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Zadeva: Prispevek EU k preoblikovanju svetovnih prehranskih sistemov za doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja

Vrh OZN o prehranskih sistemih bo potekal septembra 2021 v okviru desetletja ukrepanja za 
uresničevanje agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki zajema cilje trajnostnega razvoja. 
Prehranski sistemi – t.j. proizvodnja, distribucija in poraba hrane – zadevajo vseh 17 ciljev 
trajnostnega razvoja in so ključnega pomena za njihovo uresničitev. Vrh naj bi bil priložnost za 
sprejetje novih ukrepov, s katerimi bi svetovni prehranski sistemi postali bolj zdravi, vzdržnejši in 
pravičnejši. EU je dejavno prispevala k pripravi Agende 2030. Prav tako se je zavezala, da bo cilje 
trajnostnega razvoja postavila za vodilno načelo vseh svoji politik in jih promovirala pri svojih 
partnerjih.

Žal vsi razpoložljivi kazalniki kažejo, da do leta 2030 bržkone ne bomo izkoreninili lakote po svetu. 
Pandemija COVID-19 je poleg tega izpostavila krhkost prehranskega sistema in zaostrila neenakosti.

Zato je treba nujno obnoviti in okrepiti zavezo EU za izkoreninjenje lakote in za pravico do ustrezne 
prehrane.

1. Kako bo Komisija zagotovila, da bo EU lahko prevzela vodilno vlogo pri doseganju cilja 
trajnostnega razvoja št. 2 (brez lakote), tudi s prevzemanjem finančnih obveznosti za prehrano v 
proračunu EU za obdobje 2021–2027, glede na trenutno ogromno vrzel v financiranju na 
svetovni ravni?

2. Kako namerava Komisija uporabiti trgovinsko politiko EU, da bi podprla globalni prehod na 
trajnostne agroživilske sisteme v skladu s strategijo „od vil do vilic“?

3. Katere ukrepe namerava predlagati Komisija, da bi podprla partnerske države ter njihove lokalne 
kmete, ribiče, gozdarje in proizvajalce hrane pri prehodu na bolj trajnostne prakse na ključnih 
področjih, kot so dobrobit živali, raba pesticidov in boj proti protimikrobni odpornosti?
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