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WSKAZÓWKI

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

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal realizowała cele związane z żywnością, które 
stymulują nowe formy zrównoważonej produkcji rolnej, są energooszczędne, ograniczają 
stosowanie substancji chemicznych oraz wykorzystują skuteczniej potencjał 
ekosystemów;  zaznacza, że polityka ta musi sprostać wyzwaniom środowiskowym, takim 
jak zmiana klimatu, wyczerpywanie się zasobów, zanieczyszczenie wody, erozja gleby;

2. podkreśla, że WPR dotyczy rolników, ale również ogółu społeczeństwa, – zarówno jako 
podatników, jak i konsumentów – gdyż to społeczeństwo odczuwa dobroczynne skutki 
bezpiecznej żywności, zdrowego środowiska naturalnego, dobrego stanu zdrowia i 
możliwości zatrudnienia;

3. domaga się, by finansowanie WPR było oparte na modelu, który obejmuje płatności 
uwzględniające naturalne utrudnienia, płatności wspierające produkcję ekologiczną oraz 
skierowane do regionów o szczególnych utrudnieniach;

4. nawołuje do wzmocnienia koncepcji finansowania obu filarów pod warunkiem 
wypełnienia szeregu kryteriów dotyczących ochrony środowiska i różnorodności 
biologicznej, tak by żywność wysokiej jakości była wytwarzana przy użyciu 
zrównoważonych metod; zaznacza, że wystarczające finansowanie jest jedyną gwarancją 
powodzenia w realizacji ukierunkowanych działań rolno-środowiskowych;

5. podkreśla, że obowiązkowa ekologizacja prowadzona z poszanowaniem ekosystemów 
będzie nie tylko korzystna dla środowiska, ale również zapewni zrównoważoną przyszłość 
rolnictwa w UE;

6. przyjmuje z zadowoleniem drugą opcję polityczną proponowaną przez Komisję, która 
umożliwi stawienie czoła środowiskowym, społecznym i gospodarczym wyzwaniom oraz 
wzmocni wkład rolnictwa i obszarów wiejskich w wypełnianie celów strategii „Europa 
2020” na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i zapewniającego włączenie społeczne 
rozwoju;

7. uważa, że w ramach zmian w WPR należy uwzględnić nowe instrumenty dotyczące 
jednostek emisji dwutlenku węgla, gdyż rolnictwo posiada ogromny potencjał w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

8. wyraża żal wobec faktu, że cele unijne w zakresie różnorodności biologicznej nie zostały 
jeszcze osiągnięte, i oczekuje, że WPR będzie pełniła funkcję katalizatora wysiłków 
zmierzających do realizacji tych celów;

9. podkreśla, że większość Europejczyków sprzeciwia się stosowaniu organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w rolnictwie i żywności; dlatego zwraca się do 
Komisji, by zbadała możliwości w zakresie odmowy finansowania przedsięwzięć 
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rolniczych przewidujących wykorzystanie GMO;

10. zachęca do realizacji większej liczby projektów finansowanych ze środków UE, w ramach 
których rolnicy i naukowcy mogą współpracować w celu znalezienia innowacyjnych 
metod upraw, gwarantujących zachowanie równowagi środowiska.


