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Uznesenie o udržateľných potravinách

(2015/C 313/02)

EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV

1.
víta skutočnosť, že Svetová výstava EXPO 2015 na tému „Živiť planétu: energia pre život“ sa koná súčasne
s Európskym rokom rozvoja a plánovaným termínom zavedenia ôsmich miléniových rozvojových cieľov na odstránenie
chudoby a hladu a zabezpečenie udržateľnosti životného prostredia;

2.
zdôrazňuje úlohu Európskej únie ako hlavného globálneho aktéra pri zvládaní výziev súvisiacich s potravinovou
a výživovou bezpečnosťou a udržateľnosťou a povzbudzuje investície do vedy a inovácií ako kľúčových faktorov na
zabezpečenie univerzálneho prístupu k zdravým a výživným potravinám vyrábaným udržateľným spôsobom. Pripomína,
že už v Rímskych zmluvách je SPP považovaná za spoločnú politiku, ktorej cieľom je zabezpečiť dostupné potraviny pre
všetkých občanov EÚ a zabezpečiť primeranú životnú úroveň pre poľnohospodárov; pripomína, že potravinová
bezpečnosť, uznaná ako základné ľudské právo vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, je základným predpokladom
zníženia chudoby; poukazuje na to, že 122,6 miliónov osôb v Európskej únii (24,5 % obyvateľstva) žije pod hranicou
chudoby a 9,6 % obyvateľov žije v stave vážnej materiálnej deprivácie; pripomína, že je dôležité, aby EÚ zaručila svojim
občanom, najmä tým najviac znevýhodneným, prístup k zdravej, postačujúcej, primeranej a výživnej strave;

3.
zdôrazňuje, že EÚ by mala zachovať prísne normy v oblasti bezpečnosti potravín a potravinovej bezpečnosti ako
známku kvality, ktorá pomáha rozlíšiť výrobky EÚ vo svete. V tejto súvislosti pripomína požiadavku, aby sa v rámci
bilaterálnych obchodných dohôd v žiadnom prípade neznižovala úroveň právnych noriem platných v členských štátoch EÚ
týkajúcich sa bezpečnosti potravín a dobrých životných podmienok zvierat, a zároveň pripomína, že je naopak presvedčený
o tom, že túto úroveň sa musíme snažiť naďalej zvyšovať;

4.
konštatuje, že svet v súčasnosti čelí rozmanitým a závažným výzvam: nepretržitý rast populácie, rast strednej triedy
a nárast kúpnej sily, ktorý spôsobuje zmeny v stravovacích návykoch (pestrosť, prvovýrobky a vysoko kvalitné výrobky),
spolu s ohrozením kapacity poľnohospodárskej výroby na celom svete v dôsledku klimatických zmien;

5.
víta skutočnosť, že udržateľný rozvoj sa stal neodmysliteľným predpokladom každej politiky sociálno-ekonomického
rastu, a žiada väčšiu politickú angažovanosť na všetkých úrovniach riadenia, pokiaľ ide o vyčleňovanie zdrojov vo všetkých
sektoroch;

6.
zdôrazňuje, že potravinová demokracia je proces zdola nahor, ktorý sa musí začať na miestnej úrovni, v regiónoch
a mestách, aby sa zaviedli opatrenia, ktoré prispievajú k potravinovej bezpečnosti a udržateľnosti, a vyzýva miestne
a regionálne orgány, aby uznali na každom území právo na zdravé a udržateľné stravovanie;

7.
zdôrazňuje, že je potrebné posilniť väzby medzi rôznymi oblasťami, ktoré súvisia s potravinami, ako sú energetika,
lesné hospodárstvo, morské zdroje, voda, odpad, poľnohospodárstvo, zmena klímy, veda a výskum a aspekty využívania
pôdy, pretože všetky zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní ekologického hospodárstva;

8.
v tejto súvislosti požaduje, aby poľnohospodárstvo a potravinový zásobovací reťazec boli šetrnejšie pri využívaní
vody a fosílnych palív, využívali menej hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, rozmanitejším a inteligentnejším spôsobom
využívali synergiu rastlinnej a živočíšnej výroby, lepšie nakladali s organickým odpadom i tokom rezíduí a vyrábali energiu
z obnoviteľných zdrojov;
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9.
konštatuje, že poľnohospodárstvo má veľký význam pri rozvoji vyvážených a súdržnejších území, najmä vidieckych
oblastí, keďže poskytuje zamestnanie takmer 30 miliónom osôb. Konštatuje, že vidiecke oblasti pokrývajú 90 % územia
Európskej únie a žije na nich 60 % európskych občanov, často sú však ekonomicky menej rozvinuté ako mestské zóny.
Zdôrazňuje, že v záujme podpory konkurencieschopnosti, zvýšenia odolnosti a tvorby nových pracovných miest by sa
vidiecke oblasti mali zamerať na diverzifikované hospodárske a environmentálne aspekty rozvoja vidieka, a nie výlučne na
poľnohospodárstvo;

10.
pripomína ciele, ktoré boli do budúcnosti stanovené v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky v oblasti trvalo
udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi, potravinovej bezpečnosti, poľnohospodárskej výroby na celom území
Európskej únie, vyváženého regionálneho rozvoja, konkurencieschopnosti európskej poľnohospodárskej výroby, podpory
mladých poľnohospodárov a ďalšieho zjednodušenia SPP. Opätovne vyjadruje svoj kritický postoj k nedostatočným
opatreniam na zavedenie väčšej hospodárskej súťaže pre malé a stredné poľnohospodárske podniky. Vyjadruje ľútosť, že
SPP naďalej uprednostňuje väčšie produkcie na úkor malých a stredných poľnohospodárskych podnikov;

11.
domnieva sa, že práve vidiecke oblasti patria medzi oblasti najviac zraniteľné v dôsledku zmeny klimatických
podmienok. Preto žiada začleniť do nástrojov plánovania, územného riadenia a rozpočtu opatrenia zamerané na
zmierňovanie následkov klimatických zmien a prispôsobenie sa im, aby bol prostredníctvom mechanizmov zapojenia
a poľnohospodárskych postupov umožnený udržateľný rozvoj;

12.
v súvislosti so súčasným trendom životného štýlu v mestských spoločenstvách navrhuje, aby sa propagovali výhody
života vo vidieckych oblastiach. Iniciatívy zamerané na vytváranie úzkeho prepojenia medzi poľnohospodármi
a spotrebiteľmi potravín môžu významne prispieť k rozvoju prímestských oblastí a iného druhu vzťahov medzi vidiekom
a mestami, vrátane územných partnerstiev vo funkčných oblastiach;

13.
zdôrazňuje tiež dôležitosť uceleného projektu na opätovné osídľovanie opustených a vyľudnených vidieckych
oblastí (odľahlých, horských atď.) s cieľom dosiahnuť celkovú územnú obnovu a zhodnocovanie miestnej výroby
v mikropodnikoch, čo bude mať za následok ochranu biodiverzity;

14.
vyzýva, aby sa vytvárali krátke dodávateľské reťazce poľnohospodárskych produktov, keďže prispievajú k rozvoju
udržateľnej výroby a zodpovednej spotreby. Reagujú na rastúci dopyt spotrebiteľov po autentických produktoch,
vyhovujúcich kritériám sezónnosti, blízkosti miesta výroby a spoločenských vzťahov. Ide o sociálne uvedomelý model
spotreby, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, ktorým sa obmedzuje množstvo obalov a plytvanie potravinami, znižujú
emisie CO2 a podporujú trvalo udržateľné výrobné postupy;

15.
domnieva sa, že na vytvorenie európskeho loga na identifikovanie týchto výrobkov je už príliš neskoro a očakáva
operatívny návrh;

16.
konštatuje, že miestna výroba potravín – najmä výroba agropotravinárskych výrobkov certifikovanej kvality s CHOP
a CHZO so svojimi normami excelentnosti stanovenými prostredníctvom prísnych pravidiel výroby – nielenže je
nevyhnutným cieľom a vytvára na miestnej úrovni nové pracovné miesta a nové zručnosti, ale môže tiež prispieť
k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju našich regiónov, a predchádzať hromadnému vyľudňovaniu území alebo
nadmernému demografickému tlaku na mestské oblasti;

17.
zdôrazňuje, že v znevýhodnených oblastiach, a predovšetkým horských regiónoch, ktorých výrobky sú cenené pre
svoju kvalitu, vznikajú dodatočné náklady, ktoré sťažujú a zdražujú výrobu potravín;

18.
požaduje, aby potraviny, v ktorých nie sú geneticky modifikované organizmy, tvorili významnú časť udržateľnej
výživy; pripomína, že mnohé regionálne a miestne samosprávy sa vyslovili proti pestovaniu geneticky modifikovaných
plodín na svojich územiach, vyhlásili ich za „oblasti bez GMO“ a združujú sa v sieťach;
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19.
odporúča, aby rôzne subjekty zapojené do udržateľnej výroby a zodpovednej spotreby, ako napríklad školy, vrátane
vysokých škôl a nemocnice boli informované o možnostiach zahrnúť do svojich oznámení o verejnom obstarávaní kritériá
udržateľnosti (napr. blízkosť výroby, ekologické potraviny) tak, aby ich mohli skutočne uplatniť;

20.
žiada preto, aby sa uprednostňovali a posilňovali postupy trvalej spolupráce a prepojenie s rôznymi legislatívnymi
úrovňami Európskej únie, členských štátov a európskych regiónov, aby bola čo najskôr schválená revízia pravidiel
o sledovateľnosti a označovaní výrobkov tak, aby poskytovala jasné špecifikácie, ktoré by umožnili spotrebiteľom
informovane rozhodovať o použití výrobkov aj vďaka jasnej identifikácii výrobných reťazcov, v ktorých neboli použité
žiadne GMO;

21.
navrhuje zlepšiť nariadenie týkajúce sa poskytovania ovocia, zeleniny a mlieka v školách; so zreteľom na stupeň
spracovania výrobkov, ktoré môžu byť podľa nariadenia o pomoci podporované, a so zreteľom na význam zásady zaviesť
zdravú výživu už v detskom veku, navrhuje obmedziť finančnú podporu z programu pomoci len na tie výrobky, ktoré
obsahujú len malé množstvá sladidiel alebo soli a ktoré neobsahujú škodlivé prídavné látky ani činidlá na zvýraznenie chuti;

22.
opakovane žiada, aby Európska komisia podporovala znižovanie plytvania potravinami (1) a opätovne predložila
návrh cieľa na zníženie objemu potravinového odpadu do roku 2025 najmenej o 30 %, ktorý by vychádzal z jej stiahnutého
návrhu z roku 2014, ktorým sa mení a dopĺňa rámcová smernica o odpade na podporu obehového hospodárstva a na
tento účel zvážila rozšírenie úspešného modelu riadenia podľa Dohovoru primátorov a starostov. V tejto súvislosti
podporuje výzvu Európskeho parlamentu vyhlásiť rok 2016 za Európsky rok boja proti plytvaniu potravinami;

23.
poznamenáva, že viac ako tretina výdavkov v cestovnom ruchu je určená na potraviny. Zdôrazňuje, že
gastronomický cestovný ruch v sebe skrýva potenciál udržateľnosti pracovných miest počas celého roka a môže viesť
k vytváraniu nových pracovných príležitostí. Zdôrazňuje, že to môže zohrávať významnú rolu v oblasti miestneho
a regionálneho rastu a súdržnosti, ako aj pri zveľaďovaní kultúrneho dedičstva;

24.
vyzýva na zorganizovanie osvetových kampaní pre verejnosť o hodnote genetických zdrojov a význame ich ochrany,
výskumu a udržateľného využívania, ako aj programov vzdelávania technikov a poľnohospodárov, ktoré by boli
prispôsobené trhovým potrebám, spoločne s mechanizmami koordinácie, monitorovania a hodnotenia zameranými
na ochranu biodiverzity v poľnohospodárstve;

25.
vyzdvihuje úlohu, ktorú môžu miestne a regionálne orgány zohrávať pri prispôsobovaní vzdelávacích a odborných
zručností mladých ľudí trhu práce vo vidieckych oblastiach; je odhodlaný podporovať a propagovať regionálne a miestne
osvedčené postupy týkajúce sa inovatívnych postupov výroby, distribúcie a spotreby potravín. Vyzýva na zvýšenie
povedomia a spoločenskej akceptácie poskytovaním vzdelávania o stravovaní a podporovaním dobrých stravovacích
návykov pre zdravie a spokojnosť, ako aj efektívnejšieho využívania potravín a iných zdrojov;

26.
opakovane vyjadruje svoju podporu účinnej kontrole dodržiavania a zjednodušovania právnych predpisov
vzťahujúcich sa na potraviny a krmivá, ako aj iných pravidiel, ktoré sa týkajú zdravia a dobrých životných podmienok
zvierat, zdravia rastlín, rastlinného rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín, ktorá pomáha budovať
stabilitu trhu založenú na dôvere spoločnosti v tieto výrobky; pripomína, že v tejto oblasti sa treba vyhnúť delegovaným
aktom EÚ, aby rôzne úrovne riadenia mohli plne preskúmať a vyhodnotiť regulačné náklady, v súlade so zásadami
subsidiarity a proporcionality;

27.
pripomína prínos spoločnej rybárskej politiky EÚ pre trvalo udržateľnú výrobu potravín; požaduje výraznejšiu
podporu cieľov spoločnej rybárskej politiky aj v medzinárodnom meradle. Únia by sa na tento účel mala snažiť zlepšiť
účinnosť regionálnych a medzinárodných organizácií pri ochrane a riadení medzinárodných zásob rýb, a to
prostredníctvom podporovania rozhodovania založeného na vedeckých poznatkoch a lepšieho dodržiavania predpisov,
zvýšenej transparentnosti a účasti zainteresovaných strán, najmä rybárov, a prostredníctvom boja proti nezákonným,
nenahláseným a neregulovaným rybolovným činnostiam;

(1)

CdR 140/2011 fin, http://portal.cor.europa.eu/europe2020/MonitoringFlagships/Pages/A-Resource-Efficient-Europe.aspx
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28.
Zdôrazňuje, že je potrebné úzko spolupracovať s odvetvím rybárstva prostredníctvom verejno-súkromných
partnerstiev, ako aj vytvárať väzby medzi podnikmi a výskumom, aby sa zabezpečilo, že odvetvie rybárstva je nielen
udržateľné, ale aj konkurencieschopné a inovačné;
29.
zdôrazňuje, že je potrebné pristupovať k domácemu odvetviu akvakultúry ako k strategickému odvetviu (rovnako
ako k iným oblastiam výroby primárneho sektora), pokiaľ ide o reakciu na očakávané výzvy v oblastiach potravinových
zdrojov, tvorby pracovných miest, prírodných zdrojov a regionálneho rozvoja so zreteľom na skutočnosť, že 70 % rybných
produktov spotrebovaných v Európskej únii pochádza z dovozu;
30.
vyjadruje myšlienku, že EÚ by sa mala chopiť vedúcej úlohy v rozvoji ekologických a udržateľných spôsobov chovu
rýb a vďaka využívaniu inovatívnych technológií a sústav výroby, kŕmenia, liahnutia z ikier a lovu rýb, ktoré budú vyvinuté
v EÚ, sa vydať smerom k „modrej revolúcii“.
V Bruseli 8. júla 2015
Predseda
Európskeho výboru regiónov
Markku MARKKULA

