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Komunikat prasowy
Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym - wniosek w dobrym
kierunku choć z wieloma elementami do poprawy z perspektywy rolnictwa
Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęły opublikowany dzisiaj nowy europejski plan działania
dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym . Doceniono w nim potencjał biogospodarki o obiegu
zamknięt ym oraz unijnej st rat egii na rzecz biogospodarki w zwiększaniu szans na osiąganie
obiegu zamknięt ego. Jednakże t o na ile biogospodarka będzie sprawnie działać, zależy od
dynamiki funkcjonowania sektorów rolnictwa i leśnictwa. Aby można było w pełni wykorzystać
jej pot encjał, musi ona pozost ać prioryt et em UE. Niezbędna jest w t ym celu t akże dost ępność
spójnych środków oraz finansowanie - również w ramach w przyszłej WPR. Dla rolników,
właścicieli lasów i ich spółdzielni to warunek konieczny, by mogli oni zwiększać swój wkład. W
t ym kont ekście plan zaproponowany przez Komisję jest dobry, jednak zdaniem Copa-Cogeca
jeszcze wiele rzeczy należy w nim poprawić.
Według Copa i Cogeca ważne jest objęcie t ym planem działania marnot rawienia żywności jako
jednego z kluczowych elementów. Należy zatem postawić jasną granicę między tym, czego da się
uniknąć, a czego nie. Unii Europejskiej potrzebne są spójne ramy prawne, wsparcie gospodarcze
dopasowane do jej pot rzeb oraz podejmowanie decyzji w oparciu o dowody naukowe, by
rolnictwo znalazło się w centrum gospodarki o obiegu zamkniętym, a rolnicy mieli oni dostęp do
szerszego zest awu narzędzi oraz innowacji (biologicznych, t echnologicznych i społecznych).
Europa pot rzebuje kompleksowego podejścia opart ego na porozumieniu zaint eresowanych
stron, by gromadzić niesprzedaną, niespożytą żywność, a także żywność niezdatną do spożycia i
przekazywać ją wyt wórniom pasz, biopaliw czy biogazu. Rolnict wo jest kluczowym sekt orem,
koniecznym do ograniczania luk w łańcuchu żywnościowym oraz sprawienia, że społeczeńst wo
będzie funkcjonować zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym
Copa i Cogeca wyrażają zadowolenie z tego, że Komisja uznała, że usuwanie dwutlenku węgla z
atmosfery przy pomocy zrównoważonej gospodarki leśnej i rolnictwa sprzyjającego pochłanianiu
CO2 przez glebę powinno być podstawą celów w zakresie neutralności klimatycznych. Zdaniem
Copa i Cogeca ramy prawne regulujące cert yfikację usuwania dwut lenku węgla w oparciu o
porządny i przejrzyst y syst em rozliczania pochłonięt ego CO2 mogłyby zapewnić jasność
rolnictwu i leśnictwu w perspektywie długoterminowej. Jednakże uważamy również, że wyników
w zakresie zrównoważoności nie powinno się ust alać na podst awie met od wyliczania śladu
środowiskowego produktów (PEF). W tej chwili mechanizm doradztwa stron zainteresowanych
w ramach PEF nie jest wyważony, jeżeli chodzi o uwzględnianie poglądów wszyst kich st ron
zainteresowanych. Ponadto we wszystkich metodach oceny śladu zrównoważoności powinny być
brane pod uwagę efekt y zewnęt rzne t akie jak pochłanianie dwut lenku węgla, różnorodność
biologiczna czy zarządzanie zasobami wodnymi. W t ym kont ekście dalsze prace Komisji z
zakresie usuwania dwutlenku węgla z atmosfery są niezbędne.
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