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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. zaznacza, że wydatki na rolnictwo w budżecie UE są mało elastyczne, biorąc pod uwagę 
ich przewidywalność oraz fakt, że w odniesieniu do płatności bezpośrednich środki na 
zobowiązania muszą w pełni odpowiadać środkom na płatności, oraz że takie płatności 
wynoszą przynajmniej 70% budżetu WPR, w związku z czym wszelkie wahania są 
związane głównie z wydatkami związanymi z rynkiem;

2. odrzuca poprawki Rady do projektu budżetu na 2012 r.; jest zdania, że preliminarz 
Komisji dotyczący potrzeb budżetowych jest bardziej realistyczny niż propozycje Rady, 
zwłaszcza w odniesieniu do rozliczenia rachunków za lata poprzednie; dlatego nalega na 
przywrócenie tych kwot w projekcie budżetu na rok 2012, mając na uwadze obecną 
sytuację wielkiej niepewności gospodarczej i niestabilności rynków, co wymaga 
ostrożnego podejścia do wszelkich ważnych zmian;

3. jest zaniepokojony optymistycznym założeniem Komisji, która uważa, że tendencje na 
rynkach rolnych będą nadal dość stabilne i zdecydowanie korzystne, oraz wynikającym z 
tego założenia zmniejszeniem przewidywanych potrzeb w zakresie wydatków związanych 
z rynkiem; zaznacza, że skutki poprawy sytuacji na rynku są często różne w zależności od 
sektora; apeluje do Komisji, by uważnie monitorowała rozwój sytuacji na rynkach rolnych 
i była przygotowana do szybkiej i skutecznej reakcji za pośrednictwem niezbędnych 
mechanizmów w celu przeciwdziałania wystąpieniu negatywnych zjawisk, takich jak 
bieżąca sytuacja w sektorze oliwy z oliwek i wieprzowiny; podkreśla potrzebę 
dostosowania logiki interwencji i uaktualnienia cen progowych w świetle tendencji 
rynkowych; 

4. podkreśla znaczenie odpowiedniego finansowania szczególnych programów, takich jak 
program „Owoce dla uczniów” i ,,Mleko w szkole”; przypomina, że te szczególne 
programy nie tylko przynoszą korzyści rolnikom, lecz wspierają także grupy społeczne 
znajdujące się w trudnej sytuacji i zachęcają do zdrowszego odżywiania się; dlatego 
domaga się, aby kwoty przypisane w projekcie budżetu na rok 2012 obu programom 
zostały przywrócone; 

5. przypomina, że programy skierowane do osób potrzebujących muszą być realizowane w 
świetle postępowań przed Sądem, co Komisja słusznie zauważa w swoim preliminarzu; 
zwraca uwagę, że Sąd w orzeczeniu T-576/08 z dnia 13 kwietnia 2011 r. stwierdził, że 
tylko koszty dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych mogą zostać 
pokryte ze środków przewidzianych na ten program w przeciwieństwie do wydatków 
poniesionych w wyniku zakupu żywności na rynku; dlatego podkreśla pilną potrzebę 
stworzenia nowej podstawy prawnej w celu utrzymania tego samego poziomu wsparcia 
finansowego dla programów pomocy żywnościowej; 

6. wzywa do realizacji proponowanych projektów pilotażowych, a w szczególności projektu 
pilotażowego mającego na celu opracowanie programów rolniczych i instrumentów 
wsparcia przeznaczonych dla producentów dostarczających szczególnie ekologiczne 
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dobra publiczne oraz projektu pilotażowego mającego na celu rozpowszechnianie wśród 
konsumentów, w szkołach, w punktach sprzedaży i innych punktach kontaktowych 
informacji dotyczących wysokich standardów jakości, bezpieczeństwa żywności, ochrony 
środowiska i dobrostanu zwierząt, których europejscy rolnicy muszą przestrzegać; popiera 
objęcie projektem pilotażowym programu wymiany dla młodych rolników;  wzywa 
Komisję do realizacji wszystkich proponowanych projektów pilotażowych.


