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PROJEKT OPINII
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie zintensyfikowania działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania 
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(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu
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WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla istotną rolę rolników w produkcji żywności oraz zależność tego sektora od 
takich zasobów naturalnych jak gleba, woda i lasy; uznaje wielofunkcyjność lasów;

2. zauważa, że rolnictwo odgrywa coraz istotniejszą rolę, ponieważ rosnąca liczba 
ludności na świecie wymaga zwiększenia produkcji żywności; uważa w związku z tym, 
że wszelkie dalsze działania muszą uwzględniać takie kwestie jak przeciwdziałanie 
praktykom użytkowania gruntów i zarządzania nimi niezgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, radzenie sobie ze zjawiskami katastrofalnymi oraz 
łagodzenie zmiany klimatu;

3. podkreśla, że należy promować konsumpcję dóbr pochodzących ze źródeł 
odnawialnych dzięki wprowadzeniu systemu etykietowania i certyfikacji przywożonych 
do UE produktów niepowodujących wylesiania oraz dzięki włączeniu tego aspektu do 
unijnych umów handlowych i innych porozumień wielostronnych;

4. podkreśla potrzebę dalszych znaczących postępów w opracowaniu i wdrażaniu unijnej 
strategii dotyczącej roślin wysokobiałkowych oraz w zapewnieniu solidnej produkcji 
roślin wysokobiałkowych w UE;

5. zachęca Komisję do dopilnowania, by do ram prawnych włączono platformę 
wielostronną obejmującą wszystkie właściwe zainteresowane podmioty;

6. podkreśla znaczenie dalszego rozwoju istniejących systemów, w tym planu działania 
FLEGT, aby umożliwić transfer wiedzy i kształcenie partnerów spoza UE;

7. uważa, że w ramach polityki UE należy zająć się przyczynami wylesiania, co zapewni 
spójność polityki związanej z lasami, zmniejszenie presji na lasy dzięki rozwojowi 
bardziej innowacyjnego i wydajnego rolnictwa w UE i poza nią oraz ograniczenie strat 
żywności w łańcuchu żywnościowym za pomocą nowych technologii; uważa, że 
odpowiedzią na wysoki popyt na żywność powinny być pomoc techniczna, współpraca 
między organizacjami rolniczymi i transfer wiedzy;

8. podkreśla znaczenie zrównoważonej gospodarki leśnej w UE i państwach trzecich jako 
istotnego czynnika umożliwiającego zapewnienie dochodu właścicielom lasów 
i rolnikom stosującym system rolno-leśny, a także poprawę odporności lasów.


