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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. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji oraz postrzega go jako dobry punkt 
wyjścia dla bardziej ukierunkowanego podejścia do osiągnięcia wyznaczonego na 2010 r. 
celu dotyczącego różnorodności biologicznej, jak również popiera decyzję, aby położyć 
nacisk na wzmocnienie procesu wdrażania obecnej polityki oraz obecnych środków;

2. zwraca uwagę na fakt, że wspólna polityka rolna (WPR) oraz związana z nią dynamika 
rozwojowa prowadząca z jednej strony do specjalizacji i intensyfikacji, a z drugiej - do 
marginalizacji i niepełnego wykorzystania gruntów, przyczyniła się w ostatnich 
dziesięcioleciach do znacznych strat w różnorodności biologicznej;

3. wskazuje na duże bogactwo gatunków oraz różnorodność genetyczną upraw rolnych i 
zwierząt oraz opowiada się za ochroną i wzmacnianiem tej różnorodności;

4. stwierdza, że podaż produktów rolnych na rynku nie w pełni odzwierciedla różnorodność 
gatunków i odmian oraz opowiada się za propagowaniem różnorodności w podaży 
produktów rolnych przez sprzedawców bezpośrednich, a także w ramach sprzedaży 
dokonywanej we współpracy z detalistami oraz branżą przetwórstwa;

5. stwierdza, że producenci rolni oraz hodowcy regionalnych odmian potrzebują 
bezpieczeństwa prawnego w zakresie produkcji i sprzedaży; domaga się zatem 
natychmiastowego wdrożenia dyrektywy 98/95/WE, w której wysuwany jest postulat 
dotyczący podstawy prawnej, która w ramach przepisów dotyczących obrotu materiałem 
siewnym roślin umożliwi ochronę odmian zagrożonych erozją genetyczną, dzięki 
stosowaniu przechowywania na miejscu i w gospodarstwach;

6. uważa, że głównymi czynnikami, które powodują utratę różnorodności biologicznej są: 
zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, stosowanie intensywnych metod 
produkcji rolniczej oraz nieodpowiednie gospodarowanie kompleksami leśnymi i 
zasobami wód;

7. przypomina, że zachowanie różnorodności europejskich terenów wiejskich kluczowe jest 
nie tylko dla zachowania usług świadczonych w ramach trwałego rolnictwa, lecz także dla 
utrzymania przekazu materiału genetycznego między populacjami dzikiej fauny i flory;

8. przypomina, że promowanie chronionych określeń pochodzenia (PDO) i chronionych 
oznaczeń geograficznych (PGI) spełnia bardzo ważną rolę w zachowaniu specjalności 
regionalnych i całej kultury wiejskiej, jaka się z nimi łączy, oraz odpowiednich 
wielowiekowych praktyk gospodarskich, które pozwalają na zachowanie terenów 
wiejskich i systemów rolniczych jako ekosystemów, w których występuje wiele dzikich 
gatunków;

9. zwraca uwagę, że w 1992 r. zapoczątkowano włączanie ochrony różnorodności 
biologicznej do WPR, oraz że w późniejszym okresie na mocy reformy z 2003 r. 
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wprowadzono takie środki jak wzajemna współzależność, jednolita płatność na 
gospodarstwo (oddzielenie płatności od produkcji) oraz rozwój obszarów wiejskich, które 
to środki mają korzystny wpływ na różnorodność biologiczną;

10. pragnie zwrócić uwagę na nowe rozporządzenie w sprawie rozwoju obszarów wiejskich 
(okres programowania 2007-2013), które między innymi przewiduje finansowanie sieci 
Natura 2000, zawiera środki rolno-środowiskowe, środki służące ochronie zasobów 
genetycznych w rolnictwie, a także wspierające zrównoważone gospodarowanie lasami 
oraz utrzymuje płatności na rzecz obszarów o utrudnionych warunkach gospodarowania;

11. stwierdza, że środki na fundusz rozwoju obszarów wiejskich, fundusz spójności i 
fundusze strukturalne oraz program Life+, udostępnione w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (FEADER) na lata 2007-2013, 
przede wszystkim umożliwiają dalsze finansowanie, jako kwestii o znaczeniu 
priorytetowym, projektów w zakresie różnorodności biologicznej oraz sieci Natura 2000;

12. ubolewa jednak, że poparty przez Parlament wniosek Komisji, o przeznaczenie o 20 mld 
euro więcej na politykę rozwoju obszarów wiejskich w obrębie ram finansowych na lata 
2007-2013, nie został przyjęty przez Radę, tym bardziej, że pieniądze te mogłyby zostać 
wykorzystane do poszerzania i pogłębiania działań dotyczących różnorodności 
biologicznej;

13. wyraża ubolewanie z faktu, że środki dostępne w ramach FEADER okazują się 
zdecydowanie niewystarczające, aby sprostać działaniom, których przeprowadzenie 
pożądane jest na poziomie zarządzania siecią Natura 2000, zależnego od działalności 
rolniczej i leśnej, przy szczególnie ubogim wsparciu na rzecz wiedzy i monitorowania;

14. proponuje, aby różnorodność biologiczna została uznana za jedną z kluczowych zasad 
przeglądu WPR, który ma zostać przeprowadzony w 2008 r.;

15. uważa za konieczne wykorzystanie przeglądu w 2008 r. do oceny skuteczności 
poszczególnych działań dotyczących różnorodności biologicznej, w szczególności działań 
w sektorze leśnym, oraz do rozwiązania kwestii uchybień w tym zakresie;

16. uważa, że rolnictwo, jako użytkownik różnorodności biologicznej, ma podstawową rolę 
do odegrania w gospodarowaniu różnorodnością biologiczną i jej zachowywaniu; uważa, 
że WPR powinna odtąd propagować zrównoważone modele produkcji, które - będąc 
gospodarczo opłacalne – pozwalają wpływać na środowisko naturalne oraz na 
waloryzację i rehabilitację różnorodności biologicznej większej ilości gatunków, zwierząt, 
roślin i mikroorganizmów;

17. opowiada się za wspieraniem (lokalnych/regionalnych) partnerstw pomiędzy 
właścicielami i użytkownikami gruntów, organizacjami ochrony przyrody, rządem i 
centrami eksperckimi tak, by współpracowały przy poszukiwaniu lokalnych rozwiązań 
problemów dotyczących różnorodności biologicznej przy zastosowaniu podejścia 
oddolnego;

18. zwraca uwagę na potrzebę wypracowania dostosowanych do warunków działań mających 
na celu wspieranie różnorodności biologicznej w nowych państwach członkowskich UE 
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oraz podkreśla, że takie usługi ekosystemowe, jak zachowywanie krajobrazu, oraz taka 
działalność gospodarcza, jak turystyka, są wzajemnie zależne;

19. wzywa do produkcji i wykorzystywania biomasy do wytwarzania energii oraz jako 
paliwa, by były one postrzegane jako sposobność do zwiększania różnorodności 
biologicznej w rolnictwie; musi to znaleźć wyraz również we wspieraniu badań w ramach 
siódmego ramowego programu w dziedzinie badań naukowych; uprawa biomasy nie 
może prowadzić do spadku różnorodności biologicznej zarówno na terytorium Unii 
Europejskiej, jak i poza nią;

20. wzywa Komisję do rozpatrzenia włączenia aspektów związanych z różnorodnością 
biologiczną do certyfikatu ekologicznego, zwracając jednak uwagę na następujące 
kwestie: ocenienie efektywnej możliwości przyznawania certyfikatów ekologicznych w 
przyszłości; przestrzeganie zasad wspólnego rynku, których naruszenie spowodowane 
mogłoby zostać zniekształceniem konkurencji wśród towarów pochodzących z państw 
członkowskich; nienaruszanie konkurencyjności towarów wspólnotowych wobec 
konkurencji z krajów trzecich.

21. ubolewa, że w dwustronnych i wielostronnych umowach handlowych niewiele uwagi 
poświęca się aspektom różnorodności biologicznej; opowiada się za uwzględnieniem 
kwestii różnorodności biologicznej w handlu międzynarodowym oraz w światowych 
staraniach zmierzających do zmiany niezrównoważonych wzorców produkcji i 
konsumpcji; w związku z tym wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do skupienia
się w pierwszej kolejności na kwestiach niehandlowych podczas trwających negocjacji 
WTO;

22. z zadowoleniem przyjmuje wyraźny zamiar podjęcia działań mających na celu 
zachowanie różnorodności biologicznej na skalę światową, w szczególności w zakresie 
współpracy na rzecz rozwoju;

23. popiera istniejące przedsięwzięcia, w ramach których opracowuje się obiektywne 
wskaźniki służące do monitorowania i oceny różnorodności biologicznej, oraz wzywa 
Komisję, aby zapewniła przestrzeganie zobowiązań podjętych przez Unię Europejską w 
ramach Konwencji o różnorodności biologicznej, tj. zrównoważone użytkowanie, ochrona 
różnorodności biologicznej i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z jej 
wykorzystywania oraz aby podjęła działania na rzecz przechowywania prób wzorcowych 
gatunków i odmian jedynie na terytorium państw-sygnatariuszy Konwencji o 
różnorodności biologicznej, a także aby ujednoliciła dostępne informacje i korzystała z 
istniejących sieci;

24. zwraca uwagę na potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach podejmowanych na 
szczeblu unijnym na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, jak i o korzyściach 
gospodarczych i społecznych płynących z jej ochrony;

25. uważa, że obecne wymogi dotyczące sprawozdawczości powinny zostać usprawnione i 
uproszczone, oraz że w przyszłości sprawozdawczość nie powinna prowadzić do 
zwiększenia obciążeń o charakterze administracyjnym;

26. uważa za konieczne aktywne włączenie całego społeczeństwa Unii Europejskiej, w tym 
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także sektorów przedsiębiorstw i oświaty, w proces ochrony różnorodności biologicznej;

27. z zadowoleniem przyjmuje zamiar przedkładania Parlamentowi i Radzie rocznego 
sprawozdania z postępów w realizacji planu działania na rzecz ochrony różnorodności 
biologicznej.
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