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1. Izzivi
Voda je nujna dobrina za preživetje – tako za človeka kot tudi za naravo. Za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti na našem planetu je ključna kot življenjsko okolje in kot hranilo. Pokriva več kot dve 
tretjini zemeljske površine, pri čemer večino pomenijo svetovna morja. Morske vode človek in večina 
živali ne moremo uživati – potrebujemo sladko vodo.

Od leta 2010 Združeni narodi dostop do čiste pitne vode opredeljujejo kot človekovo pravico. Uporabne 
pitne vode je le za 0,01 % celotne količine vode na Zemlji, poleg tega so svetovni sladkovodni viri 
neenako porazdeljeni, zato pomanjkanje virov nekatere regije prizadene bolj kot druge. Dodatno 
prihaja do sezonskih nihanj: dolgotrajna suša med poletnimi meseci niža gladino podtalnice in rek 
tudi v regijah, bogatih z vodo. Nesorazmerno velike količine padavin pa lahko povzročajo tudi poplave.
Medtem ko se je svetovno prebivalstvo v zadnjem stoletju povečalo skoraj za štirikrat, se je ob tem 
poraba vode povečala še za dvakrat toliko. Zlasti vse večja proizvodnja hrane, tekstila in drugih potrošnih 
izdelkov lahko zaradi porabe in onesnaževanja vode povzročijo pomanjkanje in nesorazmerno 
porazdelitev virov. Tudi podnebne spremembe negativno vplivajo na regije z omejenimi vodnimi viri, 
kar vodi v pomanjkanje vode pri vse večjem delu prebivalstva. Tako se pojavlja vedno več tveganj, 
povezanih z vodnimi viri.

Trgovski sektor s povprečno porabo 47 litrov na evro prihodka porablja bistveno več vode kot drugi 
sektorji.1 Zato so tveganja v povezavi z vodo zanj zelo pomembna: pomanjkanje vode je še zlasti veliko 
tveganje v začetnih fazah dobavne verige. To še posebej velja za primarno kmetijsko proizvodnjo, ki 
ji je pripisanih 70 % celotne svetovne porabe vode. V kmetijstvu se uporabljajo tudi fitofarmacevtska 
sredstva in gnojila, ki prav tako negativno vplivajo na kakovost vode.

70 %  
vode se porabi  
v kmetijstvu
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2. Naša odgovornost
Odgovorne porabe vode v Skupini Lidl ne vidimo kot nalogo v prihodnosti, temveč kot osrednjo temo 
današnjega časa. Z različnimi ukrepi prispevamo k varovanju vodnih virov ter zmanjšanju porabe vode 
in njenega onesnaženja vzdolž naše celotne dobavne verige.

Prizadevamo si za varovanje in ohranjanje naravnih vodnih virov po vsem svetu, zato pri njihovem 
upravljanju delujemo v smeri bolj ozaveščenega ravnanja s sladko vodo. V naši ponudbi imamo 
številne izdelke, ki so v državah porekla povezani z različnimi tveganji za vodo. Pri tem gre za količino 
vode, ki se uporablja med proizvodnjo, za razpoložljivost vode v posameznih regijah in za kakovost 
vode, na katero lahko vpliva onesnaženje. Ta tveganja prinašajo predvsem kmetijski proizvodi, pa tudi 
predelani živilski in neživilski izdelki.

Ker sprejemamo svojo odgovornost, smo razvili strategijo za varstvo vodnih virov s ciljem, da 
učinkovito zmanjšamo tveganja v naših dobavnih verigah. V okviru strategije tesno sodelujemo z 
interesnimi skupinami v posameznih državah porekla. Poleg naših dobaviteljev so med njimi tudi 
področni strokovnjaki in organizacije civilne družbe, na primer Alliance for Water Stewardship.2 Svoje 
partnerje v tem procesu skupaj z našimi sodelavci podpiramo na primer z rednimi izobraževanji in 
usposabljanji. Stalno nadgrajujemo obstoječa partnerstva in pobude ter sklepamo nova sodelovanja.

Glede na navedeno je trgovski sektor še zlasti pri nabavi trgovskega blaga soodgovoren za skrbno 
ravnanje z vodnimi viri. Pri tem je treba upoštevati tako porabo vode kot tudi njeno morebitno 
onesnaženje. Zato je odgovorno ravnanje z vodnimi viri osrednje področje trajnostne strategije 
Skupine Lidl pri nabavi izdelkov.

V tem dokumentu je opredeljeno ravnanje s sladko vodo pri proizvodnji in predelavi skupin izdelkov 
lastnih blagovnih znamk, kot so živilski izdelki, sadje in zelenjava, cvetje in zelene rastline, neživilski 
izdelki in ostali izdelki.
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3. Pristop k odgovornejši porabi vode
Upravljavski pristop skrbnega ravnanja pri nabavi izdelkov3 v Skupini Lidl opredeljuje jasne smernice 
za sistematično izvajanje trajnostne strategije v podjetju in zagotavlja njeno dosledno upoštevanje. 
Temu služi procesni cikel, po katerem se orientira naš upravljavski pristop skrbnega ravnanja za 
trajnejšo rabo vode: v sklopu analize kritičnih točk najprej ugotovimo tveganja in priložnosti. Na 
podlagi ugotovljenih kritičnih točk pripravimo cilje in ukrepe za zmanjšanje potencialnih tveganj. 
V fazi izvedbe redno preverjamo učinkovitost ukrepov in jih po potrebi izboljšamo. O uspehih in 
neuspehih transparentno poročamo.

V nadaljevanju podrobneje pojasnjujemo procesne korake.

3.1 Analiza kritičnih točk: sladka voda
Za prepoznavanje kritičnih točk v povezavi z vodo smo v letu 2019 izvedli analizo naše kmetijske 
dobavne verige. Ta nam je omogočila identifikacijo skupin izdelkov z največjimi (negativnimi) vplivi 
z vidika trajnosti. Ker tveganja v dobavni verigi, ki se nanašajo na vodo, segajo od onesnaženja voda 
zaradi tehnik gojenja (uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev) do intenzivnosti porabe vode 
za gojeni pridelek (vodni odtis), smo našo ponudbo preučili na podlagi dveh dejavnikov: porabe in 
onesnaženja vode.*
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* V skladu z interno kategorizacijo Skupine Lidl smo obravnavali posamezne podskupine izdelkov.

Naša ponudba in  
vzroki za tveganja,  
povezana z vodo

Sadje in zelenjava ter cvetje 
in zelene rastline
›  velika poraba vode pri različnih 

vrstah sadja in zelenjave ter riža
› umetno namakanje
›  vnos škodljivih snovi 

zaradi uporabe gnojil in 
fitofarmacevtskih sredstev

Tekstil
›  velika potreba po vodi za pridelavo 

bombaža
› uporaba velikih količin vode za  
 obdelavo vlaken
›  voda, onesnažena s kemikalijami 

zaradi barvanja in končne obdelave 
tekstilij

Mesni izdelki
›  intenzivna živinoreja povzroča povečano 

obremenjenost podtalnih in površinskih voda z 
nitrati in fosfati

›  onesnaženje vode pri proizvodnji krme za 
prehrano živali

›  velika poraba vode za živinorejo
›  poraba vode med nadaljnjo predelavo

Mleko in 
mlečni izdelki
›  intenzivna živinoreja povzroča 

povečano obremenjenost 
podtalnice z nitrati

›  poraba vode med nadaljnjo 
predelavo

Predelana živila   
(npr. zamrznjeni izdelki,  
pecivo/prigrizki, delikatesni izdelki)
›  gojenje surovin, ki intenzivno porabljajo 

vodo
›  poraba vode pri predelavi in pakiranju, npr. 

za čiščenje izdelkov in naprav, proizvodnjo 
pare in hlajenje.
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Ugotovili smo, da največje tveganje za vodne vire pomenijo neobdelana sadje in zelenjava ter izbrani 
predelani živilski izdelki blagovnih podskupin. Kritične točke se nanašajo zlasti na primarno kmetijsko 
proizvodnjo zaradi namakanja pridelovalnih območij z omejenimi vodnimi viri ter na uporabo gnojil 
in fitofarmacevtskih sredstev.

Poleg tveganj v naših dobavnih verigah nenehno merimo tudi porabo vode v naših trgovinah. Ker je ta 
v primerjavi s porabo v dobavnih verigi izredno majhna, se v tem dokumentu osredotočamo predvsem 
na dobavno verigo.

Rezultati te analize so naše izhodišče za podrobno spremljanje kritičnih točk naše ponudbe ter vodijo 
k oblikovanju ciljev in ukrepov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

4. Naši ukrepi
Na področju nabave ima Skupina Lidl možnost, da aktivno spodbuja spremembe in tako prispeva k 
varstvu voda. To nam na primer uspeva tako, da širimo delež certificiranih izdelkov v svoji ponudbi. 
S tem podpiramo priznane organizacije za označevanje izdelkov in hkrati zagotavljamo minimalne 
standarde za trajnostne proizvodne prakse.

Del naše ponudbe je tako na primer certificiran po standardu organizacije Rainforest Alliance, ki 
opredeljuje stroge smernice za varčno ravnanje z vodnimi viri. S tem ustvarjamo ponudbo trajnostnih 
izdelkov, ki združuje tudi upravljanje tovrstnih tveganj.

Za bolj ozaveščeno ravnanje z vodo v dobavni verigi: 
Članstvo v zvezi Alliance for Water Stewardship

Leta 2018 je Skupina Lidl pristopila k večdeležniški partnerski platformi Alliance for Water 
Stewardship (AWS). AWS International Water Stewardship Standard kot prvi mednarodni 
standard meri porabo vode na posamezni lokaciji na podlagi družbenih, okoljskih in ekonomskih 
kriterijev. S tem AWS postavlja odgovornost na raven podjetja, kar velja tako za industrijo kot 
tudi za kmetijstvo. Standard daje podjetjem okvir, s pomočjo katerega lahko prepoznavajo, 
načrtujejo, izvajajo, ocenjujejo ukrepe na področju vodnih virov in poročajo o njih. S članstvom 
zasledujemo naš cilj odgovornejšega ravnanja z vodo.
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4.1 Ukrepi v dobavnih verigah

4.1.1 Sadje in zelenjava

Izboljšanje porabe vode
Partnerji Skupine Lidl na področju kmetijstva z upoštevanjem zavezujočih določb standarda GLOBAL 
G.A.P. izkazujejo svojo dobro kmetijsko prakso. Pri tem upoštevajo tudi vidike porabe vode.4 Skupaj 
s kmetovalci preverjamo tudi praktično uporabo modula GLOBAL G.A.P. Sustainable Program for 
Irrigation and Groundwater Use (SPRING),5 ki se specifično usmerja na vodo.

Zmanjšanje onesnaževanja voda
Skupaj s pridelovalci sadja in zelenjave smo si zastavili cilje, ki določajo trajnejše zmanjšanje uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev. Za uresničenje skupnega cilja smo postavili referenčno mejo morebitnih 
ostankov aktivnih snovi, in sicer pri eni tretjini največje zakonsko dovoljene vrednosti. 

Ovrednotenje ukrepov
Na podlagi prvih izkušenj bomo v naslednjem koraku ocenili in preizkusili dodatne ukrepe na področju 
nabave. Deli postopka ovrednotenja ukrepov so na primer:

Poglobljena analiza: za podrobnejšo analizo tveganj se Skupina Lidl v nekaterih državah opira na  
t. i. stresni indeks za oskrbo kmetijskega sektorja z vodo inštituta World Resources Institute (WRI). 
Poleg tega uporabljamo za izdelke značilne vodne kazalnike, ki temeljijo na podatkih mreže Water 
Footprint Network (WFN). Kombinacija teh pristopov omogoča ocenjevanje tveganj za izdelke v 
različnih državah. Rezultati so izhodišče za določanje stopnje z vodo povezanega tveganja v dobavni 
verigi izdelka. S tem ustvarjamo podlago za ukrepe, s katerimi želimo tveganja zmanjšati.

Ravnanje s tveganji: pri upravljanju z vodo povezanih tveganj uporabljamo certificiranja, kot sta 
GLOBAL G.A.P. Spring ali standard AWS International Water Stewardship. Za preverjanje skladnosti je 
Skupina Lidl poleti 2020 zagnala pilotni projekt.
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4.1.2 Cvetje in zelene rastline

Za zmanjševanje porabe in onesnaženja vode pri pridelavi cvetja in zelenih rastlin ter za zagotavljanje 
dobrih kmetijskih praks, kot je sistem učinkovitega namakanja, od začetka leta 2020 sodelujemo 
izključno s proizvodnimi obrati, ki sledijo standardu GLOBAL G.A.P. Chain of Custody. 100 % našega 
cvetja in rastlin ima certifikat GLOBAL G.A.P., Fairtrade ali nizozemski Milieu Project Sierteelt (okoljski 
projekt za okrasne rastline, MPS).

4.1.3 Tekstil

Izboljšanje porabe vode
Za zmanjševanje porabe vode pri proizvodnji tekstila stavimo na standarde, kot so Cotton Made in 
Africa (CmiA), Organic Content Standard, Global Organic Textile Standard (GOTS), Better Cotton Initiative 
ali Fairtrade. Za ekološko pridelan bombaž se porabi manj vode, hkrati pa v primerjavi z običajnim 
bombažem tudi manj gnojil.6 Bombaž, certificiran po standardu CmiA, se goji izključno z deževnico. 
S tem se v primerjavi s svetovnim povprečjem prihrani prek 2.100 litrov vode na kilogram bombažnih 
vlaken.7 Poleg uporabe ekološko pridelanega bombaža standard GOTS vključuje tudi kriterije v zvezi z 
vodo, porabljeno za predelavo bombaža v tekstilni industriji. Na ta način GOTS zavezuje certificirane 
proizvodne obrate k opredeljevanju ciljev za zmanjšanje porabe vode. Te kriterije izpolnjujejo tudi 
izdelki, certificirani v skladu s pravično trgovino.

Skupina Lidl bo do konca leta 2022 uporabljala izključno bombaž iz trajnostnih virov, pridelan v skladu 
s standardi Cotton Made in Africa, Organic Content Standard, Global Organic Textile Standard, Better 
Cotton Initiative ali Fairtrade.

Zmanjšanje onesnaževanja voda
Da bi Skupina Lidl iz svojih globalnih dobavnih verig za tekstil izločila potencialno nevarne snovi, 
je leta 2014 pristopila h Greenpeaceovi kampanji DETOX.8 Cilj kampanje je odstranitev potencialno 
nevarnih kemikalij iz proizvodnih procesov, zmanjšanje onesnaženja odpadnih voda zaradi proizvodnje 
ter posledično manj obremenitev za človeka in okolje. Skupina Lidl pri tem sledi pristopu, ki nevarne 
kemikalije nadomešča s snovmi, prijaznejšimi do okolja in človekovega zdravja, na primer s tiskarskimi 
barvami na vodni osnovi, izdelki brez perfluoriranih kemikalij (PFC-jev) ali umetnim usnjem brez 
dimetilformamida (DMF).
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Najmanj enkrat letno neodvisne institucije preverijo uporabo nevarnih snovi pri proizvajalcih tekstila 
in obutve ter njihove proizvodne postopke, kot sta barvanje in beljenje oblačil. Poleg navedenega 
posrednega preverjanja se naključno preverja tudi zaloga kemikalij in odvzemajo letni vzorci vode v 
pomembnih obratih dobavne verige.

Tako kot celotni sektor tudi Skupina Lidl večji del svoje ponudbe neživilskih izdelkov nabavlja pri 
samostojnih dobaviteljih iz Azije. Kljub velikemu napredku in gospodarski rasti se družbeni in okoljski 
pogoji v Aziji še vedno pomembno razlikujejo od zahodnih. Zato pri teh dobaviteljih pozornost 
usmerjamo zlasti v doseganje priznanih minimalnih standardov, v povezavi s katerimi smo opredelili 
tudi najpomembnejše cilje:

• spodbujanje varne uporabe kemikalij,
• zmanjšanje porabe energije, vode in kemikalij,
• do okolja prijazno odstranjevanje odpadkov in ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami.

Da bi skupaj s svojimi lokalnimi dobavitelji dosegli zastavljene cilje, smo v sodelovanju z Nemško 
družbo za mednarodno sodelovanje (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) zasnovali 
projekt usposabljanja PURE. Tako smo več kot 400 vodjem v 80 obratih za proizvodnjo tekstila iz 
Kitajske in Bangladeša omogočili usposabljanje o mednarodno uveljavljenih okoljskih in varnostnih 
standardih ter v tem okviru zajeli 67.000 delavcev v teh tovarnah. Pomembni temi usposabljanja sta 
bili izboljšanje upravljanja odpadnih voda in vzpostavitev ustreznega ravnanja s kemikalijami. To 
zagotavlja, da se iz proizvodnje izločijo kemijske skupine, opredeljene v Greenpeaceovi kampanji 
DETOX. S pomočjo projekta je sodelujočim proizvodnim obratom uspelo zmanjšati porabo vode za 
približno 5,8 milijona kubičnih metrov.9

Kot članica skupine Leather Working Group in združenja Bündnis für nachhaltige Textilien si Skupina 
Lidl prizadeva za manjšo porabo vode in odgovornejše upravljanje kemikalij v tekstilnih dobavnih 
verigah. Poleg tega smo naredili prve korake v smeri proizvodnje trajnostnih izdelkov, kot so biološko 
razgradljiva oblačila, ki so certificirana v skladu s standardom Cradle to Cradle®. Stroge zahteve pri 
proizvodnji vključujejo med drugim tudi odgovorno ravnanje z vodo.

Tudi v prihodnosti bomo skupaj z dobavitelji spodbujali nadaljnji razvoj na tem področju in 
vzpostavljanje naših sistemov za ravnanje z okoljem, kemikalijami in odpadki ter spoštovanje seznamov 
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prepovedanih nevarnih kemikalij.

4.1.4 Surovine

Tudi pri nabavi surovin si prizadevamo za zmanjševanje z vodo povezanih tveganj. V naši ponudbi so 
izdelki kave, ki so certificirani v skladu s certifikati Rainforest Alliance/UTZ, Fairtrade ali Bio. 

Tudi kakav, ki se uporablja v izdelkih lastnih blagovnih znamk, prihaja ravno tako v celoti iz certificirane 
pridelave, ki je v skladu z enem izmed zgornjih standardov. 

Vsi trije standardi predvidevajo različne ukrepe za varstvo voda.

Ponudbo zeliščnih in sadnih čajev sestavljajo izdelki s certifikati Fairtrade, Rainforest Alliance, Bio ali 
Union for Ethical Biotrade/UTZ. Certificiranje celotne ponudbe čajev načrtujemo do januarja 2023. 

Palmino olje, ki ga uporabljamo v izdelkih lastnih blagovnih znamk, bo do konca leta 2022 certificirano 
po standardu Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Skupina Lidl s temi zavezami za nabavo 
certificiranih surovin za izdelke lastnih blagovnih znamk pomembno prispeva k varstvu vodnih virov.10

4.1.5 Ostali izdelki

Plastika v naravi večinoma ni razgradljiva. Zato onesnaženje voda zaradi vnosa mikroplastike iz izdelkov 
za osebno nego in gospodinjstva, kot so čistila, povzroča velike težave. S to tematiko se intenzivno 
ukvarjamo že od leta 2015: prepričani smo, da je zmanjšanje količine delcev mikroplastike iz vseh 
možnih virov izrednega pomena. Pri tem dajemo prednost enotnemu evropskemu zakonodajnemu 
okviru, ki jasno opredeljuje tudi definicijo mikroplastike. Kljub temu okviru pa na evropski ravni še do 
danes ni bila sprejeta zakonska prepoved uporabe mikroplastike v kozmetičnih izdelkih. Zato smo se 
skupaj s svojimi dobavitelji kozmetičnih izdelkov in izdelkov za osebno nego samostojno zavezali, da 
bomo opustili uporabo mikroplastike v recepturah kozmetičnih izdelkov lastnih blagovnih znamk do 
leta 2021.11

Poleg primarne mikroplastike vodne vire ogroža tudi sekundarna mikroplastika. Ta nastane z 
razpadanjem večjih kosov plastičnega materiala in neustreznim odlaganjem odpadkov. Na to področje 
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se nanaša strategija Skupine Schwarz za odgovorno uporabo plastike REset Plastic, ki opredeljuje 
konkretne cilje za zmanjšanje porabe plastike za embalažne materiale. Strategija REset Plastic določa 
enotno mednarodno prakso skupine, ki se deli na pet področij delovanja:

• REduce (zmanjševanje), 
• REdesign (preoblikovanje), 
• REcycle (recikliranje), 
• REmove (odstranjevanje), 
• REsearch (raziskovanje). 

Tako želimo do konca leta 2025 zmanjšati uporabo plastičnih materialov v embalaži izdelkov lastnih 
blagovnih znamk za 20 % in doseči, da bo do istega leta vsa plastična embalaža izdelkov lastnih 
blagovnih znamk narejena iz materialov, ki jih bo mogoče 100-odstotno reciklirati. S tem prispevamo 
k manjši količini odpadkov in zmanjšujemo tveganje za vnos različno velikih kosov plastike v okolje, 
vključno z mikroplastiko.

4.2 Ukrepi v naših trgovinah
V primerjavi z dobavno verigo je poraba vode v naših trgovinah zelo majhna. Ne glede na to pa želimo 
tudi na tem področju spodbujati ukrepe, s katerimi lahko še nadalje zmanjšujemo porabo vode. Za 
preverjanje porabe vode v naših trgovinah in ugotavljanje možnosti za optimizacijo smo v referenčnih 
trgovinah uvedli sistematični popis porabe in centralni sistem spremljanja. Iz popisa izhaja, da naše 
trgovine večino vode porabljajo za čiščenje. Zato se vseskozi trudimo za izboljševanje teh postopkov. 
Poleg tega izobražujemo in ozaveščamo svoje zaposlene za odgovornejše ravnanje z vodnimi viri.

4.3 Komunikacija
Skupina Lidl transparentno poroča o rezultatih in napredku pri izvajanju ukrepov za zmanjševanje 
porabe vode in omejevanje njenega onesnaženja. S tem želimo vse sodelujoče – tako proizvajalce 
kot tudi stranke – ozaveščati in jih spodbujati k temu, da tudi sami upoštevajo ukrepe. V zvezi s tem 
smo na embalaži izbranih izdelkov lastnih blagovnih znamk uvedli oznako »Save Water«. Ta ozavešča 
stranke o odgovornem ravnanju z vodo in ponuja priporočila za manjšo porabo vode v gospodinjstvu 
ter na drugih področjih življenja.
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5. Viri

1 https://www.adelphi.de/de/system/files/mediathek/bilder/Umweltatlas%20Lieferkette%20-%20
adelphi-Systain.pdf (stanje: marec 2017)

2 https://a4ws.org

3 Glejte tudi Korporativna dolžnost skrbnega ravnanja na področju človekovih pravic in 
okoljevarstva pri nabavi izdelkov

4 https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-WaterRisk-Studie-EN.pdf 
(stanje: oktober 2017);

 https://wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Studie-Water-Stewardship-in-
Landwirtschaftsstandards.pdf (stanje: julij 2015)

5 https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p.-add-on/spring/

6  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-66981-6_8 (stanje: julij 2018)

7  https://cottonmadeinafrica.org/en/news/cmia-cotton-saves-water-and-greenhouse-gas-
emissions/ (stanje: november 2014)

8  https://www.greenpeace.de/kampagnen/detox

9 Glejte tudi Lidlovo poročilo Detox Commitment 2020

10 Za več informacij glejte tudi:

 Zaveza za trajnostno nabavo kave 

 Zaveza za trajnostno nabavo čaja 

 Zaveza za trajnostno nabavo kakava

11 Za več informacij glejte tudi Zaveza o mikroplastiki

https://www.adelphi.de/de/system/files/mediathek/bilder/Umweltatlas%20Lieferkette%20-%20adelphi-Systain.pdf
https://www.adelphi.de/de/system/files/mediathek/bilder/Umweltatlas%20Lieferkette%20-%20adelphi-Systain.pdf
https://a4ws.org
https://www.boljsi-svet.si/wp-content/uploads/2020/09/nabava_position-paper_brosura_180x180mm_2020-1.pdf
https://www.boljsi-svet.si/wp-content/uploads/2020/09/nabava_position-paper_brosura_180x180mm_2020-1.pdf
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-WaterRisk-Studie-EN.pdf 
https://wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Studie-Water-Stewardship-in-Landwirtschaftsstandards.pdf
https://wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Studie-Water-Stewardship-in-Landwirtschaftsstandards.pdf
https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p.-add-on/spring/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-66981-6_8
https://cottonmadeinafrica.org/en/news/cmia-cotton-saves-water-and-greenhouse-gas-emissions/
https://cottonmadeinafrica.org/en/news/cmia-cotton-saves-water-and-greenhouse-gas-emissions/
https://www.greenpeace.de/kampagnen/detox
https://www.boljsi-svet.si/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Report_Lidl_Detox_Commitment_EN.pdf
https://www.boljsi-svet.si/wp-content/uploads/2020/02/kava_position-paper_brosura.pdf
https://www.boljsi-svet.si/wp-content/uploads/2020/02/caj_position-paper_brosura.pdf
https://www.boljsi-svet.si/wp-content/uploads/2020/02/kakav_position-paper_brosura.pdf
https://www.boljsi-svet.si/wp-content/uploads/2020/09/mikroplastika_position-paper_brosura_180x180mm_2020_FINAL.pdf

