
PA\858047PL.doc PE458.808v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2011/XXXX(INI)

22.2.2011

PROJEKT OPINII
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z 
żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi
(2011/XXXX(INI))

Sprawozdawca: Jens Rohde



PE458.808v01-00 2/4 PA\858047PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\858047PL.doc 3/4 PE458.808v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zauważa, że Europa potrzebuje silniejszego i bardziej konkurencyjnego sektora rolnego, 
aby zagwarantować odpowiednią jakość i bezpieczeństwo żywności przeznaczonej dla 
europejskich konsumentów oraz aby stawić czoła przyszłym wyzwaniom związanym 
z tworzeniem miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, a także z ochroną środowiska 
naturalnego; 

2. uznaje rolę sektora rolnego w dostarczaniu środowiskowych dóbr publicznych; uważa 
ponadto, że rolnictwo posiada istotny i niewykorzystany dotychczas potencjał dostarczania 
ekologicznej energii; jest zdania, że reformę WPR należy ukierunkować na odblokowanie 
pełnego potencjału rolnictwa jako sektora dostarczającego środowiskowych dóbr 
publicznych i ekologicznej energii;

3. uważa, że w ramach drugiego filaru konieczne są inwestycje w innowacje 
i opracowywanie nowych rozwiązań oraz metod produkcji, aby tworzyć zachęty dla 
rolników do angażowania się w produkcję energii; 

4. proponuje, by rolnicy mieli uprawnienia do otrzymywania składnika ekologicznego, jeśli 
dostarczają trzy wybrane środowiskowe dobra publiczne z wykazu dziesięciu 
środowiskowych dóbr publicznych, które są istotne dla wszystkich państw członkowskich; 

5. podkreśla, że wdrożenie składnika ekologicznego powinno być obowiązkowe dla państw 
członkowskich, ale opcjonalne dla rolników; zauważa, że dzięki włączeniu składnika 
ekologicznego do pierwszego filaru, a zatem włączeniu go do płatności bezpośrednich, 
zostanie on powiązany z inicjatywami ekologicznymi i środowiskowymi oraz będzie 
stanowił faktyczną zachętę ekonomiczną dla rolników prowadzącą do stosowania bardziej 
ekologicznych metod produkcji;

6. podkreśla ponadto, że składnik ekologiczny nie może prowadzić do zwiększenia 
obciążenia biurokratycznego europejskich rolników: potrzebny jest prosty i logiczny 
system, należy zatem włączyć monitorowanie tego, czy zostały spełnione warunki 
składnika ekologicznego, do istniejących mechanizmów monitorowania;

7. podkreśla, że składnik ekologiczny musi uwzględniać różne sytuacje wyjściowe 
w państwach członkowskich, aby zagwarantować, że wszyscy rolnicy będą mieli równe 
możliwości otrzymania składnika ekologicznego, co oznacza, że powinno się dopuścić 
uwzględnienie już wprowadzonych składników ekologicznych;

8. podkreśla, że inicjatywy środowiskowe w pierwszym filarze powinny mieć charakter 
ogólnoeuropejski oraz powinny uzupełniać środki w zakresie środowiska naturalnego 
realizowane w drugim filarze i skupiające się na krajowych, regionalnych i lokalnych 
priorytetach i cechach szczególnych; uważa, że składnik ekologiczny musi być częścią 
płatności bezpośrednich w pierwszym filarze, aby zagwarantować, że stanowi on zachętę 
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do podejmowania przez rolników zobowiązań w zakresie środowiska naturalnego oraz aby 
zapewnić równomierne wdrażanie we wszystkich państwach członkowskich. 


