Zelená dohoda
pro Evropu
Green Deal

Od zemědělce
ke spotřebiteli
(Strategie pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy)

Strategie od zemědělce ke spotřebiteli představuje příležitost pro zlepšení životního stylu,
zdraví a životního prostředí

CÍLE

přechod ke

zajistit zdravé,

řešení změny

rozšíření

zdravějšímu

cenově dostupné

klimatu

ekologického

potravinovému

a udržitelné

systému EU

potraviny

snížit prodej

podpořit ekologické

snížit používání

omezit

produktů

zemědělství tak,

chemických

potravinové ztráty

obsahujících

aby bylo do roku

pesticidů

a plýtvání

antimikrobiální

2030 ekologicky

o 50 % do

potravinami

látky

obhospodařováno

roku 2030

zemědělství

25 % zemědělské půdy
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OBLASTI

produkce
a zpracování
potravin

zemědělství

ekologické
zemědělství

výroba
pesticidů

velkoobchod,
maloobchod,
pohostinství
a stravovací
služby

výzkum
a technologie

Zemědělství je odpovědné za 10,3 % emisí skleníkových plynů v EU
a téměř 70 % z nich pochází z odvětví živočišné výroby.

DŮVODY
používání pesticidů v zemědělství přispívá

lepší životní podmínky zvířat zlepšují zdraví

ke znečištění půdy, vody i ovzduší

zvířat, a tím pádem kvalitu potravin, snižují
potřebu léků a mohou přispět k zachování

výskyt nadměrného množství živin

biologické rozmanitosti

v životním prostředí je jedním z hlavních
zdrojů znečištění ovzduší, půdy i vodních

v roce 2017 bylo podle odhadů více než

zdrojů a má negativní dopad na biologickou

950 000 úmrtí v EU spojeno s nezdravým

rozmanitost i klima

stravováním

antimikrobiální rezistence spojená s po-

strategie je ústředním prvkem agendy

užíváním antibiotik u zvířat i lidí vede podle

Komise zaměřené na dosažení cílů

odhadů v EU každoročně k úmrtí 33 000 osob

udržitelného rozvoje OSN
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NÁSTROJE

pravidla nové Společné

pravidla pro

cíle v oblasti

návrh povinného

zemědělské politiky

označování

plýtvání

vyznačování nutričních

(např. podpora ekolo-

udržitelných potravin

potravinami

údajů na přední straně
balení potravin

gického zemědělství)

PENÍZE

10 miliard eur

financování v rámci

z programu Horizont Evropa

Společné zemědělské politiky

VÝHODY

NEVÝHODY

	ochrana zdraví obyvatel EU

	nákladnost přeměny

zlepšení kvality potravin

	nejasnost financování

podpora ekologických produktů

	potřeba revize Společné zemědělské politiky

	nové značení potravin umožní spotřebitelům

	problém realizovatelnosti jednotlivými

zvolit zdravé, udržitelné stravovací návyky

členskými státy

	zintenzivnění boje proti plýtvání potravinami

	potřeba spolupráce soukromého sektoru

a s tím spojené závazné cíle v oblasti plýtvání
potravin
úspora finančních prostředků

KONKRÉTNÍ MOŽNOSTI PRO ČR
	ČR se k návrhu staví pozitivně, i když splnění cílů bude nákladné
	výhoda pro drobné zemědělce a ekoproducenty
	existence velkých agrárních podniků zvýší náklady
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