Ramy prawne UE dotyczące zrównoważonych
systemów żywnościowych: Konsultacje społeczne
Jakie są unijne ramy prawne dotyczące zrównoważonych systemów
żywnościowych?
W opublikowanej w maju 2020 r. strategii Farm to Fork (F2F) Komisja Europejska (KE)
zapowiedziała, że do końca 2023 r. przedstawi propozycję nowych ram prawnych
dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych (SFS Law). Będzie to
kluczowy nowy akt prawny Unii Europejskiej (UE) dotyczący żywności, który może
wspierać postęp w kierunku transformacji systemu żywnościowego ukierunkowanej
na zrównoważony rozwój. Nowe prawo SFS ma potencjał, aby napędzać stopniowe
dostosowywanie innych przepisów UE związanych z żywnością (np. Wspólnej Polityki
Rolnej), a także może otworzyć nowe możliwości dla UE w innych aspektach systemu
żywnościowego, potencjalnie prowadząc do bardziej zdecydowanych działań UE w
obszarach takich jak konsumpcja żywności i diety, zobowiązania w zakresie
zrównoważonego rozwoju dla podmiotów łańcucha dostaw żywności, a także zwiększona
przejrzystość i silniejsze zabezpieczenia społeczne i środowiskowe w handlu żywnością
pochodzenia morskiego i rolno-spożywczego. Czy Twoja praca lub zaangażowanie są
związane z systemami żywnościowymi, takimi jak produkcja żywności lub diety? W
takim razie to nowe prawo powinno znaleźć się na waszym celowniku, ponieważ ma
ono prawdziwy potencjał, aby przyspieszyć przejście na bardziej zrównoważone
systemy żywnościowe. Aby stało się to rzeczywistością, musimy wysłać Komisji
Europejskiej jasny komunikat!

Co to są konsultacje społeczne?
Konsultacje publiczne są dla Komisji Europejskiej sposobem na zbadanie zainteresowania
inicjatywami politycznymi oraz zebranie informacji zwrotnych i wkładu od wielu stron.
Stały się one integralną częścią procedur tworzenia polityki przez Komisję Europejską.
Nawet jeśli stanowiska wyrażone w ramach konsultacji społecznych nie są wiążące dla
KE, to wzbogacają one kształtowanie polityki o poglądy i wnioski obywateli oraz
wszelkiego rodzaju interesariuszy, a zatem są kluczowym momentem, w którym
wszystkie strony mogą sprawić, że ich głos zostanie usłyszany przez KE! Konsultacje
społeczne SFS, które zostały otwarte 28 kwietnia 2022 r. i zakończą się 21 lipca 2022 r.,
mają formę kwestionariusza online na portalu Have your say KE. Teraz jest okazja do
wyrażenia swoich opinii!
Dlaczego jest to ważne?
Konsultacje społeczne są ważną okazją do wysłania pierwszego silnego sygnału
politycznego do Komisji: Decyzje na poziomie UE są często zbyt odległe od rzeczywistości
w terenie, dlatego wkład otrzymany w ramach konsultacji publicznych, szczególnie od
krajowych i lokalnych interesariuszy, jest ceniony jako dowód zainteresowania i
zaangażowania społeczeństwa. Czy jesteś osobą zaangażowaną lub chcącą uczynić

nasze systemy żywnościowe bardziej zrównoważonymi? Jesteś młodzieżą, organizacją
pozarządową lub podmiotem społeczeństwa obywatelskiego, który martwi się o
przyszłość naszych systemów żywnościowych? W takim razie Twoja opinia na temat
konsultacji społecznych może przyczynić się do starań o to, by były one przekrojowym
punktem zwrotnym dla systemów żywnościowych UE!

Jak mogę wziąć udział w konsultacjach społecznych?
Każdy może wziąć udział w konsultacjach społecznych i przekazać swoje opinie na stronie
internetowej EC SFS. Proces ten może być jednak trudny, ponieważ bywa techniczny i
politycznie obciążony, ale możemy udzielić Państwu rekomendacji. Prosimy zapoznać się
z naszymi Wskazówkami "Szablonowe odpowiedzi".
Czy znasz inne podmioty, które są zaniepokojone przyszłością naszych systemów
żywnościowych? Prosimy o podzielenie się z nimi tymi dokumentami i zachęcenie ich
do udzielenia odpowiedzi w ramach konsultacji, musimy się zjednoczyć, aby nasz głos
był słyszalny i aby nasze systemy żywnościowe były bardziej zrównoważone dla
wszystkich!

