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Rekomendacje KE 1-3/15

1. Osiągnięcie większej konkurencyjności i wydajności sektora rolno-spożywczego poprzez wsparcie inwestycji i instrumenty
finansowe.

2. Poprawa rentowności gospodarstw rolnych dzięki zapewnieniu bardziej sprawiedliwego i lepiej ukierunkowanego
wsparcia dochodów poprzez zmniejszanie różnic w dochodach między gospodarstwami o różnej wielkości i regionami
państwa w wyniku zastosowania na przykład uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodu do celów stabilności
oraz w wyniku zmniejszenia płatności.

3. Przywrócenie równowagi sił w łańcuchu dostaw żywności poprzez ukierunkowanie systemów wsparcia mających na celu
zwiększenie poziomu zorganizowania rolników oraz stymulowanie konsolidacji i uznawania różnych rodzajów organizacji
i spółdzielni producentów, zwłaszcza w sektorach owoców i warzyw oraz wieprzowiny.



Rekomendacje KE 4-7/15

4. Dalsze starania na rzecz ograniczenia emisji netto z rolnictwa
− zmniejszenie zużycia nawozów na glebach
− unikaniu uwalniania dwutlenku węgla z gleb organicznych, w tym z torfowisk
− skuteczniejsze zarządzanie hodowlą zwierzęcą (produkcja metanu)
− szczególna rola lasów w usuwaniu dwutlenku węgla
− siedliska.

4. Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii w rolnictwie i leśnictwie.

5. Przyczynianie się do osiągnięcia celu Europejskiego Zielonego Ładu dotyczącego elementów krajobrazu o wysokiej
różnorodności, aby powstrzymać i odwrócić spadek różnorodności biologicznej w siedliskach związanych z rolnictwem,
w szczególności w siedliskach murawowych, a także zapobiegać erozji.

6. Redukcja niedoboru wody poprzez znaczne zwiększenie wsparcia na rzecz rozwiązań opartych na zasobach przyrody,
odpowiednie praktyki w zakresie gospodarowania gruntami poprawiające retencję wody w glebie.



Rekomendacje KE 8-11/15

8. Przyczynianie się do realizacji celu Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest ograniczenie strat składników
pokarmowych, poprzez wspieranie lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi.

9: Przyczynianie się do realizacji celu Europejskiego Zielonego Ładu dotyczącego powierzchni upraw
ekologicznych poprzez znaczne zwiększenie starań na rzecz powstrzymania spadku i stymulowania wzrostu
powierzchni upraw ekologicznych w Polsce.

10: Wspieranie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich
poprzez równoważenie struktury wiekowej na obszarach wiejskich i w sektorze rolnictwa.

11: Przyczynienie się do osiągnięcia celu Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie ograniczenia stosowania
środków przeciwdrobnoustrojowych.



Rekomendacje KE 12-15/15

12. Poprawa dobrostanu zwierząt, zwłaszcza trzody chlewnej i kur niosek, poprzez wspieranie ambitnych środków
mających na celu poprawę zarządzania zwierzętami gospodarskimi (profilaktyka, kontrola zakażeń,
bioasekuracja).

13. Przyczynianie się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie ograniczenia stosowania
pestycydów.

14. Przyczynianie się do realizacji celu Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie dostępu i rozwoju sieci
szerokopasmowych.

15. Inwestowanie w dobrze rozwinięty system wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa oraz dalszą integrację
informacji, wiedzy, doradztwa, innowacji i umiejętności cyfrowych.
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