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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare 
livsmedelssystem 
(2020/2260(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
särskilt artikel 192.1,

– med beaktande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och av målen för hållbar 
utveckling,

– med beaktande av Parisavtalet från den 21:a partskonferensen för FN:s ramkonvention 
om klimatförändringar (COP21),

– med beaktande av konventionen om biologisk mångfald från 1992 med 
Cartagenaprotokollet om biosäkerhet från 2000 och Nagoyaprotokollet om tillträde till 
genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras 
användning från 2010,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 maj 2020 Från jord till bord-
strategin – för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem 
(COM(2020)0381),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 Den 
europeiska gröna given (COM(2019)0640),

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 maj 2020 EU:s strategi för 
biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen större plats i våra liv (COM(2020)0380),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 september 2020 Höjning av 
Europas klimatambition för 2030 – Investering i en klimatneutral framtid till förmån för 
våra medborgare (COM(2020)0562),

– med beaktande av rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av 
animalieproduktionens djur2,

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0005.
2 EGT L 221, 8.8.1998, s. 23.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av 
den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå 
en hållbar användning av bekämpningsmedel3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet4 (den allmänna livsmedelsförordningen),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 
27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 
och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 
21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 
25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och 
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och 
(EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, 
rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG 
samt kommissionens förordning (EG) nr 608/20047,

– med beaktande av kommissionens förslag av den 1 juni 2018 till Europaparlamentets 
och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som 
medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och 
som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (COM(2018)0392),

– med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2020 om den gemensamma 
jordbrukspolitiken – stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna 
och finansieras av EGFJ och Ejflu8,

– med beaktande av förordning (EU) 2020/XXX om inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (den europeiska 
klimatlagen),

3 EUT L 309, 24.11.2009, s. 71.
4 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
5 EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.
6 EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.
7 EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.
8 Antagna texter, P9_TA(2020)0287.
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– med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2016 om hormonstörande ämnen: 
situationen till följd av tribunalens dom av den 16 december 20159,

– med beaktande av sin resolution av den 6 oktober 2016 om genomförande av 
förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (förordning (EG) 
nr 1935/2004)10,

– med beaktande av sin resolution av den 4 april 2017 om palmolja och avverkning av 
regnskogar11,

– med beaktande av sin resolution av den 17 april 2018 om en europeisk strategi för 
främjande av proteingrödor – att uppmuntra till produktion av proteingrödor och 
baljväxter i det europeiska jordbruket12,

– med beaktande av sin resolution av den 16 maj 2017 om initiativet om 
resurseffektivitet: mindre matsvinn, större livsmedelssäkerhet13,

– med beaktande av sin resolution av den 30 maj 2018 om framtiden för livsmedel och 
jordbruk14,

– med beaktande av sin resolution av den 13 september 2018 om genomförandet av 
förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel15,

– med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2019 om unionens förfarande för 
godkännande av bekämpningsmedel16,

– med beaktande av sin resolution av den 12 februari 2019 om genomförandet av direktiv 
2009/128/EG om hållbar användning av bekämpningsmedel17,

– med beaktande av sin resolution av den 18 april 2019 om en heltäckande EU-ram för 
hormonstörande ämnen18,

– med beaktande av sin resolution av den 10 juli 2020 om en kemikaliestrategi för 
hållbarhet19,

– med beaktande av sin resolution av den 16 september 2020 om intensifierade EU-
insatser för att skydda och återställa världens skogar20,

9 EUT C 86, 6.3.2018, s. 105.
10 EUT C 215, 19.6.2018, s. 57.
11 EUT C 298, 23.8.2018, s. 2.
12 EUT C 390, 18.11.2019, s. 2.
13 EUT C 307, 30.8.2018, s. 25.
14 EUT C 76, 9.3.2020, s. 62.
15 EUT C 433, 23.12.2019, s. 183.
16 EUT C 411, 27.11.2020, s. 48.
17 Antagna texter, P8_TA(2019)0082.
18 Antagna texter, P8_TA(2019)0441.
19 Antagna texter, P9_TA(2020)0201.
20 Antagna texter, P9_TA(2020)0212.
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– med beaktande av sin resolution av den 22 oktober 2020 med rekommendationer till 
kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning 
som drivs av EU21,

– med beaktande av den globala bedömningsrapporten från 2019 om biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster från den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster, publicerad den 6 maj 2019,

– med beaktande av den särskilda rapporten från FN:s internationella panel för 
klimatförändringar (IPCC) av den 8 augusti 2019 om klimatförändringar och mark,

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter nr 15/2020 av den 9 
juli 2020 Skydd av vilda pollinatörer i EU: kommissionens initiativ har inte burit frukt, 
nr 13/2020 av den 5 juni 2020 Biologisk mångfald i odlingslandskapet: GJP:s bidrag 
har inte hejdat minskningen, nr 05/2020 av den 5 februari 2020 Hållbar användning av 
växtskyddsmedel: begränsade framsteg med att mäta och minska risker, nr 02/2019 av 
den 15 januari 2019 Kemiska faror i våra livsmedel: EU:s politik för livsmedelssäkerhet 
skyddar oss, men står inför utmaningar, nr 31/2018 av den 14 november 2018 Djurs 
välbefinnande i EU: att minska klyftan mellan ambitiösa mål och praktiskt 
genomförande och nr 34/2016 av den 17 januari 2017 Att bekämpa matsvinn: en 
möjlighet för EU att öka resurseffektiviteten i livsmedelskedjan.

– med beaktande av rapporten från den internationella expertpanelen för hållbara 
livsmedelssystem (IPES Food) från februari 2019 om en gemensam livsmedelspolitik 
för EU (Towards a Common Food Policy for the European Union),

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar om en analys av 
kopplingar mellan GJP-reformen och den gröna given (Analysis of links between the 
CAP Reform and Green Deal) (SWD(2020)0093),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 19 oktober 2020 om från jord till bord-
strategin,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för internationell 
handel, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och fiskeriutskottet,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A9–0000/2020), och av 
följande skäl:

A. Kommissionens meddelande om en strategi från jord till bord tar ett helhetsgrepp på det 
europeiska livsmedelssystemet, där jordbruket, som leverantör av livsmedel, fibrer och 
bränsle, står i centrum, samtidigt som alla aktörers sammanlänkning i hela 
leveranskedjan erkänns.

21 Antagna texter, P9_TA(2020)0285.
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B. Europas livsmedelssystem bör ge tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition på ett sätt 
som bidrar till socialt välbefinnande och upprätthåller och återställer ekosystemens 
hälsa. För närvarande är livsmedelssystemet ansvarigt för en rad olika konsekvenser för 
människors och djurs hälsa och för miljön, klimatet och den biologiska mångfalden. 
Vårt sätt att producera och konsumera livsmedel måste förändras för att stämma överens 
med målen för hållbar utveckling, Parisavtalet, konventionen om biologisk mångfald 
och EU:s politik, särskilt på områdena hållbarhet, miljö, klimat, folkhälsa, djurskydd, 
livsmedel och ekonomisk hållbarhet för jordbrukare.

C. Den europeiska modellen med en multifunktionell jordbrukssektor, där familjejordbruk 
är den centrala drivkraften, fortsätter att säkerställa livsmedelsproduktion av hög 
kvalitet, lokala leveranskedjor, god jordbrukspraxis, höga miljöstandarder och 
livskraftiga landsbygdsområden i hela EU.

D. Det är viktigt att konsumenterna informeras och ges möjlighet att ta ansvar för hur deras 
livsmedelsval påverkar hela livsmedelssystemet, från produktion till bearbetning och 
distribution. Detta kräver en hälsosam och sund livsmedelsmiljö som gör det enkelt och 
ekonomiskt överkomligt att göra ett hälsosamt och hållbart val och som främjar och 
uppmuntrar konsumtionsmönster som stöder människors hälsa samtidigt som man 
säkerställer hållbar användning av naturresurser och mänskliga resurser samt djurs 
välbefinnande.

E. Det europeiska livsmedelssystemet har spelat en avgörande roll under covid-19-
pandemin och visat att det är motståndskraftigt med jordbrukare, bearbetningsföretag 
och återförsäljare som arbetar tillsammans under svåra förhållanden, inklusive 
nedstängningar, för att se till att europeiska konsumenter fortsätter att ha tillgång till 
säkra, ekonomiskt överkomliga och högkvalitativa produkter utan hinder.

1. Europaparlamentet välkomnar från jord till bord-strategin som ett viktigt steg för att 
säkerställa ett hållbart, rättvist och motståndskraftigt livsmedelssystem, vilket är centralt 
för att uppnå målen i den europeiska gröna given och målen för hållbar utveckling. 
Parlamentet betonar de oupplösliga kopplingarna mellan människans, samhällets och 
planetens hälsotillstånd och uppmanar kommissionen att omsätta strategin i konkreta 
lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder så snart som möjligt.

Åtgärdsbehov 

2. Europaparlamentet välkomnar tillkännagivandet av ett konsekvensbedömt förslag till 
lagstiftningsram för hållbara livsmedelssystem. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att använda detta förslag för att fastställa en gemensam livsmedelspolitik med en 
helhetssyn som syftar till att minska miljö- och klimatavtrycket av EU:s 
livsmedelssystem i avsikt att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten 
senast 2050 och stärka dess motståndskraft för att säkerställa livsmedelstrygghet mot 
bakgrund av klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald, i riktning mot 
en global omställning till hållbarhet från jord till bord, på grundval av principen om en 
mångfunktionell jordbrukssektor, samtidigt som man säkerställer konsekvens i politiken 
genom att beakta befintlig lagstiftning så att alla aktörer i det europeiska 
livsmedelssystemet kan utarbeta långsiktiga planer baserade på realistiska och 
transparenta mål. Parlamentet föreslår att man tar hänsyn till varje medlemsstats 
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utgångsläge och gjorda framsteg, samtidigt som man främjar utbyte av kunskap och 
bästa praxis mellan medlemsstaterna. Parlamentet betonar behovet av att inkludera hela 
livsmedels- och dryckeskedjan, inbegripet bearbetning, saluföring, distribution och 
detaljhandel.

En livsmedelskedja som fungerar för konsumenter, producenter, klimatet och miljön

3. Europaparlamentet välkomnar beslutet att se över direktivet om hållbar användning av 
bekämpningsmedel och minskningsmålen för bekämpningsmedel, gödselmedel och 
antibiotika. Parlamentet betonar vikten av att uppnå dessa mål genom holistiska och 
cirkulära strategier, såsom agroekologiska metoder. Parlamentet insisterar på att varje 
medlemsstat bör fastställa robusta kvantitativa minskningsmål, åtföljda av 
väldefinierade stödåtgärder som säkerställer ansvarsskyldighet på alla nivåer för att 
hjälpa till att uppnå dessa mål. Parlamentet upprepar sitt krav på att ovannämnda mål 
ska införlivas i lagstiftningen och uppmanar kommissionen att klargöra hur den kommer 
att hantera enskilda medlemsstaters bidrag till unionsomfattande mål och att klargöra 
baslinjerna för dessa mål.

4. Europaparlamentet betonar vikten av att erkänna jordbrukets och särskilt 
animalieproduktionens betydande inverkan på utsläppen av växthusgaser och 
markanvändningen. Parlamentet betonar behovet av att stärka naturliga kolsänkor och 
minska jordbrukets utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid, särskilt inom foder- 
och djurhållningssektorerna. Parlamentet efterlyser lagstiftningsåtgärder och mål för att 
säkerställa en gradvis minskning av alla växthusgasutsläpp i dessa sektorer.

5. Europaparlamentet påpekar att extensiv och permanent gräsbaserad eller ekologisk 
djurhållning förekommer i det europeiska livsmedelssystemet och är ett typiskt inslag i 
många traditionella landsbygdssamhällen. Sådan djurhållning har många positiva 
effekter för miljön och mot klimatförändringarna och bidrar till en cirkulär ekonomi.

6. Europaparlamentet välkomnar idén om att belöna koldioxidbindning i mark. 
Parlamentet betonar dock att intensiva och industriella jordbruksmodeller med negativ 
inverkan på den biologiska mångfalden inte bör få klimatfinansiering eller stimuleras. 
Parlamentet begär att förslagen ska vara förenliga med miljömålen och principen om att 
inte vålla skada i den gröna given. 

7. Europaparlamentet understryker vikten av utsädessäkerhet och mångfald, särskilt av att 
främja EU-odlade vegetabiliska proteiner för att leverera livsmedel och foder av lokalt 
ursprung med högt näringsvärde och samtidigt ge jordbrukare tillgång till 
kvalitetsutsäde för växtsorter som är anpassade till klimatförändringarnas påfrestningar, 
inbegripet traditionella och lokalt anpassade sorter, samtidigt som man säkerställer 
tillgång till innovativ växtförädling för att bidra till friska frön och skydda växter mot 
skadegörare och sjukdomar. Parlamentet lyfter fram de potentiella negativa effekterna 
av koncentration och monopolisering inom utsädessektorn.

8. Europaparlamentet vill att de nationella strategiska planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken säkerställer tillräckligt ekonomiskt stöd och incitament för att främja 
nya ekologiska ”gröna” affärsmodeller för jordbruk och småskalig 
livsmedelsproduktion, särskilt genom att främja korta leveranskedjor och 
livsmedelsproduktion av hög kvalitet.
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9. Europaparlamentet påminner om att det europeiska livsmedelssystemet oavbrutet ger 
medborgarna tillräcklig och varierad försörjning av säkra, näringsrika och hållbara 
livsmedel till rimliga priser vid alla tidpunkter, och understryker att en ökning av 
livsmedelsproducenternas ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhet i slutändan 
kommer att öka deras motståndskraft. Parlamentet uppmanar kommissionen att betrakta 
livsmedelskedjan och dess medarbetare som en strategisk tillgång för alla européers 
säkerhet och välbefinnande.

10. Europaparlamentet understryker att stabila och tillförlitliga rättsliga ramar för fiskeri- 
och vattenbrukssektorn bör utgöra grunden för bättre skyddsåtgärder med påföljande 
ökningar av fiskbestånden och större klarhet när det gäller användningen av utrymme 
och licenser inom vattenbruket, vilket möjliggör större förutsägbarhet för investeringar. 
Parlamentet betonar att goda spårbarhetsmekanismer och höga hållbarhetsnormer för 
alla produkter som säljs på EU:s marknader är avgörande för att säkerställa transparens 
för konsumenter, sektorn och de olika förvaltningarna, och för att uppnå målen i den 
gröna given och målen för hållbar utveckling.

11. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över uppkomsten av zoonotiska sjukdomar 
som överförs från djur till människor (antropozoonoser), såsom Q-feber, fågelinfluensa 
och det nya influensaviruset A(H1N1), som förvärras av antropogena 
klimatförändringar, förstörelse av biologisk mångfald, miljöförstöring och våra 
nuvarande livsmedelsproduktionssystem.

12. Europaparlamentet anser att primärproducenterna bör få stöd i omställningen till större 
hållbarhet genom mer samarbete och kollektiva åtgärder samt genom konkurrensregler 
och förbättrade möjligheter till samarbete inom ramen för de gemensamma 
marknadsorganisationerna för jordbruks-, fiskeri- och vattenbruksprodukter, för att på 
så sätt stärka jordbrukarnas och yrkesfiskarnas ställning i leveranskedjan så att de kan få 
en rimlig andel av mervärdet av en hållbar produktion.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa upp direktiv (EU) 2019/633 om 
otillbörliga handelsmetoder22 och EU:s uppförandekod för ansvarsfulla affärs- och 
marknadsföringsmetoder genom att ta fram en övervakningsram för livsmedels- och 
detaljhandelssektorerna och föreskriva rättsliga åtgärder om det inte görs tillräckliga 
framsteg med att integrera ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i 
företagsstrategier, och därigenom främja och belöna de insatser som görs av hållbara 
jordbruksproducenter och samtidigt öka tillgången till hälsosamma och hållbara 
livsmedelsalternativ till överkomliga priser och minska livsmedelssystemets totala 
miljöavtryck. Parlamentet betonar vikten av att stoppa och ta itu med konsolidering och 
koncentration inom livsmedelsdetaljhandeln för att säkerställa rättvisa priser för 
jordbrukarna.

14. Europaparlamentet efterlyser en översyn av EU:s säljfrämjande program för jordbruks- 
och livsmedelsprodukter, inklusive EU:s skolprogram, i syfte att öka dess bidrag till 
hållbar produktion och konsumtion, särskilt genom att fokusera på upplysning om 
vikten av hälsosam kost och främja ökad konsumtion av frukt och grönsaker i syfte att 
minska fetma.

22 EGT L 111, 25.4.2019, s. 59.
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15. Europaparlamentet påminner om behovet av att främja effektiva kunskaps- och 
innovationssystem inom jordbruket (Akis) som hjälper alla aktörer i livsmedelskedjan 
att bli hållbara genom snabbare innovation och kunskapsöverföring. Parlamentet 
påminner dessutom om behovet av i ett datanätverk för jordbrukets hållbarhet fastställa 
riktmärken för jordbruksföretagens resultat och dokumentera användningen av hållbara 
jordbruksmetoder, samtidigt som man möjliggör exakt och skräddarsydd tillämpning av 
nya produktionsmetoder på gårdsnivå genom att se till att jordbrukarna får tillgång till 
snabba bredbandsanslutningar.

16. Europaparlamentet efterlyser åtgärder för att minska den börda som högförädlade 
livsmedel med höga halter av salt, socker och fett utgör för folkhälsan. Parlamentet 
beklagar att införandet av näringsprofiler är kraftigt försenat och betonar att en robust 
uppsättning näringsprofiler måste utvecklas för att begränsa eller förbjuda 
användningen av falska näringspåståenden om livsmedel med höga halter av fett, socker 
och/eller salt. Parlamentet efterlyser ett obligatoriskt EU-omfattande system för 
näringsvärdesmärkning på förpackningens framsida, baserat på oberoende vetenskap.

17. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att se över EU:s lagstiftning om 
material avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning om att se över lagstiftningen om material avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel i linje med förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach) samt klassificerings-, märknings- och 
förpackningsförordningar, och att utan ytterligare dröjsmål införa särskilda 
bestämmelser för att byta ut hormonstörande kemikalier.

18. Europaparlamentet välkomnar att strategin med rätta erkänner livsmedelsmiljöns roll 
och inflytande när det gäller att forma konsumtionsmönstren och behovet av att göra det 
lättare för konsumenterna att välja hälsosam och hållbar kosthållning. Parlamentet 
betonar vikten av att främja hållbar kosthållning genom att öka konsumenternas 
medvetenhet om effekterna av konsumtionsmönster samt informera om kost som är 
bättre för människors hälsa och har mindre miljöpåverkan. Parlamentet understryker att 
livsmedelspriserna måste sända rätt signal till konsumenterna. Parlamentet välkomnar 
därför strategins mål att sunda och hållbara val bör bli det ekonomiskt mest 
överkomliga.

19. Europaparlamentet upprepar sin övertygelse om att åtgärder som enbart vilar på 
konsumenternas val innebär att man i alltför hög utsträckning överför ansvaret för att 
köpa hållbara produkter till konsumenterna. Parlamentet konstaterar att enbart 
certifiering och märkning från tredje part inte räcker för att säkerställa hållbar 
produktion och konsumtion.

20. Europaparlamentet framhåller att man i strategin erkänner att européernas kostvanor 
inte överensstämmer med rekommendationerna om hälsosam kost, och att det behövs en 
befolkningsomfattande förändring av konsumtionsmönstren mot hälsosammare och mer 
växtbaserade livsmedel och mindre rött och bearbetat kött, socker, salt och fett, vilket 
också kommer att gynna miljön. Parlamentet betonar att EU-omfattande riktlinjer för 
hållbara och hälsosamma kostvanor skulle skapa klarhet för konsumenterna om vad som 
utgör en hälsosam och hållbar kost och ligga till grund för medlemsstaternas egna 
insatser för att integrera hållbarhetsaspekter i de nationella kostråden. Parlamentet 
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uppmanar kommissionen att utarbeta sådana riktlinjer och särskilda åtgärder för att 
effektivt främja sunda växtbaserade kostvanor.

21. Europaparlamentet anser att fortsatt utveckling av produktionen av vegetabiliskt protein 
och alternativa proteinkällor i EU är ett effektivt sätt att ta itu med många av jordbrukets 
miljö- och klimatutmaningar i EU samt förhindra avskogning i länder utanför EU.

22. Europaparlamentet efterlyser en översyn av lagstiftningen om offentlig upphandling, 
inklusive obligatoriska minimikriterier i skolor och andra offentliga institutioner för att 
uppmuntra ekologisk och lokal livsmedelsproduktion och främja hälsosammare 
kostvanor genom att skapa en livsmedelsmiljö som gör det möjligt för konsumenterna 
att göra sunda val.

23. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om nödvändiga åtgärder för att uppnå målet 
att före 2025 minska matsvinnet i unionen med 30 % och före 2030 med 50 % jämfört 
med utgångsläget 2014. Parlamentet understryker att det behövs bindande mål för att 
uppnå detta.

24. Europaparlamentet välkomnar den föreslagna översynen av EU:s regler om 
datummärkning. Parlamentet betonar att alla ändringar av datummärkningsreglerna bör 
vara vetenskapligt baserade och leda till att livsmedelskedjans aktörer använder 
datummärkningen bättre och att konsumenterna lättare förstår märkningen, särskilt 
”bäst före”-datum, utan att livsmedelssäkerheten eller livsmedelskvaliteten äventyras.

Förutsättningar för en omställning

25. Europaparlamentet understryker vikten av att EU finansierar forskning och innovation, 
som en viktig drivkraft för att påskynda omställningen till ett mer hållbart, hälsosamt 
och inkluderande europeiskt livsmedelssystem, parallellt med att man skapar 
förutsättningar för de investeringar i social och teknisk innovation som behövs för att 
stimulera agroekologiska metoder. Jordbruksrådgivningen har också en avgörande roll 
för att säkerställa kunskapsöverföring till jordbrukssektorn, och där kan man dra nytta 
av befintliga specialiserade utbildningssystem för jordbrukare i medlemsstaterna.

Stöd till en global omställning

26. Europaparlamentet erinrar om de europeiska livsmedelssystemens globala ansvar och 
deras centrala roll när det gäller att fastställa globala standarder för livsmedelssäkerhet, 
miljöskydd och djurskydd. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 
att se till att alla livsmedels- och foderprodukter som importeras till EU helt och fullt 
uppfyller relevanta EU-bestämmelser och EU-normer och att tillhandahålla 
utvecklingsbistånd för att hjälpa primärproducenter från utvecklingsländer att uppfylla 
dessa normer. Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att ta hänsyn till 
miljöaspekter vid bedömningen av ansökningar om importtoleranser.

°

° °
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27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.



PR\1220578motiveringSV.docx 13/17 PE662.094v01-00

SV

MOTIVERING

Den 20 maj 2020 offentliggjorde kommissionen Från jord till bord-strategin för ett 
rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem, tillsammans med EU:s 
strategi för biologisk mångfald för 2030, som en del av den gröna given. Strategierna 
inbegriper flera efterlängtade utvärderingar av och rapporter om bekämpningsmedels- och 
nutritionslagstiftningen samt en färdplan för en ändamålsenlighetskontroll och översyn av den 
befintliga djurskyddslagstiftningen, bland annat gällande djurtransporter och slakt av djur, 
som syftar till att få till stånd en högre djurskyddsnivå. ENVI- och AGRI-utskotten har 
beslutat att gemensamt utarbeta ett initiativbetänkande om jord till bord-strategin. 

ENVI-utskottets föredragande välkomnar strategin från jord till bord som ett välbehövligt 
första steg mot att säkerställa hälsosamma livsmedel för alla och se till att sättet som 
livsmedel produceras och konsumeras på i EU respekterar gränserna för vår planet, och 
betonar att det krävs mycket arbete för att uppnå detta. Pengarnas makt över vårt liv och våra 
grundläggande värderingar framträder tydligast inom jordbruks- och livsmedelssektorn, där 
stordriftsfördelar riskerar att göra det ohållbart eller till och med omöjligt att leva på jorden 
inom en snar framtid. 

Under de senaste årtiondena har det publicerats många rapporter om de skadliga effekterna av 
vårt livsmedelssystem på miljön och folkhälsan, och många praktiska och politiska lösningar 
har lagts fram1. ENVI-utskottets föredragande välkomnar dessa välbehövliga analyser och 
politiska förslag och hämtar särskild inspiration från IPES-Foods rapport Towards a Common 
Food Policy for the EU2 (”Mot en gemensam livsmedelspolitik för EU”). 

Industriell animalieproduktion och kemikalieintensiva monokulturer leder till stora utsläpp av 
växthusgaser, markförstöring, luftföroreningar, vattenföroreningar och förlust av biologisk 
mångfald, och äventyrar djurskyddet, vilket urholkar de kritiska ekosystem som allt liv på 
jorden är beroende av. Livsmedels- och jordbrukssystemen står för upp till 30 % av de globala 
växthusgasutsläppen. Jordbruket står för omkring 90 % av EU:s ammoniakutsläpp, vilket har 
betydande negativa effekter på den naturliga miljön och i hög grad bidrar till de 
luftföroreningar som årligen dödar 400 000 européer. Användningen av bekämpningsmedel 
och gödningsmedel utgör alltjämt ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden (däribland 
viktiga pollinatörer) och folkhälsan och måste minskas drastiskt. 

Miljöavtrycken från EU:s livsmedelssystem hamnar allt oftare utanför EU:s gränser. Mer än 
30 % av den mark som behövs för att tillgodose EU:s efterfrågan på livsmedel ligger utanför 
Europa. EU importerar miljontals ton sojabaserat djurfoder varje år, bland annat från länder i 

1 Bland dessa återfinns: EAT-Lancet-kommissionens rapport från 2019 Food in The Anthropocene: EAT-Lancet 
Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems (”Mat under människans epok: EAT-Lancet-
kommissionen om hälsosamma dieter från hållbara livsmedelssystem”), IPCC:s särskilda rapport 2019 om 
klimatförändringar, ökenspridning, markförstöring, hållbar markförvaltning, livsmedelstrygghet och flöden av 
växthusgaser i terrestra ekosystem, Europeiska miljöbyråns rapport från 2017 Food in a green light - A systems 
approach to sustainable food (”gröna livsmedel – en systematisk strategi för hållbara livsmedel”), 
revisionsrättens särskilda rapporter om EU:s gemensamma jordbrukspolitik och politik för biologisk mångfald, 
rapporten från det nederländska vetenskapliga rådet för regeringspolitik från 2014 Towards a Food Policy (”I 
riktning mot en livsmedelspolitik”), och många fler.
2 International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (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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Sydamerika, där det har rapporterats om avskogning (som står för 20 % av de globala CO2-
utsläppen), vräkningar, bekämpningsmedelsförgiftningar och människorättskränkningar i 
odlingszoner för storskalig export. EU:s import har uppskattats stå för nästan en fjärdedel av 
den globala handeln med soja, nötkött, läder och palmolja som härrör från olaglig 
skogsavverkning i tropikerna.

Mindre än hälften av EU:s fisk- och skaldjursförbrukning täcks av den inhemska 
produktionen, vilket innebär att Europa också har en enorm inverkan på de globala marina 
resurserna. Detta förvärras av att omkring 20 % av de livsmedel som produceras i EU går 
förlorade eller slängs, vilket kostar 143 miljarder euro per år i form av bortslösade resurser 
och miljöpåverkan.

Livsmedelssystemen har också effekter på hälsan genom förändrade kostvanor. Ohälsosam 
kost – rik på salt, socker, fett och animaliskt protein – är en betydande riskfaktor för sjukdom 
och dödlighet i Europa. Kosten ligger bakom nästan hälften av alla hjärt- och kärlsjukdomar, 
som är den främsta dödsorsaken i EU. Kroniska sjukdomar, som ofta är kostrelaterade, står 
för upp till 80 % av vårdkostnaderna i EU. Över hälften av Europas befolkning är överviktig 
och mer än 20 % lider av fetma, och denna siffra ökar. Antimikrobiell resistens och 
exponering för hormonstörande ämnen via livsmedel och livsmedelsförpackningar samt 
föroreningar av vattenkällor från jordbruket ger också upphov till stora externa hälsoeffekter.

De nuvarande insatserna, från offentligt håll och från den privata sektorn, misslyckas med att 
ta itu med dessa allvarliga och sammanlänkade utmaningar i våra livsmedelssystem på ett 
tillfredsställande sätt. Lösningarna har misslyckats med att förena de olika aspekterna av 
hållbarhet (ekonomisk, social och miljömässig), och man har ofta kompromissat med någon 
av dem. Man har förlitat sig på och förstärkt en mycket specialiserad, industrialiserad, 
kapitaliserad, standardiserad och exportinriktad modell för jordbruk och livsmedelsproduktion 
– en modell som systematiskt leder till negativa konsekvenser och externa effekter. Det har 
funnits en tilltro till teknik-, marknads- och industristyrda förändringar som bygger på 
förmågan hos stora företag med omfattande leveranskedjor att nå ut till ett stort antal 
människor. Ändå är de nuvarande incitamenten för att bevara resurser, främja biologisk 
mångfald, binda koldioxid och skydda folkhälsan helt klart för svaga för att leda om vägarna 
till innovation. Att förlita sig på självreglering i stora delar av livsmedelskedjan har visat sig 
mycket ineffektivt.

ENVI-utskottets föredragande anser att det är hög tid att ta ett helhetsgrepp för att hantera 
problemen i vårt nuvarande livsmedelssystem på ett integrerat sätt. Det krävs en fullständig 
kursändring för att göra livsmedelssystemen mer hållbara. De olika politikområden som 
påverkar livsmedelssystemen, bland annat jordbruk och handel, måste reformeras för att ta itu 
med klimatförändringarna, hejda förlusten av biologisk mångfald, bekämpa fetma och göra 
jordbruket livskraftigt för nästa generation. Utmaningen är av sådan art att det krävs 
omfattande offentliga politiska åtgärder.

Genom att förflytta sig mot en integrerad livsmedelspolitik kan man komma till rätta med det 
demokratiska underskottet i livsmedelssystemen och återställa maktbalansen. Genom att flytta 
fokus från jordbruk till livsmedel kan ett bredare spektrum av intressenter delta på ett 
meningsfullt sätt i utformningen och utvärderingen av politiken. Hälsosamma 
livsmedelsmiljöer – från jord till bord – bör bli ett centralt mål för åtgärder på både EU-nivå 
och nationell nivå, för att ta ett helhetsgrepp på produktion, distribution, detaljhandel och 
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konsumtion och skapa heltäckande åtgärdspaket. Konsumenterna kommer att spela en 
avgörande roll i denna välbehövliga övergång och bör ges möjlighet att göra sunda och 
hållbara val, bland annat genom omfattande, oberoende och forskningsbaserad 
konsumentinformation.

Livsmedel är grundläggande för vår existens och en mänsklig rättighet. Produktionen av våra 
livsmedel förtjänar därför full uppmärksamhet. Ett hälsosamt och hållbart jordbruk är möjligt 
om vi värnar om naturen, återställer näringscykler, minskar kemiska insatsvaror och betalar 
jordbrukarna ett skäligt pris för deras produkter. Medborgarna måste också ha fullständigt 
klart för sig var livsmedlen kommer från, hur de produceras och huruvida det pris de betalar 
för dem de facto täcker samtliga produktions- och miljökostnader. Vi måste säkerställa 
tillgången till mark, rent vatten och frisk jord och övergå till ett regenerativt jordbruk som är 
klimattåligt, agroekologiskt och socialt rättvist. Vi bör se till att handeln gynnar en hållbar 
utveckling, vilket kräver en omprövning av hur importer och exporter av livsmedel sker över 
hela världen för närvarande. Det krävs dessutom kritisk reflektion kring de stora företagens 
intressen, som är ett hot mot en tryggad livsmedels- och näringsförsörjning. Det är nödvändigt 
att skapa rättvisare, kortare och renare leveranskedjor och att främja tillräcklig, hälsosam och 
hållbar föda för alla, bland annat genom att införa rätt incitament i livsmedelspriserna.

Enligt ENVI-utskottets föredragande bör försiktighetsprincipen och principen om att inte 
vålla skada, hantering av de bakomliggande problemen, utökat producentansvar och 
redovisning av de faktiska priserna utgöra de vägledande principerna i övergången till ett 
hälsosamt och hållbart livsmedelssystem. Den rättsliga ram som kommissionen har aviserat 
måste sätta dagordningen för en genomgripande förändring av hela livsmedelssystemet. All 
sektorsspecifik lagstiftning och politik bör bidra till detta mål och genomföras i syfte att ge 
rätt incitament till alla aktörer i livsmedelskedjan att göra de hållbara val som krävs för att se 
till att vårt sätt att producera och konsumera respekterar planetens gränser, riktlinjer för hälsan 
och de moraliska principer vi vill leva efter. Våra knivar och gafflar är de viktigaste vapnen vi 
har i kampen mot klimatförändringar, fattigdom, hunger, sjukdomar, djurs lidande och förlust 
av biologisk mångfald. Det är hög tid att börja använda dem på ett effektivt sätt.

Sett ur AGRI-föredragandens perspektiv fastställs sambandet mellan den europeiska gröna 
given och det europeiska livsmedelssystemet genom offentliggörandet av kommissionens 
meddelande om strategin från jord till bords.

Strategin sammanför å ena sidan den europeiska jordbruks- och livsmedelssektorn och dess 
omfattande rättsliga ram, betydande budget och framför allt stora bidrag till EU-
medborgarnas dagliga välbefinnande, och å andra sidan klimatförändringarna – den mest 
akuta utmaningen för mänskligheten i alla länder och i all mänsklig aktivitet. 

Vad politiken beträffar, uppmanas EU:s mest integrerade politikområde (den gemensamma 
jordbrukspolitiken) och mest omfattande lagstiftning (den allmänna livsmedelslagstiftningen) 
att bidra till det mest ambitiösa projektet under Europeiska kommissionens och 
Europaparlamentets nuvarande mandatperiod, och det mest angelägna målet för EU som 
helhet: att uppnå klimatneutralitet i Europa senast 2050.

Det europeiska livsmedelssystemet är av avgörande betydelse för den europeiska ekonomin: 
Fler än 47 miljoner människor i fler än 15 miljoner företag genererar en omsättning på nästan 
900 miljarder euro per år. Samtliga aktörer inom livsmedelsproduktionen (inom 



PE662.094v01-00 16/17 PR\1220578motiveringSV.docx

SV

jordbruksproduktion och livsmedelsindustri) står tillsammans för 7,5 % av sysselsättningen 
och 3,7 % av det samlade mervärdet i EU. Detta innebär närmare bestämt omkring 12 
miljoner jordbruksföretag som producerar jordbruksprodukter för bearbetning av omkring 
300 000 företag inom livsmedels- och dryckesindustrin. Dessa livsmedelsförädlare säljer sina 
produkter via de 2,8 miljoner, främst små och medelstora, företag inom livsmedelsdistribution 
och livsmedelstjänster som levererar livsmedel till EU:s 500 miljoner konsumenter. 

Alla dessa genomsnittssiffror gömmer dock stora skillnader i både produktionsstruktur och 
konsumtionsmönster: Det genomsnittliga EU-jordbruket har 16 hektar jordbruksmark, men 
66 % av dem har mindre än 5 hektar och endast 7 % har mer än 50 hektar jordbruksmark. 
Hushållens utgifter för livsmedel och drycker är i genomsnitt 14 % i EU, men i Rumänien står 
dessa utgifter för 30 % och i Österrike för 9 % av den disponibla inkomsten. 

Alla dessa skillnader samlas dock i ett enda europeiskt livsmedelssystem som bygger på två 
principer: 

multifunktionellt jordbruk, som drivs av familjejordbruk och som levererar en rad olika varor 
och tjänster och säkerställer högkvalitativ livsmedelsproduktion, god jordbrukssed, höga 
miljöstandarder och livskraftiga landsbygdsområden i hela Europeiska unionen, 

försiktighetsprincipen, omfattande både jordbruksinsatsvaror och jordbruksprodukter, som 
gör det möjligt för beslutsfattarna att vidta lämpliga åtgärder om det finns vetenskapliga 
belägg för fara för miljön eller för människors hälsa.

Båda dessa principer har utvecklats över lång tid och gått igenom politiska reformer och 
omfattande kriser, samtidigt som de avspeglar demografiska förändringar och förändrade 
konsumtionsmönster. 

Klimatförändringarna är bara en av flera andra utmaningar som det europeiska 
livsmedelssystemet står inför: försämrad jordkvalitet, minskat organiskt material samt förlust 
av insekter, fåglar och däggdjur i intensiva jordbruksområden, obalanserad kost på grund av 
för högt energivärde, eftersom bearbetade (sockerhaltiga) livsmedel är lättare att få tillgång 
till än hälsosamma frukter och grönsaker, ökat ekonomiskt tryck på grund av höga markpriser 
och kapitalintensiv teknik samt marknadskoncentration i sektorer i tidigare och senare led.

En nyckel till framgång för att förmå det europeiska livsmedelssystemet att bidra till 
uppnåendet av klimatneutralitet är en konsekvent lagstiftning och politik som undviker 
motsägelser och samtidigt säkerställer stabila regler och förfaranden och därmed långsiktig 
planering och långsiktiga investeringar, med utgångspunkt i en grundlig förhandsbedömning 
av alla lagstiftningsförslag med aktivt deltagande av berörda parter.

Ett annat viktigt inslag är att eftersträva en kunskaps- och evidensbaserad strategi i hela 
livsmedelssystemet, från specialistutbildning för livsmedelsföretagare till rådgivningstjänster 
för jordbrukare, så att resultaten av grundforskning och tillämpad forskning som både social 
och teknisk innovation kan omsättas i praktiken.

En viktig drivkraft för en omställning av livsmedelssystemet är konsumenternas ansvar och 
valfrihet, där utbudet av hållbara jordbruksprodukter och hantverksmässig 
livsmedelsproduktion tillgodoser konsumenternas efterfrågan i en livsmedelsmiljö som gör 
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det möjligt för konsumenterna att hålla sig informerade och välja hälsosamma, högkvalitativa 
och lokala produkter.

Samtidigt som det europeiska livsmedelssystemet har fortsatt att leverera säkra, överkomliga 
och högkvalitativa produkter under covid-19-pandemin har krisen visat på behovet av större 
resiliens genom minskat beroende i fråga om tillgång till (export)marknader och insatsvaror 
(från tredjeländer) samt säsongsarbete och varuflöden på den inre marknaden.

Att ge stöd till primärproducenter och livsmedelsföretag under omställningen är av avgörande 
betydelse genom skräddarsydda stödprogram i de nationella strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, men även genom riktade åtgärder inom den bredare rättsliga 
ramen, inbegripet konkurrensregler och kampen mot otillbörliga handelsmetoder samt genom 
att tillåta flexibilitet i reglerna för livsmedelskedjan.

Slutligen spelar den framtida gemensamma jordbrukspolitiken 2022–2027 en avgörande roll, 
särskilt när det gäller att utforma och förvalta de mål och åtgärder (miljösystem) som fastställs 
i de nationella strategiska planerna, genom att ge alla aktörer i det europeiska 
livsmedelssystemet möjlighet att inleda nya gröna affärsmodeller och integrera kriterier för 
miljömässig och social hållbarhet samtidigt som ekonomisk bärkraft och valfrihet säkerställs.

AGRI-utskottets föredragande är fast övertygad om att fokus på dessa centrala inslag i 
helhetsstrategin från jord till bord kommer att göra det möjligt för det europeiska 
livsmedelssystemet att uppnå det europeiska målet om klimatneutralitet senast 2050.


