
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Від «ферми до виделки»: 
Наше харчування, наше здоров’я, наша планета, 

наше майбутнє 

Європейський Зелений курс 
 
 

травень 2020 р. 
#EUGreenDeal 

 

Перехід до кориснішої для здоров’я і сталішої продовольчої 
системи ЄС, наріжного каменю Європейського зеленого курсу 

 
 
 
 
 

Гарантія здорового, 
доступного і сталого 

харчування для європейців 

 
Боротьба зі 
змінами клімату 

 
Захист довкілля  

І збереження біорозмаїття 

 
Чесна економічна 

окупність у ланцюгу 
харчової продукції 

 
Збільшення частки 

органічного 
фермерства 

 

“Криза з епідемією коронавірусу показала нам усі, наскільки ми вразливі, і наскільки важливо 
відновити рівновагу між життєдіяльністю людини і природою. У центрі стратегій Зеленого курсу, 
Біорозмаїття і «Від ферми до виделки» - нове і краще співвідношення природи, продовольчих систем 
і біорозмаїття. Важливо захищати здоров’я і добробут людини, а також збільшувати 
конкурентоспроможність і гнучкість ЄС. Ці стратегії – важлива частина великого переходу, до 
якого ми приступили”. 

Франс Тіммерманс, Віце-президент Європейської Комісії 

Використання пестицидів у сільському господарстві призводить до забруднення ґрунтів, води і атмосфери. 
Єврокомісія буде вживати заходів, щоб: 

на 50% скоротити використання і ризики хімічних пестицидів до 2030 р. 

на 50% скоротити використання небезпечніших пестицидів до 2030 р. 

Надмір поживних речовин у довкіллі – це основне джерело забруднення повітря, ґрунту і 
води, які негативно впливають на біорозмаїття і клімат. Єврокомісія буде робити усе, щоб: 

скоротити втрати поживних речовин мін. на 50%, водночас не допускаючи погіршення родючості ґрунтів. 

скоротити використання добрив мін. на 20% до 2030 р. 
 

Протимікробна стійкість пов’язана з використанням протимікробних засобів для здоров’я тварин 
і людини щороку є причиною бл. 33 000 смертей в ЄС. Єврокомісія на 50% скоротить продаж 
антимікробних препаратів у тваринництві і сільському господарстві до 2030 р. 

Органічне фермерство – це дружній до довкілля підхід, який слід розвивати надалі. Єврокомісія 
сприятиме збільшенню органічного фермерства у ЄС з ціллю відвести до 25% загальних 
сільськогосподарських угідь під органічне фермерство до 2030 р. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Як забезпечити перехід: свідомий вибір і підвищення ефективності 
 
 
 
 

Створення атмосфери здорового харчування, що полегшить вибір у 
напрямку до здорового і сталого харчування. 

 

За оцінками, у 2017 р. у 
ЄС понад  

950 000 смертей 
були пов’язані з 
нездоровим 
харчуванням  
(один з п’яти). 

 
 Здорове харчування, 
багате на рослинну їжу, 
скорочує ризики 
смертельних 
захворювань та впливу 
на довкілля нашої 
продовольчої системи.

Маркування харчової продукції для свідомого вибору 
споживачів на користь здорового і сталого харчування 

Єврокомісія пропонує обов’язкове гармонізоване зазначення на лицевому боці 
упаковки поживної цінності і розробить законодавство із маркування харчової 
продукції, яке буде містити дані про поживну цінність, кліматичні, екологічні і 
соціальні аспекти харчової продукції. 

 
 
 

Боротьба з харчовими відходами 
 

    Удвічі зменшити 
харчові відходи на 
душу населення на 
рівні роздрібної торгівлі 
і споживання до 2030 р. 

Єврокомісія запропонує обов’язкові за 
законом цілі для зменшення рівня 
харчових відходів по ЄС до 2023 р.

Дослідження та інновації 
10 млрд. євро за програмою Горизонт Європа для інвестування у дослідження та інновації у сфері 
харчової продукції, біоекономіки, природних ресурсів, сільського господарства, рибного господарства, 
аквакультури і довкілля. Передача знань стане основним елементом. Консультативні послуги для 
фермерства за ССП і Мережа даних сталого фермерства будуть важливими інструментами допомоги 
фермерам на перехідному етапі. 

Пропагування глобального переходу 
Пропагування європейської харчової продукції у контексті її сталості може додати  
конкурентних переваг та відкрити нові бізнес можливості для європейських фермерів.  

ЄС буде співпрацювати з третіми країнами і міжнародними суб’єктами для сприяння 
глобального переходу до сталих продовольчих систем. Законодавство про стале маркування 
харчової продукції полегшить вибір споживачів. 
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