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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Trwające dyskusje na temat przyszłości wieloletnich ram finansowych (WRF) mają kluczowe 
znaczenie dla WPR i decyzji podjętych następnie w sprawie wniosków ustawodawczych 
dotyczących reformy. 

Dyskusje w Radzie Europejskiej i Radzie do Spraw Ogólnych na temat ram negocjacyjnych 
w tym momencie nie ujawniają jeszcze konkretnych propozycji czy choćby kwot na przyszłe 
WRF. Niemniej jednak opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi daje możliwość 
podkreślenia jej stanowiska wobec Komisji Budżetowej, zwłaszcza jeśli chodzi o bieżące 
kwoty na przyszłe WRF. 

Punktem wyjścia tej opinii jest stanowisko Parlamentu przedstawione w rezolucjach z dnia 
8 czerwca 2011 r. (sprawozdanie SURE) i z 23 czerwca 2011 r. (sprawozdanie Dessa). Przy 
obu okazjach Parlament zwrócił się z wyraźnym wnioskiem o utrzymanie kwoty budżetu na 
WPR przynajmniej na tym samym poziomie co w obecnym okresie wieloletnim. 

Analiza wniosków Komisji

Kiedy Komisja przedstawiła propozycje w sprawie WRF na lata 2014-2020 w dniu 
29 czerwca 2011 r. projekt budżetu WPR był często prezentowany jako zamrożenie środków 
w wartościach rzeczywistych. Niemniej jednak bliższa analiza kwot warta jest uwagi. 

Ramy finansowe na lata 2014-2020 (wniosek Komisji)
(w mln euro – ceny z roku 2011)

Środki na 
zobowiązania

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem
2014-
2020

2. Zrównoważony 
wzrost: zasoby 
naturalne

57 386 56 527 55 702 54 861 53 837 52 829 51 784 382 927

z czego: wydatki 
związane 
z rynkiem 
i płatności 
bezpośrednie

42 244 41 623 41 029 40 420 39 618 38 831 38 060 281 825

Źródło: COM(2011) 0398.

Kwoty przedstawione przez Komisję są podawane po stałych cenach z 2011 r. Podobnie 
aktualne WRF na lata 2007-2013 były prezentowane w momencie ich przyjmowania 
w 2006 r. w cenach z 2004 r. 
Stosując deflator w wysokości 2% rocznie kwoty te mogą zostać przeliczone na „ceny 
bieżące” (jak zwykle są przedstawiane; zob. 
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm).
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Stosując ten sam deflator w wysokości 2% rocznie aktualizowane kwoty WRF na lata 2007-
2013 można także przedstawić po stałych cenach z 2011 r.: 

Ramy finansowe 2007-2013 (dostosowane zgodnie z różnymi zmianami)
(w mln euro – ceny z roku 2011)

Środki na 
zobowiązania

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem
2007-
2013

2. Ochrona i 
zarządzanie 
zasobami 
naturalnymi

59 689 62 816 58 609 61 154 59 888 59 618 58 909 420 682

z czego: wydatki 
związane 
z rynkiem 
i płatności 
bezpośrednie

49 531 49 046 48 565 48 089 47 616 47 150 46 688 336 685

Źródło: Compendium of technical sheets, Policy Department D, DG IPOL

Porównanie całkowitych kwot w dziale 2 w obu tabelach świadczy o ogólnej redukcji: 
420 682 mln EUR - 382 927 mln EUR = 37 755 mln EUR (9 %).

NB: Pierwotne porozumienie z 2006 r. (371 344 mln EUR po cenach z 2004 r.), nie 
uwzględniając wielu zmian (instrument żywnościowy, Galileo, ITER, etc.), daje kwotę 
426 558 mln EUR po cenach z 2011 r. w dziale 2; jeśli potraktować tę kwotę jako kwotę 
odniesienia, wniosek Komisji w sprawie WRF proponuje obcięcie budżetu o około 10,3%.

Wnioski sugerowane przez sprawozdawcę 

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Parlament w poprzednich rezolucjach budżet na 
WPR powinien zostać utrzymany na przynajmniej tym samym poziomie jak w latach 2007-
2013. Odpowiednio cięcia proponowane przez Komisję powinny zostać odrzucone 
i Parlament powinien zaapelować o kwotę odpowiadającą pułapom aktualnego okresu 
programowania. 

W sytuacji ograniczeń budżetowych zarówno w państwach członkowskich, jak i budżecie UE 
kluczowe jest zapewnienie państwom członkowskim elastyczności w zakresie przesuwania 
funduszy między dwoma filarami WPR, płatnościami bezpośrednimi i rozwojem wsi, tak aby 
mogły one sprostać wyzwaniom pojawiającym się na obszarach wiejskich w najbardziej 
właściwy sposób.



AD\910784PL.doc 5/7 PE491.296v02-00

PL

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. podkreśla rolę wspólnej polityki rolnej, jeśli chodzi o zagwarantowanie obywatelom 
dostaw żywności, zgodnie z traktatami; stwierdza, że popyt na żywność rośnie szybciej 
niż podaż, zaś zmiana klimatu jest jeszcze bardziej odczuwalna w rolnictwie; podkreśla, 
że Europa, jako największy importer produktów rolnych, musi utrzymywać i zwiększać 
swój potencjał rolny i wydajność sektora rolno-spożywczego, aby sprostać obecnemu 
i przyszłemu popytowi na żywność w UE;

2. jest zdania, że należy osiągnąć porozumienie w sprawie WRF 2014-2020 przed końcem 
2012 r., gdyż w przeciwnym razie UE może utracić wiarygodność i stabilność; 

3. przypomina, że zgodnie z TFUE Parlament i Rada są organami ustawodawczymi oraz że 
dla Rady Europejskiej nie przewidziano roli ustawodawcy; podkreśla, że treść polityczna 
przyszłej WPR powinna zostać określona w drodze zwykłej procedury ustawodawczej;

4. przypomina swe stanowisko zawarte w rezolucji PE z dnia 8 czerwca 2011 r. pt.: 
„Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”1 i w rezolucji z dnia 
23 czerwca 2011 r. w sprawie WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości 
związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi2, zgodnie 
z którym budżet na WPR w kolejnych WRF powinien zostać utrzymany przynajmniej na 
tym samym poziomie, w wartościach rzeczywistych, co w aktualnym okresie wieloletnim;

5. stwierdza z ubolewaniem, że wniosek Komisji w sprawie przyszłych WRF, określając 
całkowity pułap dla działu 2 w wysokości 382 927 mln EUR3, a pułap cząstkowy na 
płatności bezpośrednie i wydatki związane z rynkiem w wysokości 281 825 mln EUR, 
prowadzi do redukcji o 37 755 mln EUR w tym dziale w wartościach rzeczywistych;

6. uważa, że te cięcia nie mogą zostać zrównoważone wydatkami finansowanymi ze 
środków na inne działy (pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących, 
badania naukowe w dziedzinie rolnictwa, rezerwa na gwarancję podaży żywności, etc.) 
lub przez instrumenty elastyczności na nieprzewidziane wydatki (rezerwa na kryzys 
w rolnictwie, etc.), gdyż są to rezerwy budżetowe, które nie zawierają środków na 
zobowiązania;

7. uważa, że Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) nie powinien być 
wliczany do budżetu WPR, gdyż jego włączenie jest mylące: po pierwsze, nie jest jasne, 
czy i w jaki sposób rolnicy w poszczególnych państwach członkowskich będą w ogóle 
mogli korzystać z tego funduszu, a po drugie, włączenie EFG zakłada, że wiele tysięcy 
rolników zostanie doprowadzonych do ruiny z powodu międzynarodowych umów 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0297.
3 Wszystkie kwoty na środki na zobowiązania na lata 2014-2020 wyrażono po cenach stałych z 2011 r.
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handlowych; uważa ponadto, że rolnictwo ze względu na jego rolę w zapewnianiu 
bezpieczeństwa żywności, a zwłaszcza prawa ludzi do żywności, nie powinno być 
wykorzystywane jako karta przetargowa w międzynarodowych umowach handlowych;

8. podkreśla ważną rolę odgrywaną przez drugi filar WPR, który wnosi znaczący wkład 
w inwestowanie i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich i podnoszenie 
wydajności i konkurencyjności sektora rolnego; uważa, że wzmocnienie drugiego filara 
byłoby spójne z osiągnięciami poprzednich reform WPR, zwiększając skuteczność 
i wydajność WPR, szczególnie w świetle nowych wyzwań, o których m. in. mowa 
w strategii „Europa 2020”; 

9 wzywa zatem Radę do zwiększenia działu 2 i poddziału na płatności bezpośrednie 
i wydatki związane z rynkiem do, odpowiednio, wysokości 420 682 mln EUR i 336 685 
mln EUR, adekwatnie do zamrożenia środków w wartościach rzeczywistych, o co 
apelowano we wcześniejszych rezolucjach;

10. podkreśla, że polityka rolna jest jedyną polityką Unii, w której dokonano tak znacznych 
cięć we wniosku Komisji w sprawie wieloletnich ram finansowych;  podkreśla zatem, że 
gdyby planowane było ogólne ograniczenie środków w budżecie UE, w żadnym wypadku 
nie powinno ono prowadzić do dalszego ograniczenia budżetu WPR; 

11. podkreśla, że przejście na model regionalny i dalsza ekologizacja WPR w następnym 
okresie wieloletnim wywrą poważny wpływ na rolników, w związku z czym 
wprowadzając dodatkowe cięcia w budżecie ogólnym WPR, należy położyć jeszcze 
większy nacisk na położenie indywidualnych rolników;

12. podkreśla znaczenie zapewnienia państwom członkowskim pewnej elastyczności 
w zakresie przesuwania funduszy między dwoma filarami WPR ( pod warunkiem 
uwzględnienia obowiązujących wymogów w zakresie współfinansowania przy 
przenoszeniu środków z pierwszego do drugiego filaru) w celu sprostania wyzwaniom 
pojawiającym się na obszarach wiejskich w sposób dostosowany do ich specyfiki 
i stosowanych przez nie strategii, bez uszczerbku dla toczących się procedur 
ustawodawczych dotyczących reformy WPR, zwłaszcza przepisów o przesuwaniu 
środków między funduszami w przyszłym rozporządzeniu w sprawie płatności 
bezpośrednich;

13. uważa, że program pomocy osobom najbardziej potrzebującym w Unii powinien być 
kontynuowany po 2013 r.
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