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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. ubolewa, że ze względu na pułap narzucony w wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
na lata 2014–2020 w odniesieniu do działu 2 w głównych kategoriach wydatków w 
ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) w 2016 r. w praktyce prawdopodobnie 
przeprowadzone zostaną cięcia, w tym w płatnościach bezpośrednich i działaniach 
rynkowych;

2. w tym kontekście zwraca uwagę na zaproponowaną kwotę 63,1 mld EUR w 
zobowiązaniach (-0,1% w porównaniu do roku 2015, przy zneutralizowaniu wpływu
przeprogramowania) i 55,9 mld EUR w płatnościach (-0,2%) w projekcie budżetu na 2016 
r. w odniesieniu do działu 2;

3. zauważa, że projekt budżetu na rok 2016 pozostawia margines 1,2 mld EUR w ramach 
pułapu środków na zobowiązania oraz margines w wysokości 1,1 mld EUR w ramach 
podpułapu dla Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG); domaga się, aby 
w odniesieniu do działu 2 pozostał margines w celu zaradzenia wszelkim ewentualnym 
przyszłym kryzysom w sektorze rolnym; oczekuje listu w sprawie poprawek Komisji, 
przewidywanego na październik 2015 r., który powinien opierać się na uaktualnionych 
informacjach o finansowaniu EFRG;

4. podkreśla, że projekt budżetu na 2016 r. odpowiada pierwszemu rokowi pełnego 
wdrożenia płatności bezpośrednich wprowadzonych na mocy rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013, odnotowuje w tym kontekście zmniejszenie budżetu EFRG o 1,4% w obrębie 
środków na zobowiązania i środków na płatności, związane z przesunięciami pomiędzy 
dwoma filarami WPR;

5. zauważa, że w projekcie budżetu na 2016 r. finansowanie rozwoju obszarów wiejskich w 
ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) ma zostać zwiększone o 2,8 %, jeśli chodzi o środki na zobowiązania oraz o 
6,3 % w odniesieniu do środków na płatności; podkreśla jednakże, iż ten wzrost jest 
logicznym wynikiem późnego programowania nowych programów w latach 2014–2020 
oraz zakończenia programów z lat 2007–2013;

6. z zadowoleniem przyjmuje środki mające na celu objęcie kontrolą niespłaconych 
zobowiązań i uważa, że są one warunkiem koniecznym dla pomyślnego rozpoczęcia 
okresu programowania na lata 2014–2020; w związku z tym zwraca się z pilnym apelem 
do Rady i państw członkowskich o podjęcie wszystkich niezbędnych kroków w celu 
uwzględnienia nieuregulowanych wniosków o płatność;

7. ubolewa nad cięciami dokonanymi w budżecie na interwencje na rynkach rolnych w 
porównaniu z rokiem 2015; nie zgadza się z Komisją, że środki nadzwyczajne związane z 
rosyjskim embargiem na przywóz niektórych produktów rolnych z UE powinny 
ograniczać się tylko do 2015 roku, ponieważ Rosja wyraziła zamiar przedłużenia zakazu 
importu do początku 2016 roku; wyraża zaniepokojenie, że w konsekwencji konieczne 
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będą kolejne interwencje rynkowe w 2016 r. w celu pomocy unijnym rolnikom 
dotkniętych embargiem;

8. podkreśla potrzebę przewidzenia funduszy w celu zrekompensowania rolnikom strat 
ekonomicznych spowodowanych kryzysem na rynku oraz kryzysami sanitarnymi i 
fitosanitarnymi, takimi jak ten wywołany bakterią Xylella fastidiosa, oraz ponownie 
podkreśla potrzebę wykorzystania w tym celu dostępnych marginesów w ramach działu 2; 

9. ubolewa nad cięciami w wysokości 2 mln EUR zaproponowanymi w ramach programu 
„Mleko w szkole”, którego środki obniżono z 77 mln EUR w 2015 r. na 75 mln EUR w 
projekcie budżetu na 2016 rok; przypomina o wniosku Parlamentu o podwyższenie o 20 
mln EUR rocznie środków przeznaczonych na ten program; z zadowoleniem przyjmuje 
niewielki wzrost środków w programie „Owoce w szkole” do kwoty 150 mln EUR; 
zaznacza, że oba programy okazały się przydatne i skuteczne w państwach członkowskich 
oraz podkreśla ich znaczenie w związku z obecnym kryzysem i z poziomem 
niedożywienia dzieci w Unii;

10. nalega, by wszelkie wpływy do budżetu UE pochodzące z opłat za przekroczenie kwot lub 
wszelkie inne przeznaczone na określony cel dochody z rolnictwa uzyskane w 2014–2015 
r. pozostały w dziale 2;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, by środki przeznaczone na 
rezerwę na wypadek kryzysów w sektorze rolnictwa w budżecie na rok 2016, które 
następnie nie zostaną wykorzystane, pozostały w całości w dziale 2 do wykorzystania w 
kolejnym roku budżetowym na płatności bezpośrednie dla rolników, zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013;

12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do monitorowania, w sposób terminowy, dużej 
zmienności cen produktów 
rolnych, która ma niekorzystny wpływ na dochody rolników, oraz do szybkiego i 
skutecznego reagowania w razie potrzeby;

13. z zadowoleniem przyjmuje wysokość środków na wspieranie pszczelarstwa, jako że 
Parlament niezmiennie uważa pszczelarstwo za jeden z priorytetów dla przyszłości 
rolnictwa oraz dla zachowania różnorodności biologicznej;

14. podkreśla cele zwiększenia konkurencyjności i trwałości europejskiego rolnictwa oraz 
domaga się udostępnienia środków na realizację tych celów.


