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Vážený pane předsedo,
Komise by ráda poděkovala Senátu za jeho stanovisko ke sdělení Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
nazvanému „Strategie od zemědělce ke spotřebiteli pro spravedlivé, zdravé a ekologické
potravinové systémy“ (COM(2020) 381).
Komise vítá, že Senát podporuje odolný a udržitelný evropský potravinový systém. Cílů
Zelené dohody pro Evropu v oblasti klimatu a životního prostředí nelze dosáhnout, pokud
naše potravinové systémy nebudou udržitelné.
Komise by ráda objasnila několik dílčích otázek, pokud jde o kvantitativní cíle stanovené
ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“. Tyto kvantitativní cíle vyjadřují politický
závazek. Každému legislativnímu návrhu, jenž má učinit tyto cíle právně závaznými, bude
předcházet posouzení dopadů a návrh bude nakonec přijat Evropským parlamentem a
Radou. Tak tomu bude zejména v případě pesticidů, kde Komise hodlá navrhnout revizi
směrnice o udržitelném používání pesticidů1.
Komise by navíc ráda zdůraznila, že uvedených cílů by mělo být dosaženo na úrovni EU.
Vzhledem k tomu, že členské státy by je měly převést do opatření na své úrovni, bude
Komise spolupracovat s každým z nich s cílem zajistit, aby jejich strategické plány
společné zemědělské politiky (SZP) byly v souladu se společným a ambiciózním
přístupem, který odráží záměry a cíle Zelené dohody pro Evropu. Jak bylo oznámeno ve
strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“, Komise nedávno dokončila svá doporučení pro
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro
činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.

každý členský stát týkající se devíti specifických cílů SZP a kvantitativních cílů strategie
„od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické rozmanitosti, než
formálně předloží návrhy strategických plánů. Díky tomu bude možné zohlednit různé
výchozí situace v jednotlivých členských státech, neboť jejich místní situace není vždy
srovnatelná, pokud jde o ekologické zemědělství, pesticidy, antimikrobiální látky nebo
používání hnojiv.
Pokud jde o připomínku Senátu k mezinárodnímu rozměru, Komise by ráda zdůraznila,
že strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ jasně uznává, že přechodu k udržitelným
potravinovým systémům nelze dosáhnout, pokud se o něj zasadí pouze EU.
Prostřednictvím svých vnějších politik, včetně mezinárodní rozvojové spolupráce a
obchodních politik, bude EU usilovat o rozvoj udržitelných potravinových systémů se
všemi svými partnery na dvoustranných, regionálních a mnohostranných fórech a bude
prosazovat normy na celosvětové úrovni na podporu udržitelných postupů. Rozvojovým
zemím se při přechodu na udržitelné potravinové systémy dostane podpory
prostřednictvím partnerského přístupu.
Obchodní politika EU tuto transformaci podpoří a EU bude usilovat o zahrnutí
ambiciózní kapitoly o udržitelnosti do všech svých příslušných dvoustranných dohod.
Doufáme, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těšíme se
na pokračování politického dialogu v budoucnu.
S úctou
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