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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę na fakt, że nasze dziedzictwo naturalne stanowi ważny kapitał ekologiczny, 
który ma zasadnicze znaczenie dla dobrobytu ludzkości; uważa, że wszystkie państwa 
członkowskie Unii Europejskiej powinny współpracować i koordynować wysiłki 
zmierzające do lepszego wykorzystania zasobów naturalnych oraz do uniknięcia utraty 
netto różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych zarówno na obszarach 
miejskich, jak i w miastach; 

2. z zadowoleniem przyjmuje nową strategię Unii Europejskiej w dziedzinie różnorodności 
biologicznej, ale negatywnie ocenia propozycję Komisji dotyczącą utworzenia 
dodatkowego, prośrodowiskowego komponentu płatności, zawartą w projekcie reformy 
WPR do 2020 roku, uważa, że propozycje Komisji spowodują wzrost kosztów 
administracyjnych i są sprzeczne z dążeniem do uproszczenia WPR;

3. uważa, że zanim dokonamy dalszej ekologizacji WPR, należy rozważyć wpływ takich 
działań na konkurencyjność rolnictwa UE na globalnym rynku;

4. odnotowuje zalecenia Komisji dotyczące reformy WPR, zawierające jasno określone 
środki zarówno w zakresie pierwszego, jak i drugiego filaru, których celem jest 
zachowanie i poprawa różnorodności biologicznej; podkreśla w związku z powyższym 
rolę, jaką odgrywa rolnictwo, które już obecnie przyczynia się w dużej mierze do ochrony 
różnorodności gatunków i biotopów, a w przyszłości wniesie kluczowy wkład w 
powodzenie europejskiej strategii na rzecz różnorodności biologicznej opartej na dobrej 
praktyce rolniczej, która obejmuje zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych;

5. podkreśla potrzebę odstąpienia od podejścia opartego na środkach na rzecz podejścia 
opartego na wynikach przy dokonywaniu oceny skuteczności wykorzystywanych 
instrumentów;

6. wyraża przekonanie, że tak zwana ekologizacja WPR powinna przebiegać w sposób 
skuteczny i niebiurokratyczny i nie powinna prowadzić do dyskryminacji istniejących 
środków rolno-środowiskowych; wzywa, w związku z koniecznością ograniczenia 
obciążeń administracyjnych, między innymi do określania nadal po 2014 r. wszystkich 
płatności w ramach WPR w oparciu o solidne zasady wzajemnej zgodności, które 
powinny być zarówno przejrzyste, jak i możliwie łatwe w stosowaniu i monitorowaniu;

7. uważa, że dodatkowe efekty środowiskowe na poziomie UE można realizować w ramach 
WPR, głównie poprzez skuteczniejsze wdrażanie zasady wzajemnej zgodności (m.in. 
dzięki stosowaniu przez wszystkie państwa członkowskie zasad dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) oraz ujednoliceniu metod wdrażania dyrektyw), 
realizację programów rolno-środowiskowych i wsparcie przeznaczane na obszary Natura 
2000 w ramach wzmocnionego finansowo II filaru WPR;
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8. przypomina o kluczowej roli, jaką WPR odgrywa dla zagwarantowania bezpiecznych 
dostaw żywności o wysokiej jakości i po przystępnych cenach dla konsumentów; zwraca 
w tym kontekście uwagę, że wniosek Komisji dotyczący obowiązkowego i powszechnego 
przeznaczania 7% gruntów rolnych na obszary proekologiczne jest niewłaściwy i 
niepraktyczny, zwłaszcza w przypadku, gdy obszary te przestałyby być dostępne do celów 
produkcji żywności w regionach o wysokiej wydajności;

9. przypomina o znaczeniu utrzymania silnego i konkurencyjnego ekonomicznie rolnictwa i 
leśnictwa, tak by zachować krajobrazy i różnorodność biologiczną Europy; podkreśla, że 
niepełne wykorzystywanie i odłogowanie gruntów rolnych może mieć katastrofalne skutki 
dla środowiska naturalnego; w związku z tym wzywa do utrzymania budżetu WPR po 
2013 r. przynajmniej na obecnym poziomie, aby zapewnić żywotność obszarów wiejskich 
i kontynuację praktyk rolnych w Europie;

10. wzywa Komisję, w kontekście nowej reformy WPR, do zwiększenia jej wysiłków na 
rzecz wsparcia sektorów rolnych, które wnoszą dowiedziony wkład w ochronę 
różnorodności biologicznej, a w szczególności na rzecz sektora pszczelarstwa; zwraca 
uwagę, że dzikie i udomowione owady, na przykład pszczoły, są odpowiedzialne za 
zapylanie 80% roślin kwitnących, a groźba zmniejszenia ich populacji stanowi ogromne 
wyzwanie dla naszych społeczeństw, których produkcja rolna – a zatem żywność – jest w 
znacznej mierze uzależniona od zapylania roślin kwitnących; podkreśla z tego względu 
konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na pszczelarstwo przy planowanych środkach 
ochrony różnorodności biologicznej;

11. mając na uwadze, że rolnicy gospodarują ponad połową terytorium Europy, podkreśla 
bezwzględnie kluczowe znaczenie WPR jako narzędzia wspierającego różnorodność 
biologiczną, gdyż to rolnicy europejscy w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągania 
europejskich celów w zakresie różnorodności biologicznej i klimatu; popiera przyjęcie na 
poziomie gospodarstw rolnych pakietu praktycznych rozwiązań mających na celu dalszą 
reorientację WPR, tak by w jej ramach rekompensowane było dostarczanie dóbr 
publicznych;

12. uważa, że obecnie rynek nie jest w stanie uwzględnić ekonomicznej wartości usług 
ekosystemowych i nagrodzić podmiotów właściwie gospodarujące gruntami 
wykorzystywanymi do świadczenia tych usług; uważa, że z tego względu należy płacić za 
dobra publiczne dostarczane przez rolnictwo w celu zapewnienia utrzymania i poprawy 
różnorodności biologicznej; w tym kontekście uważa, że istotne miejsce powinny 
zajmować innowacyjne rozwiązania i projekty na rzecz współpracy; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wspierania projektów, w które angażuje się rolników jako 
partnerów;

13. zwraca uwagę, że już obecnie w ramach WPR wdraża się wiele środków, które 
przyczyniają się do poprawy ochrony środowiska i zachowania zasobów naturalnych, a 
także stanowią odpowiedź na wyzwania związane ze zmianą klimatu, ochroną 
różnorodności biologicznej oraz wyczerpywaniem się zasobów wodnych i spadkiem 
żyzności gleby; podkreśla, że jakość gleby odgrywa podstawową rolę w realizacji 
unijnego celu dotyczącego różnorodności biologicznej; jest zdania, że w ramach WPR 
należałoby – za pomocą finansowanych przez UE bezpośrednich obszarowych dopłat 
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uzupełniających – nagradzać rolników, którzy świadczą dodatkowe usługi ekosystemowe, 
również za działania na rzecz poprawy różnorodności biologicznej, wykraczające poza 
zakres obowiązków wynikających z zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska; 

14. uważa, że działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich muszą w dalszym ciągu 
stanowić odpowiedź na wyzwania związane ze zmianą klimatu, ochroną różnorodności 
biologicznej, bezpieczeństwem żywnościowym i zrównoważonym zarządzaniem 
zasobami naturalnymi, a także wspierać wyważoną spójność terytorialną i zatrudnienie; w 
związku z powyższym wzywa do wzmocnienia II filaru oraz zdecydowanego zwiększenia 
jego proekologicznej orientacji i skuteczności jego środków rolno-środowiskowych, 
między innymi poprzez stosowanie minimalnych obowiązkowych wydatków funduszy 
rolnych na środki rolno-środowiskowe;

15. podkreśla, że jedynie sprawne, zrównoważone i wydajne rolnictwo oparte na szerokich 
podstawach jest w stanie zapewnić dodatkowe usługi, których społeczeństwo domaga się 
w formie dóbr publicznych; opowiada się z tego względu za zrównoważonym podejściem, 
które łączy w sobie ustanowienie dodatkowych środków ochrony środowiska oraz 
kluczową rolę WPR przy zabezpieczaniu wydajnej produkcji;

16. podkreśla konieczność lepszej współpracy na poziomie europejskim w zakresie badań 
naukowych i stosowanych w dziedzinie różnorodności zasobów genetycznych zwierząt i 
roślin w celu zachowania i poprawy zdolności genetycznej w zakresie dostosowania do 
zmian klimatu oraz wspierania efektywnego włączania ich do usprawnień genetycznych 
do celów programów produkcji;

17. podkreśla potrzebę wspierania przyjaznych dla środowiska praktyk rolnych, w tym 
stosowania tradycyjnego materiału siewnego i lokalnych odmian roślin w celu 
zachowania różnorodności biologicznej; zwraca uwagę, że różnorodność gatunków i 
biotopów, którą obecnie uznaje się za korzystną ochronę, może być postrzegana jako efekt 
sposobu użytkowania w przeszłości gruntów do celów rolnictwa i leśnictwa w Europie, 
który z tego względu należy kontynuować jako element zrównoważonej strategii 
użytkowania gruntów; zwraca w tym kontekście uwagę, że zróżnicowane warunki, takie 
jak klimat, gleba i dostępność wody, występują przede wszystkim na szczeblu lokalnym i 
regionalnym, dlatego konieczne jest wzięcie pod uwagę warunków regionalnych i 
znalezienie odpowiednio zróżnicowanych możliwości użytkowania gruntów;

18. zaleca uwzględnienie w ramach zarządzania mobilizacji obywateli, a także organizacji 
non-profit i podmiotów gospodarczych, przy czym w przypadku tych ostatnich należy 
położyć nacisk na włączanie problematyki różnorodności biologicznej do strategii 
przedsiębiorstw; podkreśla konieczność przeprowadzenia kampanii informacyjnych i 
uświadamiających na temat różnorodności biologicznej, skierowanych do osób w różnym 
wieku i pochodzących z wszystkich grup społecznych, biorąc pod uwagę, że kampanie 
uświadamiające dla dzieci i nastolatków powinny być prowadzone przede wszystkim w 
szkołach; uważa, że programy oświatowe i programy szkoleń zawodowych, zwłaszcza w 
dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i sektorach pokrewnych, powinny koncentrować się w 
większej mierze na znaczeniu różnorodności biologicznej; uważa, że rolnicy odgrywają 
istotną rolę w ochronie różnorodności biologicznej i z tego względu należy ich zachęcać i
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motywować do aktywnego udziału w odpowiednich programach;

19. zwraca uwagę Komisji na skutki niektórych dziedzin polityki wspierania różnorodności 
biologicznej dla działalności rolnej, a w szczególności na wpływ dużych drapieżników 
(zwłaszcza niedźwiedzi i wilków) na gospodarkę rolną, warunki pracy i psychologię 
rolników.
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