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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. uważa, że sektory rolnictwa, żywności i leśnictwa oraz obszary wiejskie są 
nieodłącznymi elementami gospodarki o obiegu zamkniętym;

2. jest zdania, że wydany komunikat to prawdziwy apel o głęboką zmianę wzorców 
produkcji: w gospodarstwach rolnych, które wobec niszczenia i niedoboru zasobów 
naturalnych powinny zmierzać w stronę rolnictwa ekologicznego, ale także w całym 
sektorze żywnościowym;

3. uważa, że zasady gospodarki o obiegu zamkniętym wymagają lepszej kontroli 
nakładów, rozwoju gospodarki dzielenia się – by racjonalniej wykorzystywać sprzęt 
i instalacje – oraz współpracy między zainteresowanymi stronami podejmującymi 
wspólne zobowiązania;

4. wzywa do realizacji europejskiego planu na rzecz białka z roślin strączkowych, 
niewymagających nawozów azotowych; 

5. uważa, że biogospodarka o obiegu zamkniętym to szansa dla rolnictwa, pozwalająca na 
wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, jakimi są ulegające biodegradacji odpady 
pochodzące z gospodarstw rolnych i od podmiotów samorządowych oraz produkty 
uboczne w postaci nawozów organicznych;

6. wyraża nadzieję, że gospodarka o obiegu zamkniętym przyczyni się do relokalizacji 
rolnictwa i żywności dzięki udoskonaleniu regionalnych i lokalnych systemów 
żywnościowych;

7. popiera dążenie Komisji do lepszego informowania konsumentów o oświadczeniach 
żywieniowych i środowiskowych oraz apeluje o podawanie na etykietach informacji 
o poziomie pozostałości różnych substancji w żywności;

8. wzywa do lepszego zapobiegania stratom i marnotrawieniu żywności;

9. apeluje o wytwarzanie rolniczych tworzyw sztucznych z ulegających biodegradacji 
materiałów pochodzenia biologicznego; 

10. zwraca uwagę na nieeksploatowane stare zabudowania gospodarcze, które stwarzają 
poważne problemy w postaci kosztów usunięcia (azbest itp.).


