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PROJEKT OPINII
Komisji Handlu Międzynarodowego

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i 
przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego
(2020/2260(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Paolo De Castro 

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu
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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że polityka handlowa UE ma do odegrania ważną rolę w przejściu na 
bardziej zrównoważone systemy rolno-spożywcze, zgodnie z porozumieniem paryskim 
i Europejskim Zielonym Ładem; 

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-spożywczych; jest przekonany, że UE powinna 
wykorzystać tę pozycję do ustalenia poziomu odniesienia pod względem norm dla 
zrównoważonych systemów żywnościowych, w oparciu o zasadę ostrożności, ochronę 
środowiska i dobrostan zwierząt;

3. uważa, że zrównoważona produkcja powinna stać się kluczową cechą produktów rolno-
spożywczych UE poprzez rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty społeczne i 
środowiskowe; 

4. wzywa Komisję do realizacji celów strategii „od pola do stołu” poprzez rozwój sojuszy 
ekologicznych na wszystkich odpowiednich forach, w tym na szczycie ONZ w sprawie 
systemów żywnościowych w 2021 r.;

5. podkreśla znaczenie możliwych do wyegzekwowania rozdziałów dotyczących handlu i 
zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych, aby promować różnorodność 
biologiczną, wspierać bardziej zrównoważoną produkcję rolno-spożywczą i 
powstrzymać proces globalnego wylesiania spowodowanego przez UE; apeluje o 
wsparcie dla krajów rozwijających się w celu promowania bezpieczeństwa 
żywnościowego i dostosowania do europejskich standardów zrównoważonego rozwoju;

6. podkreśla ryzyko postawienia unijnego sektora rolno-spożywczego w niekorzystnej 
sytuacji konkurencyjnej w przypadku braku globalnej konwergencji norm, także ryzyko 
zwiększenia kosztów dla konsumentów; wzywa Komisję, aby przedstawiła 
kompleksową ocenę skutków celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na celu utrzymanie konkurencyjności unijnego 
sektora rolno-spożywczego i zapewnienie wzajemności standardów;

7. z zadowoleniem przyjmuje proponowaną nową inicjatywę w sprawie klimatu i handlu 
w ramach WTO i pilnie wzywa Komisję do dalszego opracowywania ambitnej, 
zrównoważonej polityki handlowej zgodnej z zasadami WTO.


