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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. podkreśla, że liczba ludności na świecie rośnie i szacuje się, że w 2050 r. wyniesie 9,6 

mld osób, co zwiększy zapotrzebowanie na produkcję żywności i eksploatację zasobów 

naturalnych; zauważa, że może to mieć także następstwa dla europejskich rolników; 

2 przypomina, że wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych przypadająca na jednego 

mieszkańca Ziemi wynosi obecnie poniżej 2000 m2, a powierzchnia ta powinna 

wystarczyć do zapewnienia pożywienia w wystarczającej ilości i o odpowiedniej jakości 

dla każdego człowieka przez cały rok; 

3. przyznaje, że największym wyzwaniem będzie zagwarantowanie dostępu do żywności i 

do odpowiednich dostaw dobrej jakości i bezpiecznej żywności wszystkim obywatelom 

UE, przy jednoczesnym ograniczeniu presji na eksploatację zasobów naturalnych, 

zapewnieniu ochrony środowiska i cennych zasobów, tak aby zachować je dla przyszłych 

pokoleń; podkreśla w tym względzie potencjał i znaczenie innowacji w zarządzaniu 

gospodarstwami rolnymi; podkreśla znaczenie „Karty mediolańskiej” i zapotrzebowanie 

na sprzyjające ramy polityki UE, aby sprostać temu wyzwaniu; podkreśla, że 

zrównoważone zarządzanie gospodarstwami rolnymi może stanowić solidną podstawę 

efektywności ekonomicznej; 

4. podkreśla konieczność rozwiązania problemu odpadów spożywczych, ponieważ corocznie 

1,3 mld ton żywności jest marnotrawione lub wyrzucane; uważa, że aby zmniejszyć 

obecne marnotrawstwo, potrzebna jest intensywniejsza współpraca między rolnikami, 

producentami i dystrybutorami; wzywa państwa członkowskie do znalezienia 

innowacyjnych metod rozwiązania problemu odpadów spożywczych, takich jak 

dystrybucja niesprzedanej żywności organizacjom charytatywnym jeśli nadal nadaje się 

do spożycia, a w przeciwnym razie jej ponowne wykorzystanie w obiegu składników 

odżywczych przez kompostowanie; podkreśla konieczność promowania programów 

edukacji żywnościowej w domu i w szkole, aby zachęcać do stosowania prawidłowej 

diety już w dzieciństwie; 

5. podkreśla, że każda tona odpadów spożywczych to około 4,2 tony CO2, więc ich 

ograniczenie  mogłoby mieć znaczący wpływ na środowisko; podkreśla ponadto 

znaczenie ram prawnych spójnych z zasadą gospodarki o obiegu zamkniętym, 

pozwalających na zdefiniowanie jasnych wytycznych dotyczących produktów ubocznych, 

optymalizację wykorzystania surowców i maksymalne ograniczenie odpadów 

resztkowych; 

6. podkreśla zatem znaczenie innowacji we wspieraniu rolników w przechodzeniu na 

bardziej zrównoważone praktyki rolne, z myślą o zapewnieniu każdemu prawa do dobrej 

jakości i bezpiecznej żywności oraz o zwiększeniu efektywności i trwałości systemów 

produkcji i dystrybucji przy jednoczesnym zagwarantowaniu wszystkim rolnikom 

godziwych dochodów, ochrony zdrowia ludzkiego i zdrowia oraz dobrostanu zwierząt 
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oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia i emisji gazów cieplarnianych, co łagodzi skutki 

zmiany klimatu; 

7. podkreśla, że dobre praktyki w zakresie prowadzenia gospodarstw rolnych powinny 

powstrzymać utratę różnorodności biologicznej zgodnie ze strategią ochrony 

różnorodności biologicznej UE na okres do 2020 r. jednocześnie chroniąc jakość 

powietrza, wody i gleby, aby w przyszłości zagwarantować wydajność i równowagę 

sektora rolnego; uważa, że osiągnięcie tego celu zapewni również uprawa roślin wolnych 

od organizmów modyfikowanych genetycznie oraz hodowla zwierząt z wykluczeniem 

klonowania; 

8. zauważa, że powodzenie gospodarstw zależy od jakości wody i gleby oraz różnorodności 

biologicznej, a także że dobre gospodarowanie zasobami naturalnymi leży w rękach 

rolników; podkreśla korzyści, jakie mogą w tym względzie przynieść właściwe zachęty i 

wymiana najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego zarządzania gospodarstwami; 

podkreśla kluczową rolę, jaką rolnictwo ekologiczne i biodynamiczne odgrywa w 

ochronie zasobów naturalnych, zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska oraz 

bezpośredniej i pośredniej ochronie różnorodności biologicznej; 

9. przypomina, że dzięki odpowiednim bodźcom ekonomicznym, sprawiedliwszej 

dystrybucji dochodów w łańcuchu dostaw żywności i przejrzystym warunkom rynkowym, 

w tym oznaczaniu kraju pochodzenia, rolnicy będą mieli lepsze warunki do 

przeciwdziałania zmianie klimatu i zapewniania odporności ekosystemów dzięki 

stosowaniu przyjaznych środowisku metod uprawy i praktyk ekologicznych, takich jak 

dywersyfikacja upraw, ochrona siedlisk przyrodniczych, ekosystemów i lokalnych odmian 

i gatunków oraz rolnictwo ekologiczne, przez co wniosą wkład w ochronę i promowanie 

różnorodności biologicznej; 

10. podkreśla wagę świadomości konsumentów i ich informowania; podkreśla, że większa 

przejrzystość łańcuchów dostaw i produkcji może pomóc konsumentom w podejmowaniu 

bardziej świadomych wyborów dotyczących kupowanych przez nich produktów; uważa, 

że to z kolei może pomóc rolnikom w uzyskaniu większych przychodów z produkcji; 

11. przypomina, że uproszczenie przepisów i rozszerzenie wytycznych dotyczących 

wdrażania działań w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) zachęciłoby rolników do 

stosowania bardziej zrównoważonych praktyk rolnych; 

12. docenia istotną rolę gospodarstw rodzinnych w życiu na wsi, w produkcji żywności i  

ochronie kultury i tradycji państw członkowskich i ich regionów;  apeluje zatem o 

upowszechnianie innowacyjnych koncepcji w rolnictwie opartych na zrównoważonej 

produkcji żywności wysokiej jakości; 

13. wyraża zaniepokojenie faktem, że w przeglądzie śródokresowym strategii ochrony 

różnorodności biologicznej UE na okres do 2020 r. podkreślono, iż rolnictwo nie 

poczyniło żadnego znaczącego postępu w przyczynianiu się do utrzymania i zwiększenia 

różnorodności biologicznej i w konsekwencji wzywa Komisję i państwa członkowskie, 

aby wzięły to pod uwagę podczas śródokresowego przeglądu WPR, a także państwa 

członkowskie, aby wspierały politykę innowacji; 

14. podkreśla potrzebę integracji produkcji i przetwórstwa przez wspieranie grup 
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producentów i krótkich łańcuchów dostaw, które mogą pomóc ograniczyć ślad węglowy 

łańcucha dostaw żywności, przy jednoczesnym zapewnieniu konsumentom lokalnych, 

świeższych i zdrowszych produktów; 

15 podkreśla, że zbliżenie się do siebie rolników i konsumentów dzięki lokalnym sieciom 

żywności, charakteryzującym się często osobistym, bezpośrednim kontaktem pomiędzy 

producentem a klientem, oferuje wartości takie jak świeża żywność, wyprodukowana na 

miejscu przy mniejszym wpływie na środowisko, i stanowi dla rolnika szansę na 

zwiększenie swojego dochodu; zauważa pozytywną rolę, jaką odgrywa krótki łańcuch 

dostaw, która obejmuje szeroko rozumianą sprzedaż bezpośrednią (od sprzedaży w 

gospodarstwie, przez targi rolne po sprzedaż przez internet); 

16. uważa, że badania i innowacje w dziedzinie agroekologii to kluczowe czynniki wspierania 

i utrzymania wzrostu i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, które mogłyby z 

kolei poprawić warunki socjoekonomiczne rolników i lokalnych społeczności przez 

tworzenie większej liczby lepszej jakości miejsc pracy, co przyciągnęłoby z kolei młode 

osoby do sektora rolnego; docenia w związku z tym istotną rolę, jaką odgrywają szkoły i 

uczelnie rolnicze we wspieraniu rozwoju umiejętności wśród nowego pokolenia rolników; 

17. podkreśla ponadto, że zachęcanie młodych rolników pomogłoby zaradzić problemowi 

porzucania rolnictwa i starzenia się ludności wiejskiej, ograniczając tym samym ryzyko 

wystąpienia nierównowagi hydrogeologicznej; podkreśla, że ograniczenie trendu do 

porzucania rolnictwa zredukowałoby także zjawisko masowego wykupu gruntów rolnych; 

18. uznaje, że zwiększenie innowacji i rozwoju gospodarczego w zarządzaniu 

gospodarstwami musi być osiągalne dla dużych, średnich i małych producentów rolnych; 

uważa, że należy ułatwiać lepsze powiązania pomiędzy sektorem rolnym a sektorem 

badań i innowacji w celu wymiany i wdrożenia najlepszych metod i praktyk w terenie; 

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do większych inwestycji w badania na rzecz 

innowacji i do wspierania rozwoju technologii, które przyczyniają się do 

zrównoważonego i rentownego prowadzenia gospodarstw, przy jednoczesnym 

zachowaniu tradycyjnej wiedzy i praktyk rolniczych rolników i hodowców; 

20. uważa, że inwestycje te powinny mieć na celu wzmocnienie związków między badaniami 

naukowymi, przemysłem i gospodarstwami rolnymi, zwłaszcza małymi i średnimi, przez 

wspieranie wymiany dobrych praktyk i przekazywanie wyników badań również takim 

gospodarstwom, które, mimo ich przewagi liczebnej na terytorium UE, są często 

wyłączone z obiegu innowacji; podkreśla, że programy te powinny mieć na celu 

opracowywanie nowych technologii, w tym rolnictwa precyzyjnego,  innowacyjnych, 

zrównoważonych technik uprawy, mogących ograniczyć stosowanie substancji 

chemicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt, a także środowiska; 

21. podkreśla znaczenie ulepszenia sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich jako 

czynnika przyczyniającego się do zwiększania innowacji i rozwoju gospodarczego w 

zarządzaniu gospodarstwami, zwłaszcza dla średnich i małych producentów rolnych; 

22. podkreśla znaczenie stosowania praktyk zrównoważonego rolnictwa i w zakresie 

gospodarki wodnej w celu przystosowania się do zmiany klimatu lub jej łagodzenia; 
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23. wzywa Unię Europejską do stworzenia i zbadania zintegrowanych strategii ograniczenia 

stosowania antybiotyków w celu ochrony zdrowia ludzi oraz dobrostanu i zdrowia 

zwierząt; 

24. podkreśla, że przez chów na pastwiskach rolnicy umożliwiają zwierzętom gospodarskim 

swobodny ruch, podejmowanie instynktownych zachowań, naturalne odżywianie oraz 

zapobiegają stresowi i chorobom związanym z przebywaniem w zamknięciu; 

25. wzywa Unię Europejską do inwestowania większej ilości publicznych funduszy w 

strategiczny sektor rolnictwa ekologicznego, aby rozwijać techniki rolnicze zwiększające 

aktywność drobnoustrojów glebowych i różnorodność biologiczną, w tym wykorzystanie 

technik kompostowania oraz upraw współrzędnych i okrywowych, oraz do zachęcania do 

wspólnego zakupu i wykorzystywania maszyn oraz do opracowania modeli maszyn 

przystosowanych do potrzeb rolnictwa ekologicznego, do wyboru odpornych odmian 

przystosowanych do lokalnych warunków, znalezienia nowych źródeł lub nawozów 

organicznych oraz naturalnych metod ochrony roślin przed owadami; 

26. wzywa Komisję i państwa członkowskie do inwestycji w rozwój odmian endemicznych 

gatunków roślin, które mogą być odpowiednie do produkcji pasz dla zwierząt, aby 

ograniczyć zależność od przywozu pasz dla zwierząt produkowanych często ze 

zmodyfikowanych genetycznie roślin. 
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