprememba smeri, da bi prehranski sistemi postali bolj trajnostni. 
Različne politike, ki vplivajo na prehranske sisteme, vključno s kmetijstvom in trgovino, je 
treba nujno reformirati, da bi se spoprijeli s podnebnimi spremembami, ustavili izgubljanje 
biotske raznovrstnosti, omejili debelost in prihodnjim generacijam omogočili kmetovanje. 
Izziv zahteva celovite odzive javnih politik.

Premik k celostni prehranski politiki lahko odpravi demokratični primanjkljaj v prehranskih 
sistemih in ponovno vzpostavi ravnotežje. S preusmeritvijo osredotočenosti s kmetijstva na 
hrano bi lahko v oblikovanje in ocenjevanje politik smiselno vključili širši krog deležnikov. 
Zdravo prehransko okolje od „vil do vilic“ bi moralo postati ključni cilj za ukrepanje tako na 
ravni EU kot nacionalni ravni, da bi celostno obravnavali proizvodnjo, distribucijo, 
maloprodajo in potrošnjo ter oblikovali celovite intervencijske svežnje. Potrošniki bodo imeli 
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ključno vlogo pri tem prepotrebnem prehodu, zato jim je treba omogočiti zdrave in trajnostne 
odločitve, med drugim s celovitimi, neodvisnimi in znanstveno utemeljenimi informacijami 
za potrošnike.

Hrana je osnovna potreba za naš obstoj in človekova pravica. Pridelava naše hrane si zato 
zasluži vso pozornost. Zdravo in trajnostno kmetijstvo je možno, če spoštujemo naravo, 
obnavljamo cikle hranil, zmanjšamo vnos kemikalij in kmetom plačamo pošteno ceno za 
njihove proizvode. Državljani se morajo tudi v celoti zavedati, od kod prihaja hrana, kako se 
proizvaja in ali cena, ki jo plačajo, dejansko pokriva vse proizvodne in okoljske stroške. 
Zagotoviti moramo dostop do zemlje, čiste vode in zdravih tal ter preiti na regenerativno 
kmetijstvo, ki bo odporno na podnebne spremembe, agroekološko in socialno pravično. 
Trgovina bi morala koristiti trajnostnemu razvoju, zato je potreben ponovni razmislek o 
načinu uvoza in izvoza živil po vsem svetu. Kritično moramo razmisliti tudi o interesih 
velikih korporacij, ki ogrožajo prehransko varnost. Izgradnja pravičnejših, krajših in čistejših 
dobavnih verig ter spodbujanje zadostne, zdrave in trajnostne prehrane za vse, vključno s 
pravimi spodbudami v ceni hrane, sta ključnega pomena.

Po mnenju poročevalca Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane bi morali pri 
prehodu na zdrav in trajnosten prehranski sistem dati prednost previdnostnemu načelu in 
načelu neškodovanja, odpravljanju težav pri viru, širjenju odgovornosti proizvajalca in 
dejanskemu obračunavanju stroškov. Zakonodajni okvir, ki ga je napovedala Komisija, mora 
določiti načrt temeljnih sprememb v celotnem živilskem sistemu. Vsa sektorska zakonodaja in 
politike bi morale prispevati k temu cilju in spodbujati vse akterje v prehranjevalni verigi k 
trajnostnim odločitvam, ki so potrebne za zagotavljanje načina proizvodnje in potrošnje, ki je 
usklajen z omejitvami planeta, smernicami za zdravje in moralnimi prepričanji, po katerih 
želimo živeti. Naši noži in vilice so najpomembnejše orožje, ki ga imamo v boju proti 
podnebnim spremembam, revščini, lakoti, boleznim, trpljenju živali in izgubi biotske 
raznovrstnosti. Skrajni čas je, da jih začnemo učinkovito uporabljati.

Po mnenju poročevalca Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja je Komisija z objavo 
sporočila o strategiji od „vil do vilic“ vzpostavila povezavo med evropskim zelenim 
dogovorom in evropskim prehranskim sistemom.

To združuje evropski kmetijski in živilski sektor ter njun obsežni pravni okvir, velik proračun 
in predvsem bogastvo prispevkov k vsakodnevni blaginji državljanov Evrope na eni strani ter 
podnebne spremembe, ki so najpomembnejši izziv, s katerim se človeštvo spoprijema v vseh 
državah in pri vseh človeških dejavnostih, na drugi strani. 

Tako sta bili na politični ravni najbolj integrirana politika EU (skupna kmetijska politika) in 
najbolj celovita zakonodaja (splošna živilska zakonodaja) poklicani, da prispevata k najbolj 
ambicioznemu projektu sedanjega mandata Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter k 
najnujnejšemu cilju EU kot take – da se do leta 2050 doseže podnebna nevtralnost v Evropi.

Evropski prehranski sistem je izredno pomemben za evropsko gospodarstvo: več kot 
47 milijonov ljudi v več kot 15 milijonih kmetijskih gospodinjstvih letno ustvari skoraj 
900 milijard EUR prometa. Vsi akterji na področju proizvodnje hrane (kmetijski proizvajalci 
in živilskopredelovalna industrija) skupaj predstavljajo 7,5 % vseh zaposlenih in 3,7 % 
celotne dodane vrednosti EU. Natančneje, to pomeni približno 12 milijonov kmetij, ki 
proizvajajo kmetijske proizvode, ki jih predeluje približno 300.000 podjetij v industriji hrane 
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in pijač. Ti predelovalci živil prodajajo svoje izdelke prek 2,8 milijona zlasti malih in srednjih 
podjetij (MSP) znotraj distribucije živilskih proizvodov in prehrambene industrije, ki 
dostavljajo hrano 500 milijonom potrošnikom v EU. 

Vendar vse te povprečne številke prikrivajo veliko raznolikost tako v proizvodni strukturi kot 
v vzorcih porabe: medtem ko ima povprečna kmetija v EU 16 ha kmetijskih zemljišč, jih ima 
66 % manj kot 5 ha, le 7 % pa več kot 50 ha kmetijskih zemljišč. Izdatki gospodinjstev za 
hrano in pijačo v povprečju v EU znašajo 14 %, v Romuniji 30 %, v Avstriji pa 9 % 
razpoložljivega dohodka. 

Vse te razlike pa se združujejo v enem samem evropskem prehranskem sistemu, ki temelji na 
dveh načelih: 

večnamensko kmetijstvo, katerega gonilo so družinske kmetije, zagotavlja raznolike 
proizvode in storitve, kakovostno proizvodnjo hrane, dobro kmetijsko prakso in visoke 
okoljske standarde ter ustvarja živahna podeželska območja po vsej Evropski uniji; 

previdnostno načelo, ki zajema tako kmetijske vložke kot izhodne proizvode ter odločevalcem 
omogoča, da na podlagi znanstvenih dokazov o nevarnosti za okolje ali zdravje sprejmejo 
ustrezne ukrepe.

Obe načeli sta se sčasoma razvili v političnih reformah in velikih krizah, hkrati pa odražata 
demografske spremembe in spreminjajoče se vzorce potrošnje. 

Poleg izziva podnebnih sprememb se evropski prehranski sistem spoprijema še s številnimi 
drugimi izzivi: zmanjšanje kakovosti tal in organskih snovi ter izguba življenja žuželk, ptic in 
sesalcev na intenzivnih kmetijskih območjih; neuravnotežena prehrana, ker so predelana 
(sladka) živila lažje dostopna kot zdravo sadje in zelenjava; naraščajoč gospodarski pritisk 
zaradi visokih cen zemljišč in kapitalsko intenzivnih tehnologij ter koncentracije trga v 
sektorjih višje in nižje v prodajni verigi.

Da bi evropski prehranski sistem lahko uspešno prispeval svoj delež k doseganju podnebne 
nevtralnosti, mu je treba omogočiti dolgoročno načrtovanje in naložbe, tako da se na podlagi 
temeljite predhodne ocene vseh zakonodajnih predlogov, pri kateri bodo dejavno sodelovali 
vsi deležniki, zagotovi skladnost zakonov in politik, ki se bodo izogibali protislovjem ter 
zagotavljali stabilnost pravil in postopkov.

Poleg tega je zelo pomembno, da v celotnem prehranskem sistemu sledimo pristopu, ki 
temelji na znanju in izkušnjah ter dokazih, od specializiranega usposabljanja za nosilce 
živilske dejavnosti do svetovalnih služb za kmetije, s čimer bi omogočili, da se rezultati 
osnovnih in uporabnih raziskav uporabijo v praksi kot socialne in tehnološke inovacije.

Ključno gonilo prehoda prehranskega sistema je odgovornost in izbira potrošnika, pri čemer 
ponudba trajnostnih kmetijskih proizvodov in obrtna proizvodnja hrane zadovoljujeta 
povpraševanje potrošnikov v prehranskem okolju, ki potrošniku omogoča, da se ozaveščeno 
odloča za zdrava, kakovostna in lokalno pridelana živila.

Čeprav je evropski prehranski sistem neprekinjeno zagotavljal varne, cenovno dostopne in 
visokokakovostne izdelke v celotni pandemiji covida-19, je ta kriza pokazala, da je treba 



PE662.094v01-00 16/16 PR\1220578SL.docx

SL

povečati odpornost z zmanjšanjem odvisnosti tako v zvezi z dostopom do (izvoznih) trgov in 
vhodnih virov (tretjih držav), kot v zvezi s sezonsko delovno silo in pretokom blaga na 
enotnem trgu.

V prehodu je ključno, da se zagotovi podpora primarnim proizvajalcem in prehranski obrti s 
prilagojenimi programi podpore v nacionalnih strateških načrtih skupne kmetijske politike, pa 
tudi z usmerjenimi ukrepi v širšem pravnem okviru, vključno s pravili konkurence in bojem 
proti nepoštenim trgovinskim praksam ter z omogočanjem prožnosti pravil v prehranski 
verigi.

Poleg tega ima prihodnja skupna kmetijska politika za obdobje 2022–2027 osrednjo vlogo, 
zlasti pri oblikovanju in upravljanju ciljev ter ukrepov (Ekosheme), določenih v nacionalnih 
strateških načrtih, da bi vsem akterjem v evropskem prehranskem sistemu omogočili, da 
uvedejo nove zelene poslovne modele ter vanje vključijo okoljska in socialna trajnostna 
merila, pri čemer sta zagotovljeni ekonomska vzdržnost in svobode izbire.

Poročevalec Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja trdno verjame, da bo osredotočanje na 
te ključne elemente v celostnem pristopu strategije „od vil do vilic“ evropskemu 
prehranskemu sistemu omogočilo, da bo do leta 2050 prispeval k uresničitvi evropskega cilja 
glede podnebne nevtralnosti.


