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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. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza odpowiedzieć na wyzwanie, jakim 
jest zmiana klimatu, i odpowiednio dostosować swoją politykę rolną; podkreśla udział
intensywnej hodowli żywego inwentarza w emisjach gazów cieplarnianych; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosków legislacyjnych mających na celu ograniczenie tych 
emisji poprzez propagowanie bardziej ekstensywnego i zrównoważonego rolnictwa, 
zwłaszcza w odniesieniu do hodowli zwierząt; 

2. podkreśla, że publiczne finansowanie rolnictwa musi być powiązane z wynikami
w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, przyrody i dobrostanu zwierząt, a także 
musi być uwarunkowane poszanowaniem podstawowego prawodawstwa w tych 
obszarach (zasada współzależności); apeluje do Komisji, aby nie osłabiała istniejących 
przepisów w zakresie współzależności poprzez tak zwane uproszczenie, a także aby 
zbadała, czy te wymogi są wystarczające do regulowania oddziaływania na środowisko 
istniejących systemów gospodarki rolnej; jest zdania, że do zasady współzależności 
należy włączyć dodatkowe przepisy dotyczące zużycia wody i emisji gazów 
cieplarnianych; 

3. wyraża ubolewanie w związku z faktem, że Komisja nie wykorzystała okazji, aby 
w sposób bardziej wyczerpujący zająć się problemami związanymi ze zwiększeniem 
przywozu żywności i pasz, które nie spełniają norm UE, a tym samym niosą ryzyko 
zaprzepaszczenia osiągnięć Unii Europejskiej w dziedzinie uzależniania pomocy 
publicznej od wymogów w zakresie środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt oraz 
wymogów społecznych; 

4. jest zdania, że oddzielenie pomocy bezpośredniej od produkcji rolnej może 
w perspektywie długoterminowej przyczynić się do ograniczenia negatywnego 
oddziaływania rolnictwa europejskiego na środowisko, pod warunkiem że towarzyszyć 
temu będzie większe wsparcie dla zrównoważonych praktyk w dziedzinie rozwoju 
obszarów wiejskich; 

5. apeluje do Komisji o przedstawienie spójnego pakietu wniosków w celu stymulowania 
produkcji trwałej agroenergii, w tym systemu certyfikacji dla trwałych paliw pochodzenia 
rolniczego i minimalnych wymogów dotyczących produkcji takich paliw; 

6. wzywa do wdrożenia zwiększonych stawek modulacyjnych oraz kwalifikowanych 
degresywnych płatności jednorazowych dla gospodarstw rolnych, w tym 
środowiskowych i społecznych kryteriów modulacyjnych; apeluje do Komisji o 
udostępnienie większej ilości środków na rzecz strategii mających na celu rozwój 
obszarów wiejskich; wyraża jednocześnie zaniepokojenie zauważalną obecnie 
w państwach członkowskich tendencją do koncentrowania programów rozwoju obszarów 
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wiejskich na inwestycjach w gospodarstwa rolne; jest zdania, że fundusze na rozwój
obszarów wiejskich powinny być wykorzystywane w głównej mierze na programy rolno-
środowiskowe, środki wzorowane na programach Leader oraz inne bardziej zintegrowane 
podejścia do trwałej gospodarki obszarów wiejskich; 

7. wyraża zaniepokojenie faktem, że zniesienie obowiązkowego odłogowania zmniejszy
powierzchnię obszarów rolnych nadających się do celów ochrony środowiska, wzywa 
Komisję do opracowania wniosku legislacyjnego dotyczącego tworzenia lub 
utrzymywania naturalnych siedlisk oraz praktyk ekstensywnych, które zwiększałyby 
różnorodność biologiczną, zwłaszcza na najbardziej wydajnych obszarach rolnych; 

8. apeluje do Komisji o przedstawienie spójnego pakietu wniosków w celu utrzymania 
trwałej działalności rolnej, szczególnie na obszarach mniej uprzywilejowanych, gdyż 
mają one istotne znaczenie dla ochrony systemów gospodarki rolnej sprzyjających 
różnorodności biologicznej;

9. podkreśla znaczenie trwałych łąk dla ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie 
oraz wzywa Komisję, aby zlikwidowała przeszkody w zapobieganiu przekształcaniu łąk 
w pola uprawne.


