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Szanowni Państwo, 

W imieniu Fundacji Green REV Institute składam uwagi do inicjatywy mającej na celu 

zapewnienie zrównoważonego systemu żywnościowego UE. 

Na wstępie należy podkreślić, że europejski system żywnościowy posiada wady, których nie 

sposób pominąć. Jest on niedoskonały, ponieważ nie uwzględnia wyzwań obecnych czasów, 

takich jak kryzys klimatyczny, ekspansja nowotworów czy otyłości.  

W tym celu przede wszystkim konieczne jest odejście od produkcji zwierzęcej, co będzie miało 

bezpośrednie przełożenie na zatrzymanie zmian klimatycznych - doprowadzi to m. in. do 

zmniejszenia zużycia wody o ponad 90%, odejście od emisyjnych ferm przemysłowych. Według 

dostępnych danych naukowych aż 70% wody wykorzystywanej przez ludzi pochłania rolnictwo. 

Tylko 22% jest wykorzystywane przez przemysł, a 8% do celów domowych. Ślad wodny  

(a w szczególności jego ograniczenie) stanowi jedno z największych wyzwań współczesnej 

polityki, w tym polityki żywnościowej opartej o zrównoważony rozwój. Unia Europejska powinna 

być pionierką takiego rozwoju. Pojęcie "zrównoważonego rozwoju", w tym z poszanowaniem 

środowiska naturalnego wielokrotnie pojawia się w aktach prawa pierwotnego Unii Europejskiej 

- między innymi w preambule, art. 3 ust 2 oraz art. 21 ust. 2 lit. f) Traktatu o Unii Europejskiej, 

jak również w art. 11, art. 26 ust. 3 oraz art. 191 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

Zaprzestanie produkcji nastawionej na wykorzystanie zwierząt pozaludzkich będzie miało 

również pozytywny wpływ na zdrowie i życie ludzi. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez odejście 

od mięsa faszerowanego antybiotykami, mięsa z podwyższonym poziomem kortyzolu 

wynikającego ze stresu zwierząt. Mięso zgodnie z wieloma rzetelnie prowadzonymi badaniami 

zostało uznane jako jeden z czynników zwiększających ryzyko nowotworzenia. 

Gospodarka zwierzęca (a co za tym idzie, system żywnościowy obejmującymi między innymi 

dopłaty do mięsa i innych produktów zwierzęcych) musi przejść gruntowną transformację. Rzecz 

jasna nie będzie można przejść obojętnie bez wsparcia dla regionów UE, których podstawą 

gospodarki jest gospodarka zwierzęca właśnie - jednak są to kroki konieczne dla ocalenia klimatu 

oraz zaprzestania traktowania w sposób przedmiotowy innych organizmów żywych. 

Celem zapewnienia zrównoważonego systemu żywnościowego UE konieczne jest wprowadzenie 

kompleksowego programu wsparcia branży roślinnej w zakresie wsparcia finansowego promocji 

diety roślinnej, wsparcia finansowego wydatków związanego z badaniami i rozwojem w ramach 
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branży roślinnej, uruchomienia programu wspierającego rolników i przetwórców, którzy chcą 

przekwalifikować swój profil działalności z produkcji odzwierzęcej na produkcję roślinną (jako 

rekompensata za likwidację dopłat do produkcji mięsa oraz produktów odzwierzęcych). 

Dodatkowym instrumentem wspierającym rozwój branży roślinnej mogłaby być stawka 0% VAT 

na zamienniki – alternatywy dla mięsa, mleka i jaj.  

Przy planowaniu i zapewnianiu zrównoważonego systemu żywnościowego UE należy mieć na 

uwadze ochronę zdrowia ludzkiego, ostrożne i racjonalne wykorzystywanie zasobów 

naturalnych, wprowadzanie rozwiązań mających na celu zwalczanie negatywnych zmian klimatu 

oraz zaprzestanie wykorzystywania zwierząt pozaludzkich (odejście od produkcji zwierzęcej). 

Tylko tak zniwelujemy postępujące negatywne zmiany klimatyczne oraz zdrowotne oraz - w tym 

przypadku poprzez zapewnienie zrównoważonego systemu żywnościowego UE - doprowadzimy 

do jak najpełniejszej realizacji celów Unii Europejskiej wskazanych przede wszystkim w normach 

traktatowych. 


