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WSKAZÓWKI 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. zauważa, że wspólna polityka rolna (WPR) jest od kilkudziesięciu lat uwspólnotowioną 

polityką UE, co oznacza, że wydatki na rolnictwo stanowią znaczny odsetek budżetu 

ogólnego Unii; podkreśla, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat wydatki na rolnictwo 

znacznie spadły w wielkościach względnych z 75 % do 38 % obecnie, w następstwie 

szeregu zorientowanych na rynek reform WPR; podkreśla zatem, że każdy obywatel UE 

wnosi do WPR tylko 32 centy dziennie, a w polityce tej występuje niski poziom błędu w 

odniesieniu do nieprawidłowości w wydatkowaniu; podkreśla, że w przyszłości żywność 

będzie takim samym towarem strategicznym jak woda, dlatego Europa będzie wtedy 

bardziej niż kiedykolwiek potrzebować wspólnej polityki rolnej i solidnego budżetu 

rolnego; 

2. podkreśla, że WPR zapewnia stałe wsparcie dochodu rolników za pomocą filaru I i 

filaru II oraz wsparcie produkcji rolnej, programów w dziedzinie środowiska i 

działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, a także zapobiega wyludnianiu tych 

obszarów; zauważa w związku z tym, że w celu utrzymania obecnej struktury 

dwufilarowej WPR niezbędny jest budżet co najmniej w obecnej wysokości, tak aby 

oferować rekompensaty rolnikom we wszystkich sektorach rolnych i wspierać ich oraz 

realizować ważny cel, jakim jest innowacja, a także ochrona i tworzenie miejsc pracy i 

zwiększanie dochodów rolników; podkreśla, że dla osiągnięcia spójnej i skutecznej 

polityki rozwoju obszarów wiejskich kluczowe znaczenie ma utrzymanie rozwoju 

obszarów wiejskich jako komponentu WPR oraz odpowiednie finansowanie tej polityki, 

tak aby zagwarantować długoterminową stabilność obszarów wiejskich; 

3. zauważa, że gdyby wszystkie strategie polityczne w UE, zarówno krajowe, jak i unijne, 

były w całości finansowane z budżetu UE, udział WPR wyniósłby tylko 1 %, co wydaje 

się bardzo rozsądne jak na politykę, która przyczynia się do zaopatrywania w żywność 

ponad 500 mln obywateli, pomaga w zachowaniu równowagi środowiskowej i tworzy 

miejsca pracy; uważa, że WPR jest najlepszą i najtańszą polityką bezpieczeństwa Unii, 

ponieważ zapewnia wystarczające dostawy żywności, sprzyja spójności terytorialnej i 

zapobiega wyludnianiu się obszarów wiejskich; 

4. podkreśla, że WPR, na którą przeznacza się mniej niż 1 % ogólnych wydatków 

publicznych UE, powinna zostać utrzymana co najmniej na aktualnym poziomie do roku 

2020, co pozwoli zapewnić stabilność gospodarczą sektora rolnego, dopilnować, by 

zaspokajał on rosnące zapotrzebowanie na żywność oraz przyczyniał się do wzrostu 

gospodarczego i wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich UE; 

5. uznaje, że zauważalnie wysoki odsetek budżetu UE przyznawanego na rolnictwo może 

prowadzić do błędnych wyobrażeń opinii publicznej o tej polityce, a w rzeczywistości 

dotacje na gospodarstwa rolne stanowią znikomą kwotę w stosunku do ogólnego PKB 

państw członkowskich, mają jednak istotny wpływ na zapewnienie ciągłości w rolnictwie 

i bezpieczeństwa dochodów rolników oraz przynoszą korzyści szerzej pojmowanej 

gospodarce wiejskiej; podkreśla, że należy uprościć zasady wdrażania WPR, aby 
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umożliwić lepszą absorpcję wsparcia finansowego na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów 

wiejskich; 

6. wyraźnie stwierdza, że za pomocą licznych reform polityki wydatki na WPR ograniczono, 

lepiej ukierunkowano, zorientowano na rynek i na poprawę konkurencyjności unijnego 

rolnictwa, a jednocześnie podejmuje się coraz więcej wyzwań, w tym dotyczących 

środowiska naturalnego i zmiany klimatu, wprowadzenia „środków zazieleniania” i 

zapewnienia rentowności obszarów wiejskich; zauważa jednak, że należy przeprowadzić 

pogłębioną analizę stabilności gospodarczej sektora rolnego przez zabezpieczenie 

dochodów i walczyć ze zmiennością cen dzięki proponowaniu nowych narzędzi; 

7. utrzymuje, że kwota środków w dziale 2 ujęta w aktualnych WRF musi co najmniej 

pozostać na tym samym poziomie; powołuje się w związku z tym na art. 2 rozporządzenia 

w sprawie WRF, który wyraźnie stanowi, że pule środków finansowych wcześniej 

przydzielone poszczególnym krajom nie mogą zostać zmniejszone w drodze rewizji 

śródokresowej; jest ponadto zdania, że inne strategie polityczne Unii muszą być 

wyposażone w niezbędne środki finansowe, aby umożliwić Unii wypełnienie jej 

zobowiązań prawnych zgodnie z odnośnymi przepisami sektorowymi; uważa za 

niedopuszczalne, aby środki przeznaczone na politykę rolną były przegrupowywane w 

celu uzupełnienia braków środków w innych strategiach politycznych lub programach; w 

kontekście kryzysu migracyjnego apeluje do Komisji o zbadanie możliwości wzmocnienia 

synergii między wycofywaniem produktów rolnych z rynku a dystrybucją pomocy 

żywnościowej wśród najuboższych obywateli i uchodźców za pośrednictwem 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD); 

8. domaga się również pozostawienia na niezmienionym poziomie środków w dziale 2 

przeznaczonych na płatności bezpośrednie; zauważa, że ma to zasadnicze znaczenie dla 

dochodów wielu rolników, zwłaszcza w czasie kryzysu dotykającego wielu gałęzi 

rolnictwa, oraz że roczna stopa absorpcji wynosi niemal 100 %; 

9. zauważa, że liberalizacja sektora mleczarskiego zagraża produkcji mleka na obszarach 

górskich, gdzie produkcja ta generuje wysokie koszty; wzywa w związku z tym Komisję 

do opracowania programów wspierających w szczególności zakłady przetwórcze na 

obszarach górskich, aby zakłady te mogły przetwarzać mleko na pełnowartościowe 

produkty końcowe i generować w ten sposób wartość dodaną bezwzględnie potrzebną 

producentom mleka; 

10. zauważa, że zmienność cenowa związana z pogarszającymi się warunkami rynkowymi w 

wielu sektorach rolnictwa znacznie wzrosła w ostatnich latach, co doprowadziło do dużej 

zmienności dochodów, którym to zjawiskiem należy się zająć w sposób zorganizowany i 

skuteczny, zwłaszcza w sytuacji, gdy koszty produkcji rosną; zauważa, że w aktualnej 

WPR nie zaplanowano wystarczających rzeczywistych środków, które pozwolą stawić 

czoło niestabilności rynków rolnych i dochodów rolników; podkreśla zatem, że obecna 

sytuacja skutkuje potrzebą szybkiego ustanowienia środków rynkowych i 

nadzwyczajnych środków pomocy w sytuacjach kryzysowych, które to środki 

przewidziano w rozporządzeniu o jednolitej wspólnej organizacji rynków, oraz zadbania o 

dostępność wystarczających środków budżetowych, aby poradzić sobie z kryzysami 

rynkowymi, zwłaszcza kryzysami w sektorze mleka, wieprzowiny, owoców i warzyw 

oraz drobiu; podkreśla, że jedna z podstawowych przyczyn kryzysu, tj. embargo rosyjskie, 
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była spowodowana decyzjami podjętymi poza tą branżą; dodaje w związku z tym, że z 

powodu cięć budżetowych w WPR dokonanych podczas ostatnich negocjacji w sprawie 

WRF płatności bezpośrednie w ramach pierwszego filaru WPR są obecnie 

niewystarczające, aby zminimalizować zmienność dochodów rolników; uważa, że należy 

koniecznie zapewnić marginesy w budżecie na 2016 r., oraz że organy publiczne i 

specjaliści w dziedzinie rolnictwa powinni szybko i skutecznie rozważyć możliwość 

wprowadzenia nielicznych środków rynkowych przyjętych na posiedzeniu Rady ds. 

Rolnictwa w dniu 14 marca 2016 r.; zauważa, iż obecny kryzys powinien skłonić Komisję 

do takiej zmiany niektórych instrumentów zarządzania rynkiem i zarządzania 

kryzysowego, która pozwoliłaby na zapewnienie dostępności wystarczających zasobów 

budżetowych; domaga się również, by w ramach śródokresowego przeglądu WRF 

przydzielono środki w taki sposób, aby w czasach kryzysu odpowiednio zadbać o 

bezpieczeństwo żywności i zdrowie zwierząt; 

11. zauważa, że rolnicy wytwarzają żywność, której potrzebuje reszta ludności, oraz że w 

większości państw członkowskich ich dochody są poniżej średniej, co negatywnie wpływa 

na poziom życia rolników i ich rodzin oraz zmniejsza atrakcyjność tego zawodu dla osób 

młodych; zwraca uwagę, że rolnicy znajdują się pod dużą presją ze względu na rosnące 

koszty nakładów1 z jednej strony oraz nieopłacalne ceny swoich towarów z drugiej 

strony2; uważa zatem, że WPR musi uwzględniać nakłady i koszty produkcji i zachęcać 

do większej niezależności; 

12. podkreśla, że pułapy WPR ustalone do roku 2020 mają o wiele mniejsze marginesy niż w 

poprzednich WRF, choć sektor ten boryka się z większą liczbą wyzwań; podkreśla w 

związku z tym, że marginesy powinno się wykorzystywać wyłącznie, aby zaspokoić 

potrzeby sektora rolnego, ponieważ planowanie długoterminowe i bezpieczeństwo 

inwestycyjne są dla unijnych rolników kwestiami zasadniczymi; zaznacza, że rolnictwo to 

sektor, który najbardziej ucierpiał z powodu rosyjskiego embarga, co miało poważne 

pośrednie skutki dla rynków, oraz że rolnictwo nie powinno być sektorem, który 

najbardziej odczuwa decyzje polityczne, co ma obecnie miejsce; domaga się oceny 

skutków rosyjskiego embarga dla unijnego sektora rolnego, która to ocena doprowadzi do 

negocjacji z Rosją w celu zniesienia tego embarga; 

13. ostrzega, że aktualny margines w budżecie na rolnictwo może okazać się 

niewystarczający, z uwagi na to, że czynniki takie jak zmienność rynku, zagrożenia 

weterynaryjne i fitosanitarne i inne nieprzewidziane wydarzenia skutkują coraz większym 

zapotrzebowaniem na środki z budżetu, do takiego stopnia, że oczekuje się, iż margines 

zostanie wyczerpany na koniec obecnego okresu planowania; za godne ubolewania uznaje 

to, że zasoby budżetowe na środki fitosanitarne znajdują się w dziale 3 aktualnych WRF; 

podkreśla, że cięcia i przegrupowania w tej linii budżetowej mogą zagrażać 

bezpieczeństwu żywności i zdrowiu w UE; 

14. podkreśla, że obecna niestabilność rynków rolnych i znaczna zmienność cenowa świadczą 

o potrzebie utrzymania dotacji na gospodarstwa rolne, ponieważ dzięki tym dotacjom 

można lepiej radzić sobie z niedoskonałościami rynku i lepiej je kontrolować; uznaje w 

                                                 
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie łańcucha dostaw środków produkcji 

rolnej: struktura i konsekwencje, Dz.U. C 227 E z 6.8.2013, s. 3. 
2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie sprawiedliwego wynagrodzenia dla 

rolników: poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie, Dz.U. C 308 E z 20.10.2011, s. 22. 
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związku z tym, że rolnicy nie odczuli wzrostu cen żywności i wzrostu sprzedaży 

produktów rolnych, jaki miał miejsce w ostatnich latach; nalega, że konieczne jest 

konkretne wsparcie, aby zaradzić brakowi dostępu rolników do kredytów i spadkowi 

dochodów z działalności rolniczej; przypomina też, że europejscy konsumenci nie są 

gotowi do ponoszenia zwiększonych kosztów żywności, a ceny żywności byłyby 

niewątpliwie wyższe, gdyby wstrzymano publiczne wsparcie dla sektora rolnego; 

stwierdza jednak, że wykazano ograniczenia płatności bezpośrednich niepowiązanych z 

rzeczywistą produkcją rolną i stopniowego znoszenia środków zarządzania dostawami; 

15. zauważa, że wszelkie nowe priorytety dla sektora rolnego, które pojawiają się w trakcie 

aktualnych ram finansowych, mogą być finansowane wyłącznie z nowych środków; 

zwraca zatem uwagę na coraz pilniejszą potrzebę zagwarantowania wystarczających 

marginesów w dziale 2, aby zapewnić możliwość realizacji priorytetów Parlamentu; 

16. zauważa, że cele WPR nie zmieniły się w traktacie lizbońskim, a są to: zwiększenie 

wydajności rolnictwa, zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, 

stabilizacja rynków, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw oraz zapewnienie 

rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów; zauważa jednak, że w wyniku reform 

WPR przydzielono rolnictwu nowe zadania w dziedzinie jakości produktów, ochrony 

środowiska, zmiany klimatu, zdrowia konsumentów, użytkowania gruntów oraz metod 

produkcji i wydajności, które doprowadziły do znaczącego wzrostu kosztów dla rolników 

i plantatorów; jest w związku z tym zdania, że należy przeanalizować skutki WPR dla 

zakrojonych na szeroką skalę strategii UE (strategia „Europa 2020” oraz cele klimatyczne 

i energetyczne UE), aby można było wyciągnąć wnioski na okres po 2020 r.; podkreśla, że 

w nowej polityce rolnej UE należy również uwzględnić cele określone w unijnej strategii 

na rzecz zrównoważonego rozwoju; 

17. jest przekonany, że silna WPR, zarówno pod względem merytorycznym, jak i 

finansowym, jest dla UE kwestią pierwszorzędną, jeśli chodzi o realizację tych celów, 

przy jednoczesnym zagwarantowaniu równych warunków działania oraz przejrzystych 

łańcuchów żywnościowych na rynku wewnętrznym, a także rentownych obszarów 

wiejskich; uważa ponadto, że należy priorytetowo potraktować zwiększenie odporności i 

zatrudnienia oraz podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich, aby zwalczać 

wyludnianie się obszarów wiejskich i sprzyjać rentowności; uważa, że w II filarze po 

2020 r. nadal będziemy potrzebować instrumentów wspierających modernizację, 

inwestycje i innowacje, aby podnosić konkurencyjność sektora rolno-spożywczego i 

zmniejszać różnice w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich między państwami 

członkowskimi oraz między regionami. 

18. podkreśla, że produkcja rolna ma wysoką wartość dodaną, jeśli chodzi o produkcję 

żywności o wysokiej jakości oraz dostarczanie dóbr i usług niezwiązanych z żywnością, 

ponieważ zaopatruje ona również sektor przetwórczy, co jest ważne dla utrzymania 

konkurencyjności sektora rolnego UE, a tym samym przyczyniania się do spójności 

gospodarczej i społecznej w regionach oraz do zrównoważonego rozwoju regionalnego 

UE; zauważa, że konieczne jest zatem utrzymanie, a w stosownych przypadkach 

zwiększenie wsparcia przyznawanego rolnictwu i obszarom wiejskim, aby zachęcić do 

rozwoju produkcji rolnej i zaspokoić zapotrzebowanie społeczeństwa na żywność, z myślą 

o zwalczaniu zmienności cenowej i pobudzaniu zatrudnienia w tym sektorze oraz 

realizacji celów UE niezwiązanych z rolnictwem; podkreśla, że WPR istotnie przyczynia 
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się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na obszarach wiejskich – bardziej niż inne 

strategie polityczne – oraz że tworzenie miejsc pracy i poprawa jakości życia zwiększają 

atrakcyjność obszarów wiejskich w stosunku do obszarów miejskich; przypomina, że 

statystycznie rolnik tworzy siedem dodatkowych miejsc pracy w sektorach powiązanych i 

na obszarach wiejskich; wskazuje, jak ważne jest, by WPR była nadal ukierunkowana na 

wspieranie niewielkich i rodzinnych gospodarstw rolnych, ponieważ są one podstawą 

produkcji rolnej w UE oraz podstawą bytu na obszarach wiejskich, a także by osiągano 

rzeczywiste postępy w dążeniu do tego celu polityki; podkreśla, że niezwykle ważne jest 

utrzymanie w ramach WPR szczególnych środków przeznaczonych dla obszarów, na 

których występują dotkliwe i trwałe utrudnienia naturalne, zwłaszcza obszarów górskich i 

regionów najbardziej oddalonych, a także obszarów charakteryzujących się utrudnieniami 

innego rodzaju; 

19. podkreśla, że sukces WPR i akceptacja tej polityki zależą również od dalszego 

ograniczenia zbędnej biurokracji i kosztów przepisów administracyjnych do 

akceptowalnego i rozsądnego poziomu; apeluje o praktyczne wdrożenie WPR oraz o 

przyspieszenie procesu upraszczania WPR, który powinien być priorytetem i obejmować 

m.in. terminowość wypłacania środków przez właściwe organy krajowe, przy czym 

należy wciąż realizować zamierzone cele polityki, których domaga się społeczeństwo; 

20. jest zdania, że także polityka spójności po 2020 roku powinna odgrywać istotną rolę we 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w zakresie infrastruktury technicznej, rynku 

pracy, rozwoju przedsiębiorczości i podstawowych usług, rewitalizacji miejscowości na 

obszarach wiejskich oraz inwestycji związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną; 

21. zdecydowanie sprzeciwia się renacjonalizacji polityki rolnej; zauważa, że nierówny 

poziom wdrożenia WPR oraz różnice w poziomie płatności w państwach członkowskich 

doprowadziły do zakłóceń konkurencji w obrębie rynku wewnętrznego; apeluje do 

Komisji i państw członkowskich o zapewnienie równego poziomu wdrożenia WPR w 

całej Unii w celu osiągnięcia celów tej polityki, ponieważ generuje ona oszczędności dla 

europejskich podatników; jest zaniepokojony tendencją do renacjonalizacji w ramach 

reakcji organów publicznych na kryzysy w rolnictwie, a zwłaszcza mobilizacją płatności 

ukierunkowanych zamiast podejmowania działań na skalę prawdziwie europejską; 

zapewnia, że dobrze funkcjonujący i odpowiednio finansowany drugi filar jest 

niezbędnym warunkiem powodzenia WPR oraz dobrobytu gospodarczego obszarów 

wiejskich w Unii; zwraca uwagę na dysproporcje między państwami członkowskimi pod 

względem zarówno potrzeb związanych z rozwojem obszarów wiejskich, jak i 

finansowania tego rozwoju; 

22. zauważa, że z uwagi na coraz większe wyzwania, przed jakimi stoi WPR – takie jak 

bezpieczeństwo żywności i walka ze zmiennością cenową – wymagane są bardziej 

elastyczne zasoby finansowe; apeluje zatem o zapewnienie rolnikom elastycznych 

narzędzi niezbędnych do tego, aby sprostać tym wyzwaniom, jeśli się pojawią; apeluje 

również o odpowiednie środki wyrównawcze na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i 

wystąpienia niedoskonałości rynku wynikających z decyzji politycznych; zwraca uwagę 

na trudną sytuację na rynkach rolnych oraz nowe i coraz większe wyzwania, w obliczu 

których staje rolnictwo europejskie; ostrzega przed konsekwencjami obecnego kryzysu na 

rynkach rolnych i słabnącej pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, a także w 

prowadzonych i zapowiedzianych negocjacjach handlowych; uważa ponadto, że przyjęcie 
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zbyt ambitnych celów redukcji związanych z pakietem energetyczno-klimatycznym oraz z 

dyrektywą w sprawie krajowych poziomów emisji będzie skutkowało wzrostem kosztów 

produkcji rolnej; 

23. w odniesieniu do okresu po 2020 r. podkreśla, że jeśli chodzi o dalszy rozwój WPR, 

należy najpierw określić środki w dziedzinie polityki i jej konkretne cele, a dopiero potem 

przydzielić niezbędne zasoby budżetowe; podkreśla, że należy rozważyć ustanowienie 

europejskiego funduszu ubezpieczeń rolniczych, który byłby uruchamiany w sytuacjach 

kryzysowych, na przykład w celu ograniczenia wielkości produkcji, aby zapewnić 

stabilność cen płaconych rolnikom za surowce produkowane w Europie. 
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