„От фермата до трапезата“
Европейският
зелен пакт
Декември 2019 г.
#EUGreenDeal

Европейската храна трябва да остане безопасна, питателна и с
високо качество. Тя трябва да бъде произведена с минимално
въздействие върху природата.
В бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.

40 % от бюджета на общата селскостопанска
политика следва да допринасят за действията
в областта на климата

30 % от Фонда за морско дело и
рибарство следва да допринасят за
целите в областта на климата

През пролетта на 2020 г. Комисията ще представи стратегия
„От фермата до трапезата“, която има за цел да:

гарантира, че
европейците
получават
устойчиви храни
на достъпни
цени

се бори с
изменението
на климата

опазва
околната
среда

опазва
биологичното
разнообразие

увеличи
биологичното
земеделие

Земеделските стопани и рибарите са от ключово значение за
управлението на прехода
Европейската комисия ще работи с държавите членки и
заинтересованите страни за:
Да гарантира, че преходът е справедлив за всички
работещи в европейския селскостопански и морски сектор;
Да намали значително зависимостта и риска от
химическите пестициди, торовете и антибиотиците,
както и тяхното използване;
Да разработи новаторски техники за селско
стопанство и риболов, които защитават реколтата от
вредители и болести.
„От фермата до трапезата“ ще спомогне също за
борба с измамите с храни чрез предотвратяване,
откриване и борба с измамите в координация с
държавите членки и държавите извън ЕС.
Внасяните хранителни продукти от трети държави трябва да отговарят на екологичните
стандарти на ЕС.

„От фермата до трапезата“ ще допринесе за постигането на кръгова
икономика — от производството до консумацията:
По-добре
информирани
граждани

Здравословна консумация на
храни и намаляване на загубата и
разхищението на храни
Сътрудничеството с държавите членки е от ключово значение: националните стратегически
планове за селското стопанство следва да отразяват в пълна степен амбицията на
Европейския зелен пакт и стратегията „От фермата до трапезата“.
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