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Europejski
Zielony
Ład
europejski
przemysł
mleczarski jest gotów połączyć siły, aby zająć się
wyzwaniami środowiskowymi i klimatycznymi .

europejskim i światowym. Korzyści żywieniowe, społeczne i środowiskowe są trzema głównymi
filarami "jakościowymi" (oprócz aspektu gospodarczego), które europejskie mleczarstwo wnosi
jako silny wkład w zrównoważony rozwój w Europie i poza nią. Korzyści żywieniowe, społeczne i
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środowiskowe wynikające z mleczarstwa są bardzo ważne i będą dodatkowo wspierane przez
usprawnione uwarunkowania polityczne.
Porozumienie i strategia "od pola do stołu" mają na celu połączenie i koordynację różnorodnych
obszarów ustawodawstwa i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w sektorze mleczarskim w
bardziej spójny sposób. Aby osiągnąć rzeczywiste rozwiązanie w okresie przejściowym, konieczne jest
poszanowanie różnorodności na wielu szczeblach i wśród zaangażowanych podmiotów..
Przemysł mleczarski jest zobowiązany do odegrania aktywnej roli w ramach niniejszego nowego zestawu
narzędzi politycznych w celu dalszego wzmocnienia naszego pełnego zaangażowania i wsparcia wysiłków
podejmowanych na wszystkich poziomach łańcucha dostaw.
Jesteśmy gotowi - na przestrzeni ostatnich lat starania przedsiębiorstw w całej Unii pokazują różnorodność
podjętych już kroków w kierunku uczynienia branży mleczarskiej bardziej ekologiczną oraz szerokiego
spektrum wkładu, jaki może wnieść do zrównoważonego rozwoju.
Jesteśmy gotowi - Europejski przemysł mleczarski posiada długą historię w zapewnianiu niezbędnego
sposobu odżywiania i dbania o zwierzęta oraz o krajobraz i stara się dalej podkreślać swoją wzorcową rolę w
jej powtarzalności
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Jesteśmy dumni z naszego wkładu w ► UN sustainable development goals i streściliśmy nasze cele w ► Dairy
sustainability synopsis, pierwsza publikacja w 2017 r.
Wiele przedsiębiorstw mleczarskich podejmuje ogromne starania w tych dziedzinach, dostosowanych do
lokalnych warunków i społeczności, a także działają mając na uwadze szeroki zakres celów zmierzających do
przyszłej poprawy.
Jesteśmy gotowi: możemy oprzeć się na naszych wyznaczonych celach i metodologii środowiskowej, aby osiągnąć
bardziej konkretną poprawę pod względem ilościowym w nadchodzących latach. ► see our factsheet on Dairy
PEF.
Zwracamy się do instytucji UE o zbudowanie spójnych i konsekwentnych ram działania, aby zmniejszyć
niepotrzebne wymogi prawne, zapewnić ochronę funkcjonowania naszego jednolitego rynku europejskiego
i zbudować lepsze podstawy społeczne oparte na solidnych podstawach naukowych.
Jesteśmy gotowi ► see our EDA paper ‘The Dairy Sector & the Green Deal’
“ Podróż w ramach Europejskiego Zielonego Ładu pochłonie wiele naszej energii w nadchodzących latach.
Transformacja Zielonego Ładu w Europie będzie wymagała ogromnego wysiłku ze strony rolnictwa i mleczarstwa.
Chcemy skupić się na tym wyzwaniu. Na tej drodze będziemy potrzebować pełnego wsparcia ze strony wspólnej
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Europejskie Srowarzyszenie Mleczarzy reprezentuje
Interesy przetwórców mleka w Unii Europejskiej.

mleka w państwach członkowskich UE
Więcej informacji
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polityki rolnej - "pełne" wsparcie przekłada się zarówno na wsparcie finansowe, jak i polityczne", podkreśla sekretarz
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