
 

Mâncare BIO în școli 

Să ne implicăm în consultări publice:  Inițiativa-cadru pentru un sistem alimentar durabil și sistemul 

școlar al UE- Iulie va fi o lună fierbinte! În parte din cauza termenelor limită pentru consultările publice 

orientate spre transformarea sistemului alimentar european. Inițiativa-cadru privind sistemele 

alimentare durabile. 

În acest buletin informativ am prezentat în mod regulat inițiativa-cadru viitoare a Comisiei Europene 

privind sistemele alimentare durabile (SFS). Ca parte a strategiei "De la fermă la furculiță", ceea ce pare 

a fi o viitoare legislație va încerca să acționeze în mod holistic asupra întregului sistem alimentar în toate 

cele 27 de state membre ale UE. SFS este un text esențial pentru menținerea și îndeplinirea aspirațiilor 

strategiei "De la fermă la furculiță" (F2F), a strategiei UE privind biodiversitatea și a acordului european 

pentru un mediu verde. inițiativa-cadru SFS va acoperi probabil domenii-cheie ale legislației 

agroalimentare a UE.  

IFOAM Organics Europe consideră că un astfel de cadru ar trebui să asigure o guvernanță coerentă și 

bună, salarii echitabile pentru agricultori, să abordeze mediile alimentare în ansamblul lor și să acționeze 

în domenii politice cheie, cum ar fi achizițiile publice durabile, OMG-urile și noile tehnici de reproducere 

(NBT), utilizarea pesticidelor și etichetarea privind durabilitatea. Cu privire la toate aceste subiecte și 

altele, IFOAM Organics Europe a avut ocazia de a reacționa în octombrie 2021 la evaluarea de impact 

inițială, ca primă etapă a co-construcției acestei inițiative. a doua etapă, prin această consultare publică, 

este acum în curs de desfășurare - Termenul limită pentru a răspunde la această consultare publică este 

21 iulie 2022. program școlar al UE: O oportunitate pentru agricultura ecologică 

A doua chestiune importantă este revizuirea sistemului școlar al UE, un instrument juridic care sprijină 

furnizarea de fructe, legume, lapte și anumite produse lactate către elevii din UE, alături de activități 

educaționale. ca și în cazul inițiativei-cadru SFS, IFOAM Organics Europe și-a adus deja contribuția la 

acest proces de elaborare a politicilor, cu feedback-ul oferit în contextul foii de parcurs.  

În aceasta din urmă, IFOAM Organics Europe a solicitat ca schema UE pentru școli să fie în concordanță 

cu obiectivele strategiei "De la fermă la furculiță" și să sprijine obiectivul de 25% de terenuri ecologice 

până în 2030. IFOAM Organics Europe a reamintit Comisiei Europene că în Europa există deja scheme 

ambițioase de achiziții publice și că revizuirea acestei scheme ar trebui să își sporească ambițiile în ceea 

ce privește produsele ecologice distribuite în școli. IFOAM Organics Europe va răspunde consultării 

publice cu membrii săi, de asemenea, prin schimburi cu partenerii noștri din cadrul proiectului 

SchoolFood4Change (SF4C). Termenul limită pentru a răspunde la această consultare publică este 28 

iulie 2022.Pentru mai multe informații privind cadrul sistemului alimentar durabil, programul UE pentru 

școli și activitatea IFOAM Organics Europe pe această temă, vă rugăm să contactați 

antoine.pauti@organicseurope.bio. 

 


