
 

AD\1150131PL.docx  PE619.266v02-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Budżetowa 
 

2018/2037(INI) 

25.4.2018 

OPINIA 

Komisji Budżetowej 

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie przyszłości produkcji żywności i rolnictwa 

(2018/2037(INI)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nedzhmi Ali 

  



 

PE619.266v02-00 2/8 AD\1150131PL.docx 

PL 

PA_NonLeg 



 

AD\1150131PL.docx 3/8 PE619.266v02-00 

 PL 

WSKAZÓWKI 

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

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że wspólna polityka rolna (WPR) jest jedną z najbardziej 

zintegrowanych dziedzin polityki w Unii i że spełniała wyznaczone jej pierwotnie cele 

zwiększania zaopatrzenia w żywność dzięki wsparciu udzielanemu europejskim 

rolnikom i wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom obywateli dotyczącym 

bezpieczeństwa żywności i zapewnienia dostępu do niej, a także jakości i trwałości; 

mając na uwadze, że pojawiły się nowe wyzwania związane w szczególności ze zmianą 

klimatu i utratą różnorodności biologicznej; mając na uwadze, że ważne jest 

dostosowanie WPR do porozumienia paryskiego oraz innych porozumień 

międzynarodowych, które chronią klimat i środowisko; 

B. mając na uwadze, że należy zapewnić wsparcie prawdziwym rolnikom, nadal udzielając 

wsparcia beneficjentom, którzy zdywersyfikowali ścieżki produkcyjne i dochody – po 

dziesięcioleciach sygnałów politycznych zachęcających ich do tego – oraz należy 

traktować priorytetowo małe gospodarstwa rolne i nagradzać je za dostarczane 

społeczeństwu różnorodne dobra publiczne, a jednocześnie należy zapewnić 

sprawiedliwy podział wsparcia między gospodarstwa o różnej wielkości; mając na 

uwadze, że ważne jest wzmocnienie gospodarek regionalnych i wspieranie 

zmodernizowanego, zrównoważonego rolnictwa w UE, które przynosi wyniki 

gospodarcze, środowiskowe i społeczne, w celu propagowania różnorodnych systemów 

rolnych, a zwłaszcza rodzinnych gospodarstw rolnych; mając na uwadze, że kluczowe 

jest zabezpieczenie produkcji rolnej we wszystkich regionach UE, w tym na obszarach 

o ograniczeniach naturalnych, a także zapewnienie godnego poziomu życia we 

wszystkich regionach i państwach członkowskich;  

C. mając na uwadze, że istnieje luka między dochodami w sektorze rolnictwa a dochodami 

w innych sektorach gospodarki, a ponadto dochody z rolnictwa są bardzo niestabilne; 

mając na uwadze, że występuje ryzyko porzucania gruntów na obszarach z 

ograniczeniami naturalnymi; mając na uwadze, że należy odpowiednio inwestować w 

restrukturyzację gospodarstw, ich modernizację, innowacje, dywersyfikację i 

wprowadzanie nowych technologii; 

D. mając na uwadze, że według dokumentu informacyjnego Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego z marca 2018 r. w sprawie przyszłości WPR, w 2010 r. na 100 

zarządców gospodarstw w wieku powyżej 55 lat przypadało 14 zarządców gospodarstw 

w wieku poniżej 35 lat, przy czym w 2013 r. wartość ta zmalała do 10,8 zarządców 

gospodarstw w wieku poniżej 35 lat; mając na uwadze, że średnia wieku rolników w 

UE wzrosła z 49,2 do 51,4 lat w okresie od 2004 r. do 2013 r.; mając na uwadze, że 

najmniejsze gospodarstwa należą najczęściej do starszych rolników; 

E. mając na uwadze, że w związku z nadmiernym obciążeniem administracyjnym 

wynikającym z systemu kontroli i audytu oraz pewnymi obszarami, w których filary I i 

II pokrywają się, ważne jest, by uprościć WPR, ograniczyć ogólne obciążenie 

administracyjne związane z tą polityką, poprawić jej opłacalność i zwiększyć 

przejrzystość, nie zaprzepaszczając jednocześnie jej ambitnych celów politycznych; 
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mając na uwadze, że ograniczenie biurokracji powinno poprawić wyniki w zakresie 

ekologizacji i zapewnić skuteczniejsze wsparcie wszystkim rolnikom w dostosowaniu 

ich gospodarstw rolnych do sprostania wyzwaniom związanym z ochroną środowiska i 

klimatem; 

F. mając na uwadze, że – jak wskazano w komunikacie Komisji dotyczącym przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności – w przyszłej WPR wprowadzony zostanie zestaw 

podstawowych parametrów polityki, a państwa członkowskie, na poziomie krajowym 

lub regionalnym, będą musiały wykazać się większą odpowiedzialnością w zakresie 

osiągania celów, aby zachować równe warunki działania, unikać zakłóceń na rynku oraz 

osiągnąć cele ustanowione na szczeblu UE; mając na uwadze, że przyszły model 

realizacji WPR powinien być ukierunkowany na wyniki w zakresie efektywności 

wykorzystania zasobów, ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu; 

1. podkreśla, że WPR powinna pozostać wspólną polityką UE, której cele można osiągnąć 

wyłącznie wtedy, gdy zostaną na nią przeznaczone wystarczające środki finansowe; 

wzywa zatem do utrzymania budżetu WPR co najmniej na obecnym poziomie dla UE-

27, w cenach stałych, w następnych wieloletnich ramach finansowych po 2020 r. w 

dążeniu do osiągnięcia ambitnego celu, jakim jest zmieniona i skuteczna WPR; 

2. podkreśla, że WPR powinna wspierać zrównoważony rozwój rolnictwa, który ma 

kluczowe znaczenie dla zapewniania bezpiecznej żywności, miejsc pracy i wzrostu 

gospodarczego na obszarach wiejskich, a także zrównoważonego gospodarowania 

zasobami naturalnymi; zwraca uwagę, że należy stosować skuteczne podejścia do 

audytu i kontroli w celu zadbania o to, by każdy „nowy model realizacji” w ramach 

zreformowanej WPR spełniał kryteria środowiskowe i społeczne w dążeniu do 

osiągnięcia większego zrównoważenia w sektorze do 2030 r.; 

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar uproszczenia i modernizacji WPR; wzywa Komisję 

do zadbania o to, by kontrola finansowa i kontrola wykonania oraz zadania w zakresie 

audytu były prowadzone we wszystkich państwach członkowskich z zachowaniem 

takich samych wysokich norm ciągłego udoskonalania, przy pełnym poszanowaniu 

zasad pomocniczości i elastyczności; podkreśla, że państwa członkowskie muszą 

posiadać odpowiednie kompetencje, by decydować o treści, monitorowaniu, kontroli i 

sankcjach odnoszących się do systemów wsparcia mających zastosowanie na ich 

terytorium, ale podkreśla, że wszelkie uproszczenie lub modernizacja WPR nie mogą 

obniżać poziomu ambicji UE ani prowadzić do podziału unijnych strategii politycznych 

i programów na sektory czy do zastąpienia dotacji instrumentami finansowymi; 

4. nalega na podejście do płatności oparte na wynikach; proponuje zatem włączenie 

następujących kwestii jako wskaźników: 

– utrzymanie i tworzenie miejsc pracy w sektorze; 

– utrzymanie małych i średnich gospodarstw; 

– stan gleby i różnorodność biologiczna, bogactwo gatunków i taksonów; 

– ochrona i tworzenie wierzchniej warstwy gleby, pokrywa glebowa zapobiegająca 

erozji; 

– zmniejszona utrata składników odżywczych i lepsza jakość wody; 

– różnorodność biologiczna, w tym bogactwo i liczebność gatunków ptaków, dzikich 

zapylaczy i owadów; 
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– ograniczanie uzależnienia od stosowania pestycydów oraz wprowadzanie 

integrowanej ochrony roślin1; 

5. sprzeciwia się jakiejkolwiek formie renacjonalizacji lub krajowego współfinansowania; 

podkreśla potrzebę sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich między 

państwami członkowskimi, który musi uwzględniać rzetelne wskaźniki społeczno-

gospodarcze i koszty produkcji, tak by w następnych WRF wypełnić luki między 

różnymi regionami Unii; przypomina, że kluczowe znaczenie ma zapewnienie 

wszystkim rolnikom w UE równych warunków konkurencji, z uwzględnieniem słabych 

punktów i specyfiki niewielkich gospodarek; podkreśla w tym względzie potrzebę 

zreformowania rezerwy kryzysowej dla rolnictwa oraz zwiększenia finansowania 

stosownie do reakcji na poszczególne kryzysy cykliczne we wrażliwych sektorach, a 

także do stworzenia nowych instrumentów, które mogą ograniczyć zmienność cen i 

umożliwić większe finansowanie programów szczególnych opcji na rzecz regionów 

oddalonych i wyspiarskich (POSEI); 

6. podkreśla, że wsparcie WPR na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zapewnia wszystkim 

państwom członkowskim możliwość wzmocnienia konkurencyjności, propaguje 

skuteczne i zrównoważone gospodarki oraz wspiera rozwój obszarów wiejskich, w 

których kluczowe znaczenie ma rozwiązanie problemu wyludniania, bezrobocia i 

ubóstwa oraz promowanie włączenia społecznego; podkreśla zatem potrzebę dalszego 

finansowania działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz wzmocnienia drugiego 

filaru WPR; popiera w tym kontekście zasady metody LEADER, gdyż promuje ona 

innowacje, partnerstwo i tworzenie sieci kontaktów na obszarach wiejskich; 

7. uważa, że ustanowienia limitu płatności bezpośrednich – tj. zastosowania górnego 

limitu – nie można pozostawiać w kompetencji każdego państwa członkowskiego, ale 

należy go dokonać na szczeblu europejskim; 

8. opowiada się za wprowadzeniem płatności degresywnych w celu ograniczenia wsparcia 

dla większych gospodarstw rolnych i przeniesienia akcentu na płatności 

redystrybucyjne, tak by zapewnić lepiej ukierunkowane wsparcie (np. małym lub 

średnim gospodarstwom rolnym); 

9. podkreśla, że uzgodnienie i stosowanie solidnej definicji wartości dodanej UE byłoby 

korzystne dla debaty publicznej oraz podejmowania decyzji w sprawie przyszłych 

wydatków UE; popiera dążenie do osiągnięcia większej wydajności produkcji rolnej i 

wartości dodanej UE, ale ostrzega przed wszelkimi próbami wykorzystania takiej 

definicji do kwestionowania stosowności strategii politycznych i programów UE 

wyłącznie w oparciu o względy gospodarcze o ilościowym lub krótkoterminowym 

charakterze; podkreśla, że należy dążyć do wzmocnienia zrównoważonego rozwoju, do 

rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony klimatu i środowiska za pośrednictwem 

polityki rolnej opartej na osiąganiu celów w zakresie skuteczności działania; zwraca 

uwagę, że w celu osiągnięcia wartości dodanej należy określić rezultaty, wyniki i skutki 

oraz że Komisja i państwa członkowskie powinny uzgodnić właściwe wskaźniki oparte 

na dowodach, zanim przyjmą krajowe i regionalne plany działania, które następnie będą 

                                                 
1 Zgodnie z dyrektywą w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (2009/128/WE) oraz art. 67 

rozporządzenia (WE) 1107/2009. 
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monitorowane i oceniane pod względem wykonania; 

10. apeluje o większą synergię między strategiami politycznymi pobudzającymi rozwój 

obszarów wiejskich i strategiami politycznymi stworzonymi w celu wsparcia integracji 

uchodźców; 

11. zgodnie z zasadą skutecznego wydatkowania środków budżetowych apeluje o 

zapewnienie spójności i większej synergii między WPR a wszystkimi innymi 

dziedzinami polityki UE oraz zobowiązaniami międzynarodowymi, w szczególności w 

dziedzinie energii, dostaw wody, wykorzystania gruntów, różnorodności biologicznej i 

ekosystemów oraz rozwoju obszarów oddalonych i obszarów górskich; 

12. wzywa do zwiększenia wsparcia przeznaczonego dla rodzinnych gospodarstw rolnych i 

młodych rolników oraz do promowania zatrudnienia w rolnictwie na obszarach 

wiejskich, w szczególności wśród młodych rolników; 

13. podkreśla, że w przyszłości w rolnictwie należy się skoncentrować na produkcji 

żywności o wysokiej jakości, ponieważ na tym właśnie polega przewaga konkurencyjna 

Europy; podkreśla, że należy utrzymać, a w miarę możliwości wzmocnić unijne normy; 

wzywa do stosowania środków służących dalszemu zwiększeniu długoterminowej 

wydajności i konkurencyjności sektora produkcji żywności oraz do wprowadzenia 

nowych technologii i skuteczniejszego korzystania z zasobów, a w konsekwencji do 

wzmocnienie roli UE jako światowego lidera; 

14. uważa, że niemożliwe do zaakceptowania są różnice w jakości produktów spożywczych 

reklamowanych i rozprowadzanych na jednolitym rynku pod tą samą marką i w tym 

samym opakowaniu; z zadowoleniem przyjmuje zachęty ze strony Komisji do 

rozwiązania problemu podwójnych norm jakości żywności na jednolitym rynku, w tym 

prowadzone przez nią prace nad wspólną metodyką badań; 

15. wzywa Komisję i państwa członkowskie do monitorowania znacznej zmienności 

cenowej produktów rolnych oraz zachęca do korzystania z narzędzi „zarządzania 

ryzykiem”, które pomagają chronić dochody rolników. 
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