13. ledna 2020
STRATEGIE FARM TO FORK K UDRŽITELNÝM POTRAVINOVÝM SYSTÉMŮM
NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU
ČÁST I – AKCE SOUVISEJÍCÍ SE SPECIFICKÝMI BODY STRATEGIE

Časová
osa

N°

Vytváření vice udržitelné potravinové produkce
-

-

-

-

-

-

Snížit závislost na chemických pesticidech: Revidovat Směrnici k udržitelnému využití
pesticidů.
Omezení používání hnojiv vytvořením strategie k optimalizaci užívání živin v
zemědělství, snížení ztrát v celém potravinovém systému a zlepšení oběhové ekonomiky.
Semena přispívající k zemědělské biodiverzitě a klimatické odolnosti: Revidovat
legální rámec obchodu se semeny a dalšími rostlinnými reprodukčními materiály.
Omezení používání antimikrobů v zemědělství: Přijmout EU implementační a
delegované akty k ustanovení seznamu antimikrobů určených pro lidské využití.
Evaluovat již existující legislativu k dobrým životním podmínkám zvířat. Zlepšit
současné aktivity skrze nástroje SZP a skrze rozvoj indikátorů dobrých životních podmínek
zvířat.
Podnítit produkci více udržitelných krmných materiálů a potravin: Revidovat
Nařízení k doplňkovým látkám v krmivech. Přijmout Nařízení k trhu s krmivy, k vedlejším
produktům živočišné výroby a k transmisivním spongiforním encefalopatiím. Poskytnout
veděckou a technickou výpomoc za cílem podpořit produkci a zpracování alternativních
zdrojů bílkovin v EU.
Evaluovat a revidovat tržní standardy pro potravinové produkty.
Posílit ambice Členských států v rámci udržitelné potravinové produkce: Ustanovit
vhodný rámec a uspořádání v rámci SZP po roce 2020 k zajištění koordinovaného a
ambiciozního přístupu u národních strategických plánů.
Podporovat přechod u údržbu organického zemědělství v EU a vývoj nových akčních
plánů k organice pro roky 2021-2026.
Podpořit primární producenty v rámci přechodu: Vyvinout “Manuál k uhlíkovému
zemědělství v EU” pro vyčíslení redukce emisí a odstranění uhlíku na farmách a v lesních
systémech. Posílit poradenské služby pro rybáře a zemědělce v podobě poskytování
technologického a vědeckého poradenství v oblasti udržitelné produkce.
Zdraví rostlin: Posílit ostražitost u importovaných rostlin do EU; zvýšit monitorování
oblasti Unie kvůli brzké detekci nebezpečných škůdců; ustanovit sjednocená pravidla u
kontrol po importu.
Posoudit status nových genomických technik pod Legislativou Unie.
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Podnítit postupy udržitelného zpracování potravin, maloobchodu, pohostinství a stravovacích služeb
-

Plnit závazky udržitelného zpracování potravin a maloobchodních praktik: Vytvořit
EU zásady pro odpovědné obchodní jednání v potravinovém dodavatelském řetězci.
Omezit nadměrné používání obalů a zlepšit udržitelnost obalů: Posílit požadavky ve
Směrnici k obalům a plýtváním obaly. Přezkoumat Legislativu EU k materiálům pro
kontakt s potravinami.

13.
14.
2021

Podpořit udržitelnou spotřebu potravin usnadňující posun směrem k zdravé, udržitelné stravě
-

Podpořit spotřebitele ve volbě udržitelných potravin: Sjednotit označení výživových
hodnot na přední straně obalu. Vyžadovat označení původu u mléčných a masových
ingrediencí. Vyvinout EU značku popisující environmentální dopad potravinových
produktů. Vyvinout jednotné logo udržitelných potravin zahrnující výživový,
environmentální a společenský aspekt.

15.

1

-

Vyvinout udržitelené stravovací pokyny pro celou EU.

-

Podporovat zdravou a udržitelnou stravu: Podpořit udržitelné potraviny a stravu skrze
přezkoumání školních schémat EU a eketivní využití EU pokynů o ekologickém zadávání
veřejných zakázek a o zadávání veřejných zakázek na potraviny pro zdraví.
Zdraví a environmentální náklady na potraviny: Zahájit projekt v roce 2014 s cílem, z
ekonomického hlediska, vyčíslit environmentální a společenské náklady spojené s výrobou
a spotřebou nejdůležitějších potravinářských výrobků na evropském trhu.

-

16.

2021-2027

17.

18.

Omezení potravinové ztráty a plýtvání potravinami
-

Implementovat Akční plán EU k potravinovým ztrátám a plýtvání potravinami.

2020-2024

19.

Bojovat proti potravinovým podvodům a posílit prosazování a kontroly v zemědělsko-potravinovém řetězci
-

Implementovat Akční plán EU k potravinovým podvodům.

20.

2020-2024

Plnit závazky pro zajištění světového přechodu k udržitelným potravinovým systémum
-

Zajistit zahrnutí ambiciózních opatření pro udržitelné potraviny ve všech relevantních
dvoustranných dohodách EU.
Mezinárodní spolupráce: Posílit spolupráci na politikách a aktivitách k udržitelným
potravinovým systémům na mezinárodních fórech.

21.
22.

ĆÁST II – AKCE SOUVISEJÍCÍ S PROSTŘEDKY STRATEGIE
Inkluzivní a transparentní procesy umožňující politickou soudržnost a několikastupňové zahrnutí
zúčastněných stran
Správa
-

Zřídit vhodný řídící mechanismus na všech úrovních správy.

-

Vyvinout vědecký rámec a metodiku na podporu tvůrců politik a zúčastněných stran v
rámci posuzování udržitelnosti potravinových produktů, procesů a systémů.
Zřídit “virtuální agenturu Jedno zdraví/Udržitelnost” poskytující poradenství v oblasti
regulačních věd.

-

23.
24.

2020-2021

25.

Odbornost
-

Zřídit expertní skupinu na vysoké úrovni poskytující poradenství v oblasti sestavení
koherentního politického rámce EU pro dosažení spravedlivého a včasného přechodu k
udržitelným potravinovým systémům.

26.
Q2 2020

Analýza a přezkoumání existujících EU politik relevatních k udržitelným potravinovým systémům
-

Vyvinout nástroj Lepšího nařízení určený pro potraviny a potravinovou produkci k zajištění
vhodného a komplexního posouzení dopadu nařízení o potravinových systémů na cíle
udržitelnosti, které jsou definované ve strategii.

27.

Zapojení komunit a občanů
-

Poskytnout podporu komunitám jako klíčový faktor k vytvoření udržitelného
potravinového hodnotového řetězce.

28.

Členské státy
-

Podpořit členské státy v integrovaci potravinové udržitelnosti v Národních energetických a
klimatických plánech (NECPs) pro dosažení klimatických cílů.

29.
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Sdílení znalostí, výzkumu, inovací a finančních investic k poskytnutí udržitelných potravinových systémů a
tržních příležitostí
Akce na financování EU výzkumu a inovací pro udržitelné potravinové systémy
-

-

Rozvíjet akce výzkumu a inovací ‘Potraviny 2030’ podporované v rámci Evropského
horizontu (2021-2027) zaměřující se na klimatické zmírnění a přízpůsobení se klimatu;
životní prostředí; zdraví; oběhovou ekonomiku; komunity; správu; a potravinové podvody.
Vyvinout časový plán pro akce výzkumu a inovací podporované Evropským horizontem
pro udržitelné potraviny u strategie Farm to Fork zaměřující se na zemědělce a další.
V rámci Evropského horizontu zahájit a podpořit „Misi zdraví půdy a potravin“ cílenou na
zvýšení povědomí o důležitosti půdy.
V rámci Evropského horizontu podpořit partnerství veřejného a soukromého sektoru pod
programem „Bezpečné a udržitelné potravinové systémy pro lidi, planetu a klima”, který
poskytne důležitou platformu pro zapojení do podpory procesu Farm to Fork.

30.

31.
32.
33.

Akce na sdílení a projednávání akcí výzkumu a inovací
-

Vytvořit nástroj Komise pro správu znalostí o udržitelných potravinových systémech pro
sdílení a komunikaci aktivit spojených s cíli strategie Farm to Fork.

34.

Q2 2020

Akce na podporu zavádění nových technologií
-

Rozvíjet a implementovat akční plán pro podporu inovací a přijmout nové technologie v
celém potravinovém řetězci.
V rámci Evropského horizontu podpořit velké lokální demonstranty v oblastech
souvisejících s digitalizací a dekarbonizací potravinového systému.
V rámci Evropského horizontu podpořit demonstrační akce k uzavření cyklů živin a k
udržitelnému odběru vody pro zemědělství.

35.
36.
37.

Akce na podporu financování EU a stimulaci investic
-

-

Usilovat o další vývoj kooperace mezi SZP a Evropským horizontem skrze Evropské
38.
inovační partnerství AGRI.
Využít Program jednotného trhu na podporu přechodu k udržitelným potravinovým
39.
2021-2027
systémům.
Poskytnout finanční podporu udržitelným potravinovým systémům skrze strukturální fondy
40.
a strategie inteligentní specializace.
Financovat demonstrační projekty skrze Program LIFE odkazující na emise v potravinovém
41.
hodnotovém řetězci a potravinové produkci poskytující environmentální služby.
Směřovat budoucí výzvy Inovačního fondu k inovativním řešením ke snížení emisí a
42.
zvýšení klimatické adaptace v rámci potravinového hodnotového řetězce.
Vývoj rámce monitorování a evaluování pokroku při provádění implementace strategie zahrnující měření
environmentálního dopadu potravinového hodnotového řetězce
Vyvinout rámec monitorování pro strategii. Zahrnoval by nástroje umožňující měřit
2021
43.
environmentální dopad potravinového hodnotového řetězce.
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