
PA\1185318PL.docx PE639.624v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2019/2028(BUD)

17.7.2019

PROJEKT OPINII
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 
2020
(2019/2028(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Paolo De Castro



PE639.624v01-00 2/3 PA\1185318PL.docx

PL

PA_NonLeg



PA\1185318PL.docx 3/3 PE639.624v01-00

PL

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. odnotowuje, że w projekcie budżetu na 2020 r. Komisja proponuje dla działu 2 kwotę 
59 994,9 mln EUR w środkach na zobowiązania i 58 014,3 mln EUR w środkach na 
płatności, przy czym środki dla Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 
nieznacznie wzrosły do 43 531,8 mln EUR w środkach na zobowiązania (+0,8 %) i 
43 501,7 mln EUR w środkach na płatności (+0,9 %) w porównaniu z budżetem na 
2019 r.; głęboko ubolewa nad tym, że środki dla Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zmniejszono do kwoty 
14 708,7 mln EUR w środkach na zobowiązania (-0,1 %) i 13 141,2 mln EUR (-0,1 %) 
w środkach na płatności w porównaniu z budżetem na 2019 r., głównie ze względu na 
stagnację wartości nominalnej samego EFRROW oraz znaczny spadek wydatków na 
wsparcie;

2. nalega, by wszystkie wpływy do budżetu Unii pochodzące z dochodów przeznaczonych 
na określony cel lub ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo w rolnictwie w 
poprzednich latach pozostały w dziale 2;

3. ubolewa nad zmniejszeniem środków zaproponowanych przez Komisję dla organizacji 
producentów w sektorze owoców i warzyw (-14,6 mln EUR), jako że może to 
negatywnie wpłynąć na ich coraz większy wkład w równoważenie siły przetargowej w 
łańcuchu dostaw żywności; ubolewa nad brakiem środków na sektor mięsa drobiowego, 
który odczuwa skutki nieuczciwych zakłóceń w handlu z Ukrainą;

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący przeznaczenia 50 mln EUR na 
„Inne środki dotyczące wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia tego sektora w 
przypadku trudności rynkowych związanych z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa 
z Unii; wyraża zaniepokojenie faktem, że sektor ten doświadczy dodatkowej presji 
związanej z umową handlową między Unią a Mercosurem; 

5. uważa, że Unia może w znaczący sposób przyczynić się do propagowania zdrowych 
nawyków żywieniowych, zwłaszcza wśród dzieci, i w związku z tym jest zdania, że 
zasadnicze znaczenie ma pełne wykorzystanie pułapów przewidzianych w 
obowiązujących przepisach dla unijnych programów szkolnych; w związku z tym 
wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia programów krajowych, aby zapewnić 
pełne wykorzystanie maksymalnych dostępnych środków (250 mln EUR);

6. z zadowoleniem przyjmuje zwiększone wsparcie dla badań i innowacji na rzecz 
dostarczania bezpiecznej i wysokiej jakości żywności; podkreśla, że środki 
przeznaczone na badania naukowe w sektorze rolno‑spożywczym, zwłaszcza z budżetu 
programu „Horyzont 2020”, muszą być w pełni dostępne, aby pobudzać innowacyjność 
i inteligentne rozwiązania w sektorze rolnym i rozwoju obszarów wiejskich.


