Webinář na téma Strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ – sladění potravinářského průmyslu
s cíli klimatické neutrality Zelené dohody pro Evropu a s cíli udržitelného rozvoje OSN
tematická studijní skupina EHSV Udržitelné potravinové systémy
10. prosince 2021 od 9:30 do 11:30
Předběžná koncepce
Od června 2021 do března 2022 bude Evropský hospodářský a sociální výbor pořádat sérii akcí
týkajících se aktualizované nové průmyslové strategie EU, jejíž plánované přijetí oznámila
dne 5. května 2021 Evropská komise. Hlavním cílem těchto akcí bude zjistit, jak se organizace občanské
společnosti staví k problematice budoucnosti evropského průmyslu. Každá akce bude věnována
určitému aspektu této strategie.
Jelikož se v nové průmyslové strategii hovoří o zemědělsko-potravinářském odvětví jako o jednom
z klíčových strategických ekosystémů EU, bude cílem webináře diskutovat o tom, jak nejlépe sladit
potravinářský průmysl s cíli klimatické neutrality Zelené dohody pro Evropu a s cíli udržitelného
rozvoje OSN. Je mimořádně důležité, aby se diskutovalo také o provádění strategie „Od zemědělce ke
spotřebiteli“.
Na základě závěrů a doporučení předložených ve stanovisku z vlastní iniciativy, které k tomuto tématu
EHSV vypracovává, se webinář zaměří na následující otázky:
 Jak můžeme lépe sladit potravinářský průmysl s cíli udržitelného rozvoje a stimulovat udržitelnou
produkci, zpracování a distribuci potravin ve všech článcích řetězce?
 S jakými problémy se potýká potravinářský průmysl na své cestě ke klimatické neutralitě
a udržitelnosti?
 Jaká řešení a jaké nástroje, mechanismy a legislativní iniciativy jsou zapotřebí k podpoření úlohy
soukromého sektoru při přechodu k udržitelným, spravedlivým a bezpečným potravinovým
systémům?
Webinář se uskuteční v rámci schůze tematické studijní skupiny EHSV Udržitelné potravinové systémy,
ve spolupráci se sekcí INT v EHSV. Účastníci panelu a externí účastníci budou vyzváni, aby se připojili
on-line a komunikovali prostřednictvím platformy Sli.do.
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Návrh programu
9:30–9:40

9:40–10:30

10:30–11:20

Přivítání a úvod
 Andreas Thurner, předseda tematické studijní skupiny EHSV Udržitelné
potravinové systémy, zpravodaj stanoviska NAT/821 – Sladění strategií
a provozních činností potravinářských podniků s cíli udržitelného
rozvoje v zájmu udržitelného oživení po pandemii COVID-19
Nástin situace
 moderátor: Andreas Thurner
pozvaní řečníci:
 Prof. Angelo Riccaboni, předseda Nadace PRIMA, předseda SDSN
Středomoří
 Herbert Dorfmann, poslanec EP, zpravodaj pro zprávu EP o strategii
„Od zemědělce ke spotřebiteli“ (videovstup)
 Alexander Jones, ředitel odboru mobilizace zdrojů a partnerství se
soukromým sektorem (FAO)
prostor pro otázky a odpovědi
Panelová diskuse na téma Co bude představovat zásadní obrat
v podporování úlohy soukromého sektoru při přechodu k udržitelným,
spravedlivým a bezpečným potravinovým systémům?
 moderátor: Peter Schmidt, předseda sekce Zemědělství, rozvoj
venkova, životní prostředí v EHSV
pozvaní řečníci:
Isabella Übertsberger, Heumilch
Alexander Anton, generální tajemník, Evropské mlékárenské sdružení
Giorgia Pontetti, Ferrari Farm Azienda Agricola
Todor Ivanov, generální tajemník, Evropské společenství spotřebních
družstev (Eurocoop)
 Enrico Somaglia, zástupce generálního tajemníka, Evropská federace
odborových svazů v potravinářství, zemědělství a cestovním ruchu
(EFFAT)





11:20–11:30

prostor pro otázky a odpovědi
Závěrečný proslov
 Sandra Parthie, zpravodajka stanoviska INT/935 – Aktualizace nové
průmyslové strategie
Pro účastníky semináře bude zajištěno tlumočení z a do angličtiny,
francouzštiny, němčiny a španělštiny.
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