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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących 
wskazówek:

1. podkreśla, że zmodernizowana i należycie finansowana wspólna polityka rolna (WPR) 
jest jedną z najbardziej zintegrowanych dziedzin polityki UE, odgrywa zasadniczą rolę 
w osiąganiu kluczowych celów UE, w tym bezpieczeństwa żywnościowego, dzięki 
dostarczaniu konsumentom wysokiej jakości bezpiecznej żywności po przystępnych 
cenach, zachowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego oraz zapewnieniu 
rolnikom godziwego poziomu życia; zwraca uwagę, że liczba przepisów dotyczących 
żywności, zdrowia i ochrony środowiska, których rolnicy muszą przestrzegać, znacznie 
wzrosła, podczas gdy względny udział rolnictwa w budżecie UE nadal maleje; 
podkreśla, że należy wspierać rolników przechodzących na stosowanie praktyk 
rolniczych przyjaznych dla środowiska, a także wynagradzać za udostępnianie dóbr 
środowiskowych; 

2. zwraca uwagę, że możliwe zmniejszenie budżetu WPR będzie miało katastrofalne 
skutki, ponieważ z jednej strony pozbawi motywacji do stosowania jak najwyższych 
standardów a z drugiej strony będzie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności 
i zapewnienia dostępu do żywności w Unii; podkreśla, że nie można od rolników 
wymagać spełniania coraz większej liczby warunków, nie oferując im odpowiedniego 
wsparcia, które jednocześnie uwzględnia specyficzne potrzeby poszczególnych państw 
członkowskich, w szczególności po dokonaniu inwestycji i innych działań mających na 
celu ochronę środowiska i poprawę jego jakości oraz świadczenie usług użyteczności 
publicznej, przy jednoczesnej dbałości o różnorodność biologiczną, zapewnienie 
dostępu do żywności i bezpieczeństwo żywności;

3. ponownie apeluje o utrzymanie budżetu WPR w wieloletnich ramach finansowych na 
lata 2021–2027 przynajmniej na poziomie budżetu na lata 2014–2020 dla UE-27 w 
ujęciu realnym ze względu na podstawową rolę tej polityki w zapewnianiu 
zrównoważonego charakteru europejskiego rolnictwa pod względem gospodarczym, 
środowiskowym i społecznym oraz w rozwijaniu dynamicznych obszarów wiejskich; 
podkreśla, że odporny, zrównoważony i konkurencyjny sektor rolnictwa UE, 
gwarantujący dochody rolnikom, wymaga stabilnego i należycie finansowanego 
budżetu WPR; podtrzymuje swoje zdecydowane stanowisko, że rolnictwo nie może 
ponosić jakichkolwiek strat finansowych w związku z decyzjami politycznymi, takimi 
jak te o zawarciu umów o wolnym handlu mających wpływ na rolnictwo, czy 
powodującymi konflikty polityczne z międzynarodowymi partnerami w handlu 
produktami rolnymi, wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE lub finansowanie 
nowych europejskich strategii politycznych; podkreśla konieczność zwiększenia wkładu 
państw członkowskich do budżetu UE do poziomu 1,3 % ich PKB;

4. wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wniosku Komisji dotyczącego kolejnych WRF, 
który wiązałby się ze znacznymi cięciami środków przeznaczonych na WPR, w tym na 
Program szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (program 
POSEI) skierowany do regionów najbardziej oddalonych; podkreśla, że te cięcia 
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zagroziłyby osiągnięciu celów WPR; podkreśla, że oprócz bieżących problemów 
związanych z klimatem i warunkami pogodowymi, wyzwania stojące przed rolnikami, 
takie jak nieuczciwe praktyki handlowe, wzrost koncentracji na rynku i umowy o 
wolnym handlu, mogą wymagać zwiększenia budżetu WPR; podkreśla, że zakres cięć 
zależy od parametrów stosowanych do celów porównania; wzywa Komisję, aby ze 
względu na zwiększenie możliwości dokonywania porównań przedstawiała odtąd WRF 
tylko w cenach bieżących;

5. zwraca się o zwiększenie w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 
przydziałów budżetowych na programy POSEI na rzecz regionów oddalonych i 
wyspiarskich, które nadal odczuwają silne skutki kryzysu i są narażone na działanie 
niekorzystnych czynników strukturalnych, o których mowa w art. 349 TFUE, takich jak 
oddalenie, wyspiarskość, niewielki obszar, trudna topografia i trudny klimat oraz 
zależność gospodarcza od niewielu produktów;

6. wzywa Komisję do zapewnienia w nowych WRF funduszy na realizację zobowiązań 
UE z pierwszego filaru WPR, zgodnie z traktatem akcesyjnym Chorwacji1 w 
odniesieniu do okresu przejściowego, który dobiega końca w 2022 r.; 

7. z zadowoleniem przyjmuje protokół ustaleń z 31 maja 2018 r. dotyczący przyszłości 
wieloletnich ram finansowych i wspólnej polityki rolnej, podpisany przez ministrów 
rolnictwa Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii, w którym zwraca się 
uwagę na obawy związane z cięciami zaproponowanymi przez Komisję w budżecie 
przeznaczonym na WPR w WRF na lata 2021–2027;

8. podkreśla znaczenie utrzymania istniejących przydziałów środków finansowych 
przeznaczonych zarówno na płatności bezpośrednie, jak i na system zabezpieczania 
dochodu, który odzwierciedla długoterminowy cel polegający na przejściu na bardziej 
zrównoważony model europejskiego rolnictwa poprawiający konkurencyjność, a także 
funduszy drugiego filaru dla rolników i ludności wiejskiej; zwraca uwagę, że wszelkie 
cięcia płatności bezpośrednich mają bezpośredni wpływ na dochody rolników; ubolewa 
w szczególności nad poważnymi cięciami przewidzianymi w drugim filarze WPR, który 
w znaczący sposób przyczynia się do inwestycji, zatrudnienia, dostępności i 
atrakcyjności terytorialnej, ochrony środowiska i działań na rzecz klimatu na obszarach 
wiejskich, zwłaszcza przez finansowanie strategii oddolnych na rzecz rozwoju na 
szczeblu lokalnym, takich jak program LEADER czy rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność; wzywa Komisję do ustanowienia dla regionów najbardziej oddalonych w 
pełni autonomicznych i niezależnych programów rozwoju obszarów wiejskich w 
ramach drugiego filaru, podobnych do środków POSEI w ramach pierwszego filaru; 
przypomina, że głównym celem obecnej Komisji jest utrzymanie i tworzenie miejsc 
pracy w UE; stanowczo odrzuca zatem plany Komisji dotyczące poważnych cięć w 
budżecie UE przeznaczonym na rozwój obszarów wiejskich oraz nalega na 
odpowiednie finansowanie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW); podkreśla, iż nie można zakładać, że 
współfinansowanie krajowe w drugim filarze wypełni lukę budżetową;

9. ponownie podkreśla, że całkowite środki finansowe dostępne na rzecz EFRROW i 
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) na nadchodzący okres 

                                               
1 Dz.U. L 112 z 24.4.2012, s. 10.
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powinny wynosić 382 855 000 000 EUR w cenach stałych, aby odpowiadały one 
kwocie przyznanej na lata 2014–2020;

10. podkreśla, że cel, jakim jest przeznaczanie 40 % środków w ramach WPR na działania 
związane z klimatem, można zrealizować tylko wówczas, jeżeli nie dojdzie do 
obniżenia płatności w ramach funduszy na programy środowiskowe i klimatyczne, o 
których mowa w art. 15 wniosku dotyczącego ustanowienia przepisów dotyczących 
wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa 
członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (COM(2018)0392);

11. stwierdza, że redukcje w filarze drugim utrudniają rozwój gospodarczy na obszarach 
wiejskich, przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, zapewnienie odporności na 
zmianę klimatu, rozwój nowych innowacyjnych technologii rolniczych i 
zrównoważonej gospodarki leśnej, a także środki promujące włączenie społeczne, 
redukcję ubóstwa i rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich;

12. zwraca uwagę na wniosek Komisji dotyczący konwergencji zewnętrznej poziomów 
płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi; podkreśla, że do wyższej 
konwergencji można doprowadzić tylko wówczas, jeżeli poziom budżetu WPR zostanie 
przynajmniej utrzymany w ujęciu realnym;

13. wzywa do częstszego korzystania z instrumentów i funduszy polityki spójności na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aby przeciwdziałać opóźnieniom w 
rozwoju i wyludnianiu tych obszarów;

14. przypomina o zobowiązaniach Komisji do utrzymania budżetu programu POSEI na 
obecnym poziomie;

15. ponownie apeluje, aby dokonać reformy systemu zasobów własnych UE; podkreśla, że 
należy zachować cła na produkty rolne jako źródło dochodów dla budżetu UE; zwraca 
uwagę, że w ostatnich latach zmalały wpływy z opłat celnych, ponieważ spadek 
średnich stawek celnych nie został zrekompensowany wzrostem obrotów handlowych; 
zwraca uwagę, że koncentrowanie się na rolnictwie zorientowanym na eksport jest 
niekonsekwentne, ponieważ może narazić newralgiczne sektory na większą 
konkurencję, a jednoczesne obniżanie stawek celnych narusza fundamenty tych samych 
sektorów, które są niezbędne ze względu na wytwarzane przez nie dobra publiczne;

16. podkreśla potrzebę przeprowadzenia prawnie wiążącego i obowiązkowego 
śródokresowego przeglądu WRF;

17. podkreśla, że można również pośrednio zwiększyć dochody, zwłaszcza małych i 
średnich gospodarstw rolnych, dzięki rzeczywistemu ograniczeniu formalności 
administracyjnych ciążących na rolnikach w ramach WPR, poprawie elastyczności 
kontroli oraz dzięki lepszemu i bardziej przejrzystemu funkcjonowaniu łańcucha dostaw 
żywności; podkreśla znaczenie usług doradczych w udzielaniu rolnikom niezależnych 
porad na temat dostosowania i doskonalenia praktyk rolniczych, w tym działań na rzecz 
klimatu oraz praktyk pozwalających zmniejszyć zależność od nakładów;

18. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący przeglądu funkcjonowania 
rezerwy na wypadek kryzysów, zwłaszcza możliwości przenoszenia z roku na rok 
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niewykorzystanych środków z nowej rezerwy rolnej; wyraża sprzeciw i zaniepokojenie, 
że początkowe kwoty, które mają zostać wykorzystane w celu utworzenia funduszu, nie 
będą pochodziły spoza budżetu WPR, lecz zostaną pobrane z płatności bezpośrednich 
na 2020 r. i nie będą zwracane rolnikom; wobec tego apeluje o stworzenie niezależnej 
rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym, która nie wpisywałaby się w budżet 
WPR;

19. uważa, że proponowane przez Komisję objęcie dyscypliną finansową wszystkich 
beneficjentów płatności bezpośrednich nie będzie służyło zapewnieniu lepszej 
równowagi w podziale płatności pomiędzy gospodarstwa różnej wielkości, dlatego 
oczekuje utrzymania obecnego wyłączenia rolników otrzymujących do 2000 EUR z 
tytułu płatności bezpośrednich z zakresu stosowania mechanizmu dyscypliny 
finansowej;

20. opowiada się za utrzymaniem budżetu programu „Owoce, warzywa i mleko w szkole” 
przynajmniej na obecnym poziomie, ponieważ pełni on istotną rolę w proponowaniu 
zdrowego odżywiania i w kształtowaniu pozytywnych nawyków żywieniowych wśród 
dzieci i młodzieży;

21. przyznaje, że ograniczenie wsparcia przeznaczonego na środki przewidziane w WPR i 
polityce spójności wiązałoby się z ryzykiem ograniczenia zakresu wsparcia 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspierania rozwoju terytorialnego w 
zakresie infrastruktury; 

22. apeluje o większą równowagę między celami w dziedzinie ochrony środowiska i 
klimatu a finansowaniem WPR, ponieważ proponowane przez Komisję ambitne 
zwiększenie środków w tym zakresie (40 % całego budżetu WPR na cele klimatyczne i 
30 % środków II filaru na środowisko) powiązane z istotnymi cięciami finansowania 
oznacza, że możliwości realizacji w ramach tej polityki celów związanych z 
modernizacją i restrukturyzacją sektora rolno-spożywczego oraz z rozwojem obszarów 
wiejskich zostaną poważnie ograniczone;

23. podkreśla znaczenie zintensyfikowania kontroli celnych w odniesieniu do przywozu do 
UE produktów rolnych i żywnościowych oraz ustanowienia specjalnej linii budżetowej 
w dziale IV (11) „Zarządzanie granicami”, aby w pełni wykorzystać potencjał unii 
celnej oraz zapobiegać nielegalnemu handlowi i oszustwom;

24. uważa, że na wydatki na środki wspierania rynku, takie jak interwencje publiczne i 
dopłaty do prywatnego przechowywania, należy przeznaczyć specjalną linię budżetową, 
a nie jedynie środki zarezerwowane na wypadek kryzysów w sektorze rolnym; 
podkreśla, że z rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym należy korzystać 
przede wszystkim w celu szybkiego opanowania trudnych sytuacji wykraczających 
poza normalne zjawiska rynkowe i mających wpływ na produkcję rolną oraz 
przetwarzanie i dystrybucję artykułów rolnych w UE;

25. zaznacza, że w okresie objętym WRF na lata 2021–2027 proces konwergencji musi 
zostać w pełni zakończony w celu zapewnienia zarówno uczciwej konkurencji między 
państwami członkowskimi, jak i egzekwowania zasad równości na szczeblu UE, oraz że 
należy wdrożyć w całości decyzję Rady Europejskiej zawierającą konkluzje prezydencji 
z 24–25 października 2002 r.;
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26. podkreśla, że jednym z najważniejszych problemów jest wymiana pokoleniowa, w 
związku z czym uważa, że oprócz pomocy na rozpoczęcie działalności rolnej osoby 
młode powinny także otrzymać specjalne wsparcie w pierwszych latach takiej 
działalności;

27. zwraca uwagę, że epidemie i niekorzystne warunki pogodowe poważnie zaszkodziły 
hodowli i uprawom w większości państw członkowskich, i wzywa do wyższego 
wsparcia finansowego na pokrycie strat poniesionych przez rolników;

28. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą przeznaczenia 10 mld EUR 
na klaster „Żywność i zasoby naturalne” w ramach programu „Horyzont Europa”, aby 
rozwijać i promować innowacje oraz badania naukowe w dziedzinie rolnictwa i 
żywności; wzywa instytucje UE do utrzymania tego poziomu środków budżetowych 
podczas całego procesu zatwierdzania WRF, zwłaszcza z uwagi na cięcia przewidziane 
w drugim filarze;

29. podkreśla, że aby odzyskać poparcie dla dobrze finansowanej WPR, reformy dotyczące 
następnego okresu finansowania muszą umożliwiać lepsze wykorzystanie środków 
finansowych, czego przykładem jest przekierowanie większych środków do rolników o 
niższych dochodach.
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