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Jej zámerom je pomôcť

poľnohospodárom zlepšiť svoju

výkonnosť v oblasti životného

prostredia a klímy pomocou modelu,

ktorý bude viac orientovaný na

výsledky, ktoré si členské štáty

stanovia v Strategických plánoch
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Spoločná
poľnohospodárska politika

Návrhy Európskej komisie v oblasti SPP po roku

2020 sa zameriavajú hlavne na zabezpečenie

spravodlivých podmienok a stabilnej budúcnosti pre

poľnohospodárov, stanovenie vyšších ambícií v

oblasti životného prostredia a klímy a ochranu

postavenia poľnohospodárstva ako základu

európskej spoločnosti

Prostredníctvom týchto návrhov SPP významne

prispeje k Európskej zelenej dohode (European

Green Deal) – dokumentu, ktorý uvádza, ako

dosiahnuť, aby sa Európa do roku 2050 stala

prvým klimaticky neutrálnym kontinentom

Základným kameňom Európskej zelenej dohody je

stratégia „Z farmy na stôl“ (From Farm to Fork),

ktorá ponúka komplexné riešenia, ako dosiahnuť

udržateľnosť potravinových systémov, pričom

uvádza neoddeliteľnosť vzťahov medzi zdravím

ľudí, zdravím celej spoločnosti a zdravím planéty

Udržateľné potravinové a poľnohospodárske

systémy môžu byť schopné zabezpečiť výživné a

cenovo dostupné potraviny pre narastajúcu

populáciu, pomôcť obnoviť ekosystémy, dosiahnuť

zdravší životný štýl, ako aj zabezpečiť požiadavky

obyvateľov na čerstvé, menej spracované,

udržateľným spôsobom dopestované a vyrábané

potraviny, ktoré pochádzajú z blízkeho okolia (v

rámci tzv. krátkeho dodávateľského reťazca)
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V rámci SPP po roku 2020 by aj poľnohospodári na

Slovensku mali začať prechádzať na nový model

ekologického podnikania a uplatňovať praktiky,

ktoré odstraňujú CO2 z atmosféry, pričom by mali

byť za takúto činnosť odmeňovaní

Obrovský potenciál poľnohospodárstva je aj v

obehovom hospodárstve, ktoré využíva biologické

materiály na výrobu organických hnojív,

bielkovinových krmív, biochemikálií, bioenergií.

Tento smer vývoja predstavuje príležitosti na

prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo EÚ a

tvorbu nových pracovných miest.


