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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. stwierdza, że rezerwa ogólna w wysokości 2 638 milionów w ramach wstępnego projektu 
budżetu wynika w dużej mierze z rezerwy (to znaczy kwoty 2 027 milionów euro) z tytułu 
środków na wydatki związane z rynkiem i środków na płatności bezpośrednie (pierwszy 
filar WPR), ujętych w dziale 2; 

2. jest zaniepokojony różnicą poziomów zobowiązań i płatności w obrębie rozwoju 
obszarów wiejskich, która w 2007 r. wynosiła 25%, w 2008 r. 30%, a na rok 2009 
przewiduje się 30%; zwraca się zatem do Komisji o przedstawienie prognoz dotyczących 
anulowania zobowiązań na rok 2009 i na cały okres 2007-2013, a także prognoz 
dotyczących trudności związanych z kompensacją wzrostu zawyżonych deklarowanych 
zobowiązań do spłaty (obecnie poziom zobowiązań pozostających do spłaty w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich wynosi niemal 9 mld euro) na koniec okresu 2007–2013, 
ponieważ maksymalne poziomy płatności na mocy załącznika I do wspomnianego 
porozumienia międzyinstytucjonalnego zostaną zmniejszone z 1,06% DNB w 2007 r. do 
0,94% w 2013 r.;

3. dlatego wzywa Komisję do zapewnienia sprawnego zarządzania oraz krótszych 
i wydajniejszych ram czasowych w przypadku modyfikacji i aktualizacji programów 
rozwoju obszarów wiejskich, w następstwie ewentualnych modyfikacji uregulowań 
przewidzianych w ramach „oceny funkcjonowania reformy WPR”; 

4. przypomina, że głównym celem WPR jest zagwarantowanie stabilizacji rynku oraz 
zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa i przystępnych cen i dlatego wzywa Radę 
i Komisję do przeznaczenia w budżecie na rok 2009 środków niezbędnych do stawienia 
czoła nowym potrzebom wynikającym z obecnego kryzysu żywnościowego, zwłaszcza 
potrzebie lepszego dostępu do żywności osób najbardziej potrzebujących, które 
w największym stopniu ucierpiały wskutek tego kryzysu;

5. zauważa, że ryzyko dalszej modulacji przewidzianej w ramach przeglądu wspólnej 
polityki rolnej, w związku z którą dochodzi do przeniesienia środków z EFRG do 
EFRROW, doprowadziłoby do podniesienia kwoty potrzebnej do współfinansowania 
przez poszczególne kraje; wzywa Komisję do starannego monitorowania ewentualnego 
procesu programowania tych środków w państwach członkowskich oraz podkreśla, że 
wyższe środki UE są warunkiem wstępnym współfinansowania przez państwa 
członkowskie, ostrzegając, iż nie powinno to prowadzić do ograniczenia 
współfinansowania w ramach istniejących programów operacyjnych;

6. wzywa Radę i Komisję, aby zwiększyły budżet przeznaczony dla młodych rolników –
ponieważ przed grupą tą stoją istotne nowe wyzwania, w tym walka ze zmianami 
klimatycznymi i utrzymanie produkcji żywności w Unii, a rozmiar tej grupy zmniejsza się 
od lat – np. przeznaczając dodatkowe środki na edukację, sieci szkoleń i programy 
wymiany dla młodych rolników lub wzmacniając narzędzia polityki na rzecz młodych 
rolników w ramach programu dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich;
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