Camp a la Taula

forma part del Pacte Verd Europeu (Green Deal),
el full de ruta per dotar la UE d’una economia sostenible.
L’objectiu és transformar els reptes climàtics
i ambientals en oportunitats, reduint les emissions
mentre es creen llocs de treball.
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Redissenyar

el sistema alimentari
El sistema alimentari actual representa gairebé
un terç de les emissions globals de gas d’efecte
hivernacle. És ineficient perquè consumeix
gran quantitat de recursos naturals, deteriora la
biodiversitat i provoca impactes negatius en la
salut (sobrenutrició i desnutrició).

A més, no permet retorns
econòmics justos ni mitjans
de vida per a tots els actors
de la cadena alimentària,
en especial per als productors
primaris.
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un sistema mes sostenible
Reduir la petjada
climàtica i ambiental,
mitigant el canvi
climàtic i adaptant-se
als seus impactes

Oferir noves
oportunitats
per a operadors
de la cadena alimentària:
aliments assequibles
i rendiments econòmics
més justos. Fomentar
la competitivitat del sector
i promoure el comerç just

Garantir la seguretat
alimentària, la nutrició
i la salut pública,
assegurant els estàndards
de qualitat, el benestar
animal i l’accés a aliments
saludables i sostenibles
per a totes les persones

Protegir el medi
ambient,
conservant i restaurant
els recursos terrestres
i marins, revertint
la pèrdua
de biodiversitat

Recerca
i innovació
Les noves tecnologies i
la ciència, combinats
per l’augment de la
consciència pública i la
demanda d’aliments
sostenibles, beneficiarà
a tots els interessats.

Promoció d’un marc
legislatiu específic.
Apostar per les
polítiques agrícoles
i pesqueres comunes
com a eina clau per
donar suport la
transició justa.

Creació d’un entorn alimentari saludable
per facilitar l’elecció d’una dieta vegetal
Etiquetatge d’aliments
per capacitar a seguir
dietes saludables i
sostenibles

Intensificar
la lluita contra
el malbaratament
alimentari

Liderar la transició
mundial.
Impulsar polítiques
comercials i instruments
de cooperació
internacionals

Objectius
2030
Mesures per una producciO
,

d’aliments sostenible

L’utilització
de plaguicides
en l'agricultura contribueix
a la contaminació del sòl,
l'aigua i l'aire
La Comissió prendrà mesures per a:
- reduir un 50% l'ús i el risc dels
plaguicides químics per a 2030.
- reduir un 50% l'ús dels plaguicides
més perillosos per a 2030.

La resistència
als antimicrobians
derivada de l'ús
d'antibiòtics per a
la protecció de la salut
humana i animal ocasiona
unes 33.000 morts de
persones a la UE cada any
La Comissió prendrà mesures per a:
- reduir un 50% les vendes
d'antimicrobians per a animals
de granja i d'aqüicultura d'aquí
a 2030

L'excés de nutrients
en el medi ambient és
una font important
de contaminació de l'aire,
el sòl i l'aigua, que
repercuteix negativament
en la biodiversitati en el clima
La Comissió prendrà mesures per a:
- reduir les pèrdues de nutrients
almenys un 50%, sense alterar
la fertilitat del sòl.
- reduir l'ús de fertilitzants
almenys un 20% per
a 2030.

L'agricultura
ecològica és una pràctica
respectuosa amb
el medi ambient
que ha de continuar
desenvolupant-se
La Comissió prendrà mesures per a:
- impulsarà el desenvolupament dels
cultius ecològics
- integrar com mínim el 10%
de la superfície agrícola amb
elements de paisatge
d’alta intensitat

