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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. podkreśla ogromne znaczenie wspólnej polityki rolnej, jako najstarszej wspólnej 

polityki unijnej, w kontekście realizacji celów publicznych i reagowania na zmieniające 

się wyzwania, co jest możliwe dzięki sukcesywnym reformom i ma podstawowe 

znaczenie na przykład dla produkcji żywności wysokiej jakości, a także dla 

dostarczania dóbr innych niż żywność i świadczenia usług niezwiązanych z żywnością, 

jak i dla bezpieczeństwa żywnościowego, stabilizacji i ograniczania odpływu ludności z 

terenów wiejskich, aby zagwarantować dostęp do żywności po przystępnych cenach dla 

ok. 500 mln europejskich konsumentów, równowagę terytorialną i spójność społeczną 

oraz – w perspektywie długoterminowej – zrównoważony charakter obszarów 

wiejskich; ponadto zauważa, że w przeliczeniu na jednego obywatela kosztuje to 

zaledwie 0,32 EUR dziennie; przypomina, że na rolnictwo i przemysł spożywczy 

przypada 16% całkowitych obrotów europejskiego przemysłu oraz ponad 44 mln miejsc 

pracy w całym łańcuchu dostaw żywności i 10 mln bezpośrednio w rolnictwie, ponadto 

sektory te obejmują 11 mln gospodarstw rolnych i generują rocznie dochody z eksportu 

w wysokości 130 mld EUR; podkreśla, że dzięki swoim dwóm filarom wspólna 

polityka rolna przyczynia się do stabilizacji dochodów rolników, a także wspiera 

programy ochrony środowiska i działalność gospodarczą na obszarach wiejskich;  

2. zwraca uwagę, że w obecnych wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020 

wspólna polityka rolna po raz pierwszy przestała być polityką UE o największym 

budżecie (w ostatnich trzydziestu latach wysokość tego budżetu spadła niestety z 75 do 

zaledwie 38% środków ujętych w wieloletnich ramach finansowych); wyraźnie 

stwierdza, że dzięki licznym reformom wydatki na wspólną politykę rolną ograniczono, 

lepiej ukierunkowano oraz zorientowano na rynek i na poprawę konkurencyjności 

unijnego rolnictwa; 

3. zwraca uwagę, że włączanie w zakres wspólnej polityki rolnej kolejnych zadań i celów, 

za które rynek nie zawsze jest gotów płacić, następowało bez zwiększania jej budżetu, 

mimo że UE rozszerzano o kolejne państwa członkowskie; podkreśla, że zwiększyły się 

wyzwania i wymogi, w tym m.in. potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa 

żywnościowego i ochrony zasobów naturalnych, potrzeba rozwoju zrównoważonych 

praktyk rolniczych, „ekologizacji” i inwestycji w nowe technologie rolnicze oraz 

potrzeba łagodzenia skutków i wpływu zmiany klimatu;  

4. apeluje do Komisji o zwiększenie, a co najmniej o utrzymanie na obecnym poziomie 

budżetu wspólnej polityki rolnej po roku 2020, aby można było zachować jej 

dwufilarową strukturę w celu udzielania pomocy rolnikom we wszystkich sektorach, a 

także osiągnięcia najważniejszych celów, do których należy podniesienie dochodów 

rolników, ochrona i tworzenie miejsc pracy, innowacyjność, realizacja celów 

zrównoważonego rozwoju i wywiązanie się z zobowiązań dotyczących wdrożenia 

porozumienia klimatycznego z Paryża; podkreśla, że wszelkie dalsze cięcia w budżecie 

wspólnej polityki rolnej będą mieć negatywny wpływ na konkurencyjność rolnictwa 

oraz rozwój regionalny w UE, w społecznościach europejskich rolników i na obszarach 



 

PE612.377v02-00 4/10 AD\1143906PL.docx 

PL 

wiejskich, którą to wizję Parlament kategorycznie odrzuca; 

5. uważa, że budżet wspólnej polityki rolnej powinien odzwierciedlać wysoką europejską 

wartość dodaną tej polityki, na która składa się zarówno jednolity rynek artykułów 

rolno-spożywczych, jak i korzyści społeczne, środowiskowe i spójnościowe na szczeblu 

całej UE, a także zwraca uwagę, iż wspólna polityka rolna nie jest już jedynie polityką 

sektorową; ocenia że zmniejszenie budżetu wspólnej polityki rolnej w relacji do PKB 

UE-27 ograniczyłoby skuteczność tej polityki w realizacji celów Unii; uważa, że 

wysokość budżetu tej polityki powinna gwarantować jej pełną wspólnotowość w 

wymiarze finansowym; 

6. podkreśla, że wspólna polityka rolna jest kompleksową, w pełni wspólnotową polityką 

UE, stanowiącą jeden z fundamentów integracji europejskiej; zauważa, że w ramach tej 

polityki realizuje się coraz więcej celów publicznych, a dzięki reformom polityka ta 

elastycznie reaguje na nowe wyzwania i zmieniające się potrzeby UE i jej 

społeczeństwa, a także odpowiada za warunki konkurencji na jednolitym rynku i tym 

samym decyduje o przewidywalności i stabilności warunków prowadzenia działalności 

rolniczej; 

7. z niepokojem zauważa, że niepewność co do przyszłości wspólnej polityki rolnej w 

kontekście wieloletnich ram finansowych już teraz negatywnie odbija się na obszarach 

wiejskich, zniechęca bowiem osoby pracujące w rolnictwie i stwarza sytuację, która 

może prowadzić do kryzysów w UE, w tym sektorze i w zakresie dostaw żywności; 

8. podkreśla, że wspólna polityka rolna i jej budżet tworzą wspólne ramy funkcjonowania 

sektora rolnego w Unii Europejskiej, a brak tych elementów projektu europejskiego 

uniemożliwiłby sprawne funkcjonowanie wspólnego rynku artykułów 

rolno-spożywczych w UE, ponieważ państwa członkowskie konkurowałyby miedzy 

sobą poziomem wsparcia dla rolnictwa, co prowadziłoby do zaburzenia konkurencji; 

9. zwraca uwagę na duże ambicje Komisji w zakresie negocjacji handlowych i liberalizacji 

dostępu do europejskiego rynku rolnego dla niektórych spośród najbardziej 

konkurencyjnych światowych producentów rolnych; jednak z drugiej strony podkreśla, 

że zgodnie z oczekiwaniami europejskiego społeczeństwa produkcja rolna w UE 

powinna odpowiadać najwyższym normom i standardom w zakresie jakości i 

bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt oraz ochrony środowiska i klimatu; 

podkreśla w tym kontekście istotną rolę kompensacyjną wspólnej polityki rolnej i 

związanego z nią wsparcia finansowego dla utrzymania konkurencyjności 

europejskiego rolnictwa; 

10. apeluje do Komisji o podjęcie dalszych kroków w celu uproszczenia systemu 

finansowania wspólnej polityki rolnej, ograniczenia spoczywających na rolnikach 

obciążeń finansowych i administracyjnych oraz zadbania o należyte informowanie 

opinii publicznej o wspólnej polityce rolnej i korzyściach płynących z jej budżetu, gdyż 

nagłaśniane kwoty pomocy mogą prowadzić w błąd z uwagi na to, że opinie publiczna 

nie wie, iż od utworzenia wspólnej polityki rolnej w 1962 r. państwa członkowskie 

połączyły swoje zasoby w celu prowadzenia wspólnej polityki i utworzenia jednolitego 

rynku w odniesieniu do produktów rolnych, a tym samym nie ma już krajowego 

odpowiednika wspólnej polityki rolnej w państwach członkowskich; podkreśla potrzebę 

nagłaśniania ważnej roli UE we wspieraniu produkcji żywności w Europie oraz zwraca 
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uwagę na fakt, że wspólna polityka rolna zapewnia Europejczykom nie tylko wysokiej 

jakości produkty po bardzo przystępnych cenach, lecz również niesie ze sobą ukryte 

korzyści polegające na tym, że konsumenci dysponują dodatkowym dochodem, dzięki 

któremu mogą napędzać inne sektory gospodarki; podkreśla, że taki stan rzecz może się 

utrzymać tylko wówczas, jeżeli budżet wspólnej polityki rolnej wzrośnie lub co 

najmniej pozostanie na dotychczasowym poziomie; zaznacza, że gdyby wszystkie 

strategie polityczne były w całości finansowane z budżetu UE, wspólna polityka rolna 

stanowiłaby jedynie 1% tego budżetu, co jest rozsądne, gdyż zapewnia ona dostawy 

żywności dla ponad 500 mln Europejczyków; podkreśla, że na wspólną politykę rolną 

przeznacza się mniej niż 0,4% łącznych wydatków publicznych w UE i państwach 

członkowskich, co nie jest dużym wydatkiem, jeżeli porównać to z wydatkami 

publicznym w UE, na które przeznacza się średnio 49% PKB; podkreśla, że rolnicy w 

UE przestrzegają wysokich standardów w zakresie dobrostanu zwierząt, ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa żywności i dlatego należy ich wspierać, aby kontynuowali 

te istotne praktyki; 

11. podkreśla, że obecna niestabilność rynków rolnych i znaczna zmienność cenowa 

świadczą o potrzebie utrzymania dotacji dla gospodarstw rolnych, ponieważ dzięki tym 

dotacjom można lepiej radzić sobie z niedoskonałościami rynku i lepiej je kontrolować; 

uznaje w związku z tym, że rolnicy nie skorzystali na wzroście cen żywności i 

sprzedaży produktów rolnych, jaki miał miejsce w ostatnich latach; domaga się 

konkretnego wsparcia, aby zaradzić brakowi dostępu rolników do kredytów i spadkowi 

dochodów z działalności rolniczej; przypomina też, że europejscy konsumenci nie są 

gotowi płacić wyższych cen za żywność, a byłyby one niewątpliwie wyższe, gdyby 

wstrzymano publiczne wsparcie dla sektora rolnego; 

12. podkreśla, że dopłaty dla gospodarstw rolnych, choć stanowią jedynie nieznaczną kwotę 

w stosunku do całkowitego PKB państw członkowskich, mają zasadnicze znaczenie dla 

zapewnienia ciągłości w rolnictwie i bezpieczeństwa dochodów rolników; ponownie 

podkreśla, że wspólna polityka rolna ma zasadnicze znaczenie dla ograniczania skali 

niestabilności dochodów gospodarstw rolnych, jest wsparciem dla młodych rolników 

podejmujących działalność w sektorze rolnym i przyczynia się do rentowności ich 

gospodarstw, a tym samym bezpośrednio i pośrednio generuje miejsca pracy w tym 

sektorze; 

13. zwraca uwagę, że konieczne jest zarządzanie niestabilnością dochodów wynikającą ze 

zmienności cen spowodowanej pogarszającymi się warunkami w sektorze rolnym, 

szczególnie w związku z rosnącymi kosztami produkcji; podkreśla, że wspólna polityka 

rolna w niewystarczającym stopniu zajmuje się niestabilnością dochodów gospodarstw 

rolnych i niestabilnością rynków rolnych oraz że ograniczenie budżetu wspólnej 

polityki rolnej mogłoby jeszcze bardziej pogłębić ten problem, a tym samym 

niekorzystnie wpłynąć na najsłabsze sektory przemysłu; 

14. wzywa Komisję do przeprowadzenia badania dotyczącego kwoty środków 

finansowych, które powróciłyby do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 

(EFRG) w przypadku zastosowania w całej UE pułapów płatności bezpośrednich w 

wysokości 150 000, 100 000 i 50 000 EUR; 

15. przypomina, że wpływ brexitu na wspólną politykę rolną prognozuje się na poziomie od 
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3,8 do 4,1 mld EUR rocznie, dlatego wzywa Komisję do wyrównania tej straty poprzez 

znalezienie alternatywnych form finansowania, takich jak na przykład podwyższenie 

wkładów państw członkowskich, wyrażanych jako procent dochodu narodowego brutto, 

wprowadzenie nowych rodzajów zasobów własnych, uwzględnienie niektórych reform 

proponowanych przez grupę wysokiego szczebla ds. zasobów własnych i usprawnienie 

funkcjonowania wspólnej polityki rolnej, tak aby po wystąpieniu Zjednoczonego 

Królestwa z UE budżet wspólnej polityki rolnej został utrzymany w niezmienionej 

formie i pozwalał w pełni sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom dla europejskiego 

rolnictwa; 

16. zwraca się do Komisji o ułatwienie sektorowi rolnemu dostępu do innych instrumentów 

finansowych, takich jak Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych; uważa, 

że jeżeli mają zostać wprowadzone nowe warunki dotyczące płatności w ramach 

wspólnej polityki rolnej, Komisja powinna zadbać o to, aby ich wprowadzeniu 

towarzyszyło odpowiednie zwiększenie budżetu; podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania w zależności od skali reakcji na różne cykliczne kryzysy w sektorach 

wrażliwych, takich jak sektor mleka, wieprzowiny, owoców i warzyw, a także 

podkreśla, że wahaniom cen należy przeciwdziałać, proponując nowe instrumenty, przy 

czym należy również uwzględniać ewentualny wpływ umów o wolnym handlu na te 

sektory oraz pamiętać o coraz wyraźniejszej potrzebie podnoszenia konkurencyjności 

europejskiego rolnictwa w skali globalnej; zwraca uwagę na rosnący wpływ 

uwarunkowań zewnętrznych na europejskie rolnictwo i wspólną politykę rolną oraz 

wynikającą stąd potrzebę dodatkowych instrumentów w celu przeciwdziałania 

ewentualnym przyszłym kryzysom na rynkach rolnych, mającym swoje źródła poza 

granicami UE; 

17. podkreśla znaczenie lepszej kontroli budżetowej i wzywa Komisję do opracowania 

polityki, która pozwoli lepiej rozliczać się z przeznaczania i efektów wykorzystania 

pieniędzy podatników UE; 

18. podkreśla konieczność zachowania przez Komisję płatności bezpośrednich w 

niezmienionej formie, gdyż pomagają one unikać zakłóceń konkurencji między 

państwami członkowskimi, a także utrzymania konkurencyjności produktów rolnych z 

UE poza jej granicami; zdecydowanie odrzuca wprowadzenie jakiegokolwiek 

współfinansowania krajowego, gdyż byłoby ono jednoznaczne z częściową 

renacjonalizacją wspólnej polityki rolnej i mogłoby doprowadzić do tego, że 

poszczególne państwa członkowskie prowadziłyby własną politykę rolną, co 

zdecydowanie faworyzowałoby płatników netto do budżetu UE i zakłócałoby 

funkcjonowanie jednolitego rynku; podkreśla, że wspólna polityka rolna jako jedyny w 

pełni uwspólnotowiony obszar polityki charakteryzuje się najwyższą europejską 

wartością dodaną oraz że polityka rolna finansowana na szczeblu krajowym byłaby 

znacznie droższa; odrzuca wszelkie próby wymuszenia współfinansowania wspólnej 

polityki rolnej przez państwa członkowskie; uznaje znaczenie dalszego finansowania 

programów rozwoju obszarów wiejskich z uwagi na ich wkład w spójność terytorialną i 

społeczną w Europie, gdyż obszary wiejskie stanowią ok. 90% powierzchni UE; nalega, 

aby Komisja należycie uwzględniła różne koszty produkcji i pracy, a także wkład 

rolnictwa w zatrudnienie w poszczególnych państwach członkowskich podczas 

kontynuowania zarówno procesu ujednolicania płatności bezpośrednich w Unii w 

kolejnych wieloletnich ramach finansowych, jak i procesu wewnętrznej konwergencji w 
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obrębie państw członkowskich i ich regionów; podkreśla, jak ważne jest utrzymanie 

różnorodnych środków, w tym dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, 

dostępnych dla państw członkowskich w celu utrzymania produkcji w sektorach 

istotnych dla obszarów podatnych na zagrożenia, jednak bez zakłócania konkurencji na 

rynku wewnętrznym; podkreśla, że płatności bezpośrednie stanowią dla rolników ważną 

siatkę bezpieczeństwa oraz wsparcie dochodów; 

19. podkreśla, że rolnictwo, zwłaszcza produkcja pierwotna, jest szczególnie wrażliwe na 

szkody spowodowane zjawiskami naturalnymi związanymi z klimatem (susze, 

powodzie, huragany, opady itp.) i w związku z tym wzywa Komisję do opracowania 

mechanizmu wspierania środków zmierzających do zmniejszenia takich szkód i 

zapobiegania im, który to mechanizm mógłby również obejmować odszkodowanie z 

tytułu strat poniesionych przez producentów produktów pierwotnych w wyniku klęsk 

wynikających ze zmiany klimatu; 

20. wzywa Komisję, aby w następnym budżecie wspólnej polityki rolnej rozważyła 

możliwość odmłodzenia sektora poprzez ułatwienie wchodzenia doń ludzi młodych i 

nowych rolników i odchodzenie zeń ludzi starszych; apeluje do Komisji o 

kontynuowanie prac nad mechanizmami wymiany pokoleń w rolnictwie i wspieranie w 

ten sposób modernizacji i odmłodzenia sektora rolnictwa, a jednocześnie o nieustanne 

dbanie o wykorzystywanie i przekazywanie wiedzy; 

21. przypomina, że większość obszarów wiejskich należy do najmniej uprzywilejowanych 

regionów UE, których PKB na mieszkańca ma wartość znacznie niższą od średniej 

europejskiej; dlatego uważa, że rozwój obszarów wiejskich jest nadal ważnym 

wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju terytorialnego, a obszary te wymagają 

wsparcia w zakresie podnoszenia poziomu zatrudnienia, standardów życia i rozwoju 

funkcji pozarolniczych; podkreśla, że promowanie spójności społeczno-gospodarczej w 

UE wciąż jest aktualnym zadaniem dla budżetu UE; uważa zatem, że należy zwiększyć 

finansowanie z budżetu UE na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej 

polityki rolnej, przy czym kryteria podziału udzielanego wsparcia między państwa 

członkowskie nadal powinny uwzględniać różnice w zamożności mieszkańców wsi, ich 

liczebność oraz powierzchnię użytków rolnych; 

22. apeluje o ukierunkowane nowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących rolników, w 

tym dla gospodarstw rodzinnych oraz małych i średnich gospodarstw, a także o 

wsparcie w postaci dostosowanych do potrzeb praktycznych środków dla rolników w 

regionach o szczególnych ograniczeniach naturalnych, w regionach o niekorzystnym 

położeniu oraz w regionach górskich i najbardziej oddalonych, co pozwoli skuteczniej 

zabezpieczyć produkcję i dostawy żywności we wszystkich częściach UE i zapobiec 

wyludnianiu się obszarów wiejskich; apeluje o dokładne ukierunkowanie wsparcia na 

osoby bezpośrednio pracujące na wsi i niewykluczanie rolników pracujących w 

niepełnym wymiarze godzin, którzy w wielu przypadkach zdywersyfikowali swoją 

działalność i nie należy ich karać za te wysiłki; zauważa, że dla sektora rolnego 

kluczowe znaczenie ma zachęcanie do rolnictwa przyszłości poprzez zapewnienie w 

przyszłości godziwego budżetu z myślą o wspólnej polityce rolnej oraz pozytywnym 

zróżnicowaniu w odniesieniu do obszarów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji; 

zwraca się do Komisji, by przewidziała zwiększenie puli środków finansowych na 

programy szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI), o 
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co Parlament już apelował, aby utrzymać te programy, tak ważne dla regionów 

najbardziej oddalonych; przypomina, że programy te dotyczą trzech państw 

członkowskich i przypada na nie mniej niż 1% budżetu wspólnej polityki rolnej; 

zauważa w szczególności, że rozwój kierowany przez lokalną społeczność, tak jak w 

ramach programu LEADER, jest skutecznym sposobem wykorzystania środków 

wspólnej polityki rolnej; apeluje o to, by w przyszłych wieloletnich ramach 

finansowych wyasygnować większe środki finansowe z przeznaczeniem na tworzenie i 

rozwój organizacji producentów; 

23. wzywa Komisję, aby w ramach następnych wieloletnich ram finansowych wspierała 

dostęp rolników do innowacji, takich jak nowoczesne techniki hodowlane oraz 

rolnictwo precyzyjne, a to poprzez dbałość o większe efekty synergii między różnymi 

formami programów finansowych i wzmocnienie roli rolnictwa w programach 

badawczych UE; odnotowuje rosnącą rolę i potencjał nowych technologii w rolnictwie, 

ale zwraca uwagę, że dla znacznej części rolników pozostają one nieosiągalne ze 

względu na wysokie koszty; 

24. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego ram prawnych dla łańcucha 

dostaw żywności w UE oraz do zadbania o ich należyte finansowanie w celu zwalczania 

nieuczciwych praktyk handlowych na rynku wewnętrznym oraz zapewnienia rolnikom 

określonego poziomu przejrzystości i pewności, który pozwoli im podejmować 

świadome decyzje korzystne nie tylko dla nich samych, ale również dla konsumentów, 

a także w celu uniknięcia praktyk takich jak sprzedaż poniżej kosztów produkcji, 

prowadzących do spadku dochodów gospodarstw rolnych; apeluje o finansowanie 

środków, których celem jest zwiększenie siły przetargowej rolników w łańcuchu dostaw 

żywności; przypomina, że Parlament wyraża zdecydowane poparcie dla unijnych ram 

regulacyjnych mających na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych; 

25. odnotowuje zainteresowanie producentów unijnymi programami promocji produktów i 

wzywa Komisję do podtrzymania obecnej tendencji do zwiększania środków 

przeznaczonych na takie programy, a także do przeprowadzenia oceny związanych z 

nimi wymogów i warunków administracyjnych, które często stwarzają trudności, 

zwłaszcza dla małych i średnich oraz nowych producentów i reprezentujących ich 

stowarzyszeń; 

26. uważa, że pierwsze cztery scenariusze przedstawione przez Komisję w białej księdze z 

marca 2017 r. nie są wystarczająco ambitne; podkreśla, że punktem wyjścia do 

rozważań nad przyszłością budżetu po roku 2020 musi być piąty scenariusz; uważa, że 

okres obowiązywania kolejnych wieloletnich ram finansowych powinien być jak 

najdłuższy (co najmniej siedem lat) oraz że należy uwzględnić perspektywę roku 2050 

w kontekście rozwoju sektora rolnictwa w UE, aby zapewnić przewidywalność i 

stabilność finansowania wspólnej polityki rolnej w przyszłości, zwłaszcza z uwagi na 

znaczenie bezpieczeństwa dostaw żywności i rosnącą niestabilność w tym sektorze, a 

także zwiększyć prawdopodobieństwo pomyślnej realizacji programów pilotażowych. 
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