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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że art. 42 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
stanowi, iż reguły konkurencji mają zastosowanie do produkcji rolnej i handlu 
produktami rolnymi jedynie w zakresie ustalonym przez Parlament Europejski i Radę i 
z uwzględnieniem celów wspólnej polityki rolnej (WPR) określonych w art. 39 TFUE;

B. mając na uwadze, że jednym z celów WPR określonych w art. 39 TFUE jest 
zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez 
podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie;

C. mając na uwadze, że w wyroku z dnia 14 listopada 2017 r.1 („sprawa cykorii”) Trybunał 
Sprawiedliwości potwierdził nadrzędność WPR w stosunku do reguł konkurencji; mając 
na uwadze, że Trybunał orzekł, iż praktyki polegające na uzgadnianiu cen lub ilości 
wprowadzanych na rynek lub na wymianie informacji strategicznych mogą zostać 
wyłączone z zakresu przewidzianego w art. 101 ust. 1 TFUE zakazu porozumień, 
decyzji i uzgodnionych praktyk w sytuacji, gdy uczestniczą w nich członkowie tej 
samej organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów uznanych przez 
państwo członkowskie i gdy praktyki te są bezwzględnie konieczne do realizacji celu 
lub celów wyznaczonych tym organizacjom, zgodnie z prawodawstwem UE;

D. mając na uwadze, że w rozporządzeniu (UE) nr 2017/23932 („rozporządzenie zbiorcze”) 
przewidziano zwolnienia ze stosowania art. 101 TFUE, stwierdzając, iż wspólne 
działania organizacji producentów i ich zrzeszeń są niezbędne do realizacji celów WPR 
zapisanych w art. 39 TFUE, pod warunkiem że są one rzeczywiście prowadzone i że 
pomagają poprawić konkurencyjność rolników; mając na uwadze, że w związku z tym 
działania takie jak planowanie produkcji i negocjowanie umów są zwolnione z 
postanowień art. 101 TFUE;

E. mając na uwadze, że specyfika i cechy strukturalne unijnego sektora rolnego, który 
tworzą głównie ekonomicznie małe gospodarstwa rolne, prowadzą do rozdrobnienia 
produkcji oraz trudności i wyzwań stojących przed niektórymi rolnikami próbującymi 
reagować na zmiany i popyt na rynkach i do nich się dostosować; mając na uwadze, że 
kłóci się to z dużą koncentracją innych podmiotów łańcucha dostaw żywności i stawia 
rolników w bardzo niekorzystnej sytuacji w kwestii siły przetargowej, co Komisja i 
organy krajowe powinny uwzględnić przy stosowaniu reguł konkurencji;

F. mając na uwadze, że WPR w przyszłości powinna skupić się na wspieraniu drobnych i 
rodzinnych gospodarstw rolnych, dbając zarazem o stosowanie zrównoważonych 
praktyk rolniczych; mając na uwadze, że cele te można osiągnąć jedynie dzięki 
jednolitemu podejściu we wszystkich obszarach polityki UE, także w polityce 

1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2017 r., Président de l’Autorité de la concurrence 
przeciwko Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) i in.
2 Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 15.
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konkurencji;

G. mając na uwadze, że niespodziewane klęski żywiołowe i nieprzewidywalne warunki 
produkcji, takie jak trudne warunki pogodowe czy występowanie chorób, mogą 
sprawić, że rynek produktów rolnych będzie jeszcze bardziej niestabilny i narażony na 
kryzysy, co dodatkowo jeszcze osłabi pozycję przetargową rolników wobec nabywców; 
mając na uwadze, że ważny jest w tym kontekście dostęp do nadzwyczajnych środków 
służących utrzymaniu stabilności rynku;

H. mając na uwadze, że współpraca między rolnikami odgrywa zasadniczą rolę we 
wzmacnianiu ich pozycji w łańcuchu dostaw żywności, przyczynia się do realizacji 
celów WPR i pomaga rolnikom reagować na rosnące wymagania społeczne; mając na 
uwadze, że wielu rolników w UE nie może jeszcze korzystać z przynależności do 
organizacji producentów, przez co ich pozycja w łańcuchu dostaw żywności jest bardzo 
niepewna, a ich siła przetargowa – mniejsza; mając na uwadze, że należy w związku z 
tym wzmocnić organizacje producentów – również dzięki konsolidacji – oraz 
zrzeszenia organizacji producentów;

I. mając na uwadze, że konkurencyjność rolników w UE w dużej mierze zależy od 
właściwego i uczciwego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz jasnej interpretacji i 
egzekwowania przepisów dotyczących pomocy państwa i polityki konkurencji w 
odniesieniu do wszystkich podmiotów łańcucha rolno-spożywczego, a zwłaszcza 
organizacji producentów i ich zrzeszeń, a także innych form współpracy producentów 
należących do sektora rolnego;

J. mając na uwadze, że nadużycia i rosnąca tendencja do konsolidacji w sektorach 
środków produkcji i sprzedaży detalicznej łańcucha dostaw produktów rolnych i 
spożywczych zakłócają konkurencję i innowacje, co bezpośrednio i pośrednio uderza 
zarówno w producentów, jak i w konsumentów;

K. mając na uwadze, że technologie cyfrowe mogą pomóc europejskim rolnikom 
dostarczać bezpieczną, wysokiej jakości żywność wytwarzaną przy wykorzystaniu 
zrównoważonych metod i przyczynić się do ograniczenia wpływu rolnictwa na 
środowisko, poprawy warunków pracy rolników i zwiększenia atrakcyjności obszarów 
wiejskich, zwłaszcza dla młodszych pokoleń; mając na uwadze, że obszary te są mniej 
atrakcyjne dla sektora prywatnego pod względem inwestycji w sieci szerokopasmowe;

1. wzywa Komisję, aby zwróciła szczególną uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości, 
zgodnie z którym cele WPR są nadrzędne w stosunku do celów polityki konkurencji, i 
w związku z tym stosowała reguły konkurencji do producentów i ich organizacji z 
zachowaniem większej jasności, elastyczności i przewidywalności; 

2. podkreśla, że jeśli chodzi o elastyczność podaży, to ze względu na specyficzny 
charakter i długie cykle produkcyjne rolnictwa nie sposób porównać do żadnej innej 
działalności, dlatego nie można stosować logiki rynku do sektora rolnego tak jak do 
innych sektorów;

3. z zadowoleniem przyjmuje przeprowadzone na zlecenie Komisji badanie z 2018 r. na 
temat organizacji producentów i ich działalności w sektorach oliwy z oliwek, wołowiny 
i cielęciny oraz roślin uprawnych, które potwierdza rolę tych organizacji i ich zrzeszeń 
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we wzmacnianiu pozycji producentów surowców w łańcuchu dostaw żywności oraz ich 
pozytywny wkład w realizację celów WPR określonych w art. 39 TFUE; zauważa, że 
zgodnie z wynikami badania nieuznanych organizacji producentów i zrzeszeń tych 
organizacji jest pięć razy więcej niż oficjalnie uznanych, a zakładanie takich organizacji 
i zrzeszeń utrudnia brak wsparcia ze strony rządów; ubolewa, że organizacje 
producentów nie są tak samo rozwinięte we wszystkich państwach członkowskich i 
apeluje o usunięcie wciąż istniejących przeszkód w procesie uznawania oraz 
zagwarantowanie pewności prawa; wzywa w związku z tym Komisję do szerzenia 
świadomości na temat korzyści płynących z uznawania organizacji producentów na 
mocy rozporządzenia (UE) nr 1308/20133 ustanawiającego wspólną organizację rynków 
produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) i zachęca 
do tworzenia większej liczby organizacji producentów, gdyż pozwolą one rolnikom 
m.in. wzmocnić ich pozycję, skutecznie negocjować ceny i radzić sobie z zakłóceniami 
równowagi sił w łańcuchu dostaw żywności;

4. uważa, że w ramach trwającej reformy WPR należy uściślić przepisy regulujące 
organizacje producentów, ich zrzeszenia oraz organizacje międzybranżowe w 
rozporządzeniu o jednolitej wspólnej organizacji rynku, zwłaszcza w kwestii polityki 
konkurencji, w oparciu o postępy poczynione dzięki rozporządzeniu zbiorczemu i 
zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie cykorii, by w ten sposób 
zwiększyć pewność prawa i poprawić pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności;

5. wzywa Komisję, by oceniła stosowanie i sprecyzowała zakres art. 209 rozporządzenia o 
jednolitej wspólnej organizacji rynku, jeśli chodzi o odstępstwa od reguł konkurencji w 
odniesieniu do niektórych porozumień i praktyk rolników stowarzyszonych, by dać 
zainteresowanym większą jasność i pewność prawa w stosowaniu tego artykułu, a 
Komisji – większą elastyczność w jego stosowaniu;

6. z zadowoleniem przyjmuje przygotowane dla Komisji badanie na temat najlepszych 
sposobów na zakładanie organizacji producentów, prowadzenie przez nie działalności i 
uzyskiwanie wsparcia, w którym to badaniu doceniono wkład organizacji producentów i 
ich zrzeszeń w gospodarczy, techniczny i społeczny rozwój ich członków, wskazując na 
potencjalne pośrednie korzyści dla rolników nienależących do tych organizacji oraz 
pozytywne skutki zewnętrzne dla innych podmiotów w łańcuchu dostaw żywności; 
podkreśla, że należy zagwarantować organizacjom producentów pewność prawa, 
zwłaszcza w odniesieniu do kryteriów uznawania i działalności;

7. uznaje rolę w łańcuchu organizacji międzybranżowych, które służą jako platforma 
dialogu, badań i rozwoju, najlepszych praktyk i przejrzystości rynku;

8. apeluje o zwiększenie roli organizacji międzybranżowych z myślą o promowaniu 
bardziej zrównoważonych stosunków w łańcuchu dostaw żywności i popiera 
rozszerzenie klauzuli o podziale wartości, tak by obejmowała wszystkie podmioty, a nie 
tylko pierwszego nabywcę, zgodnie z projektem sprawozdania w sprawie nowej 
wspólnej organizacji rynków produktów rolnych w przyszłej reformie WPR przyjętym 
w kwietniu 2019 r. przez Komisję Rolnictwa Parlamentu Europejskiego;

9. domaga się wprowadzenia wyraźnego automatycznego odstępstwa od art. 101 TFUE 

3 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
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przyznawanego zgodnie z art. 210 rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji 
rynku w oparciu o zasady konieczności i proporcjonalności, które pozwoliłoby 
rolniczym organizacjom międzybranżowym wykonywać zadania powierzone im na 
mocy rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku z myślą o realizacji celów 
wyznaczonych w art. 39 TFUE;

10. wzywa Komisję, by dbała o szybkie uruchamianie przepisów art. 222 rozporządzenia o 
jednolitej wspólnej organizacji rynku w obliczu poważnych zakłóceń równowagi na 
rynku;

11. z zadowoleniem przyjmuje sukces środków zarządzania podażą, którymi na wniosek 
organizacji producentów, organizacji międzybranżowych i grup podmiotów 
gospodarczych objęto sery i szynki wysokiej jakości; apeluje o rozszerzenie przepisów 
rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku zezwalających na wprowadzenie 
zasad kontroli podaży na wszystkie produkty objęte chronioną nazwą pochodzenia 
(ChNP) lub chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG), by osiągnąć większą 
równowagę między podażą a popytem;

12. zwraca się do Komisji o nawiązanie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami dialogu 
na temat funkcjonowania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz 
dostosowanie unijnej polityki konkurencji do ostatnich zmian w otoczeniu handlowym;

13. wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych 
w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
spożywczych4, która stanowi ważny pierwszy krok w kierunku zapewnienia równych 
zasad działania różnych podmiotów i przywrócenia równowagi siły przetargowej w 
łańcuchu dostaw żywności; wzywa państwa członkowskie do bezzwłocznej 
transpozycji dyrektywy, a Komisję do uważnego monitorowania postępów w zakresie 
jej transpozycji i wspierania wymiany najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi; zachęca państwa członkowskie do obejmowania zakazem kolejnych 
nieuczciwych praktyk i podnoszenia standardów;

14. ubolewa jednak, że zakres stosowania dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk w 
łańcuchu dostaw żywności nie obejmuje wszystkich dostawców, gdyż wyłączeni są z 
niego dostawcy niebędący MŚP, oraz że do wykazu praktyk zakazanych na szczeblu 
unijnym nie wpisano sprzedaży ze stratą;

15. wyraża zaniepokojenie z powodu nadmiernego wymuszania obniżki cen produktów 
rolnych wynikającego ze zbyt silnej pozycji przetwórców lub nabywców w łańcuchach 
dostaw produktów rolnych; zachęca Komisję, aby zmieniła podejście do oceny 
nadużywania dominującej pozycji rynkowej i uwzględniała w niej przypadki, które 
powodują nadmierne wymuszanie obniżki cen produktów rolnych, niezależnie od tego, 
czy powoduje to wzrost cen detalicznych; uważa, że w szeroko pojętym interesie 
konsumentów leży wspieranie uczciwych dochodów dla rolników dzięki przyznaniu im 
sprawiedliwego udziału w wartości powstałej w łańcuchu dostaw żywności, by 
zapewnić w ten sposób zrównoważenie gospodarcze i środowiskowe sektora rolnictwa;

4 Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 59.
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16. przypomina, że wsparcie ze środków WPR ma między innymi na celu zapewnienie 
zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych i zachęcanie rolników do 
produkowania żywności wysokiej jakości po rozsądnych cenach; wyraża 
zaniepokojenie z powodu coraz większych rozbieżności między ceną producenta a ceną 
sprzedaży w sektorze spożywczym; wzywa Komisję do określenia i wdrożenia 
skutecznych środków rynkowych, które zmniejszą tę przepaść i zapewnią wyważoną i 
trwałą korelację między tymi cenami;

17. przyznaje, że porozumienia nabywców mogą odgrywać rolę w zapewnianiu 
efektywności ekonomicznej w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych; 
podkreśla jednak, że obecny brak informacji nie pozwala ocenić skutków 
ekonomicznych takich porozumień nabywców dla funkcjonowania łańcucha dostaw, a 
zwłaszcza dla ewentualnych dostosowań strategicznych, które mogą doprowadzić do 
ograniczenia konkurencji i marginesu na inwestycje i innowacje; zwraca się do Komisji, 
by kontynuowała szczegółową analizę zasięgu i wpływu porozumień nabywców na 
ekonomiczne funkcjonowanie łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych, a 
zwłaszcza na rolników, drobnych producentów i dostawców oraz MŚP; 

18. z zadowoleniem przyjmuje publikację rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i 
przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa 
internetowego5; zauważa, że Komisja wszczęła formalne postępowanie 
antymonopolowe, by ocenić wykorzystanie przez Amazon danych wrażliwych 
niezależnych detalistów oraz ewentualne nadużycia wynikające z jego podwójnej roli 
jako detalisty i platformy, i wyraża zaniepokojenie możliwością istnienia podobnych 
przypadków na europejskich platformach supermarketów; podkreśla, że ewentualne 
różnice bądź dyskryminacja w traktowaniu marek własnych i innych towarów 
detalicznych mogą zakłócać konkurencję na rynku oraz ograniczać innowacje i wybór 
produktów, jaki mają konsumenci; podkreśla, że Komisja i krajowe organy ochrony 
konkurencji powinny odegrać swoją rolę, by nie dopuścić do powstania takich sytuacji;

19. z zadowoleniem przyjmuje publikację sprawozdania Komisji w sprawie stosowania 
reguł konkurencji w sektorze rolnictwa; zauważa, że znaczna część naruszeń prawa 
konkurencji w sektorze rolnictwa jest dziełem przetwórców produktów rolnych, 
natomiast większość skarg pochodzi od rolników; wzywa do skutecznego nadzoru ze 
strony Komisji nad przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na rynku 
przetwórstwa spożywczego;

20. przypomina, że miała miejsce istotna restrukturyzacja horyzontalna i wertykalna, która 
doprowadziła do dalszej konsolidacji w już skoncentrowanych branżach materiału 
siewnego, środków agrochemicznych, nawozów, genetyki zwierząt i maszyn 
rolniczych, a także w sektorach przetwórstwa i handlu detalicznego; wzywa Komisję, 
by przy ocenie połączeń w tych sektorach brała pod uwagę nie tylko ceny detaliczne, 
ale i inne skutki; podkreśla, że interesy unijnych rolników, obywateli i środowiska 
należy chronić przez kompleksową i całościową ocenę wpływu, na poziomie 
gospodarstw rolnych, połączeń i przejęć pomiędzy dostawcami środków produkcji 
rolnej, w tym producentami środków ochrony roślin;

5 Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s 57.
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21. uważa, że Komisja powinna nadal uważnie monitorować unijny rynek pestycydów, 
nasion i cech, a także obserwować wpływ cyfryzacji na sektor rolnictwa;

22. uważa, że przy uzgadnianiu cen w umowach zawieranych między producentami a 
detalistami/przetwórcami należy w pełni uwzględniać koszty produkcji i że ceny 
powinny również zapewniać rolnikom uczciwe wynagrodzenie; podkreśla, że potrzebna 
jest większa przejrzystość rynku, aby przyczynić się do sprawiedliwszej transmisji cen 
w całym łańcuchu dostaw; wzywa Komisję do poprawy danych z obserwacji rynku 
dotyczących wielkości, cen i marż, zwłaszcza w sektorze produktów ekologicznych; 
wzywa Komisję do opracowania wskaźników dotyczących kosztów produkcji i marż, 
które będą mogły posłużyć jako punkty odniesienia w umowach, tak by lepiej 
uwzględniały one koszty produkcji i wynagrodzenia; domaga się, aby Komisja 
zapewniła jasne wytyczne w sprawie podziału wartości w całym łańcuchu dostaw i 
umożliwiła tym samym transmisję cen na poziomie, który będzie sprawiedliwy zarówno 
dla konsumentów, jak i dla producentów;

23. wzywa Komisję, aby zgodnie ze swoim komunikatem z listopada 2017 r. w sprawie 
przyszłości rolnictwa i produkcji żywności utworzyła stałą unijną platformę 
informacyjną poświęconą narzędziom zarządzania ryzykiem, na której zainteresowane 
strony będą mogły wymieniać się najlepszymi praktykami, aby w ten sposób pomóc 
rolnikom radzić sobie z niepewnością dotyczącą klimatu, zmiennością rynku i innymi 
rodzajami ryzyka;

24. podkreśla, że duże różnice w płatnościach bezpośrednich blokują zrównoważone 
inicjatywy rolników na rzecz klimatu i środowiska oraz zakłócają konkurencję w UE; 
przypomina, że w dniach 7–8 lutego 2013 r. Rada Europejska zobowiązała się do 
2013 r. zharmonizować płatności w całej UE;

25. zwraca uwagę na rosnącą liczbę protestów ze strony rolników i stwierdza, że jedną z ich 
obaw jest łączny wpływ umów o wolnym handlu (FTA) na unijny sektor rolno-
spożywczy; zastanawia się, czy umowy te nie stawiają unijnych producentów 
produktów rolno-spożywczych w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej z uwagi na 
występujące w państwach trzecich różnice, jeśli chodzi o normy socjalne, zdrowotne, 
pracownicze, środowiskowe i dotyczące dobrostanu zwierząt; zwraca się zatem do 
Komisji, by jak najszybciej przedstawiła najnowsze sprawozdanie na temat łącznego 
wpływu obowiązujących i przyszłych umów handlowych, i apeluje o stosowanie zasad 
wzajemności i zgodności produktów rolnych oraz ochronę wrażliwych sektorów 
podczas przyszłych i trwających negocjacji handlowych przy jednoczesnym 
zapewnieniu wszystkich niezbędnych kontroli;

26. jest zdania, że w polityce konkurencji należy uwzględnić społeczne zapotrzebowanie na 
bardziej zrównoważone systemy żywnościowe, aby w ustalaniu cen żywności lepiej 
odzwierciedlić wartość dóbr publicznych, biorąc zarazem pod uwagę obawy związane z 
polityką społeczną, ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia na potrzeby producentów i krajowych organów ochrony konkurencji 
warunków, na jakich podmioty działające w tym samym sektorze mogą zawierać 
umowy służące zwiększeniu zrównoważonego charakteru łańcucha dostaw żywności 
bez naruszania prawa konkurencji, i uznania tym samym wkładu umów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju w poprawę produkcji produktów rolnych, z korzyścią dla 



AD\1196813PL.docx 9/12 PE643.188v02-00

PL

konsumentów i ogółu społeczeństwa, w szczególności w ramach aktualnego przeglądu 
horyzontalnych rozporządzeń w sprawie wyłączeń grupowych oraz odnośnych 
wytycznych; uważa, że takie jasne wytyczne są szczególnie istotne dla sektora rolnego 
ze względu na wyzwania środowiskowe, z którymi musi się mierzyć, oraz wymogi 
dotyczące zrównoważonego rozwoju, które musi spełniać;

27. zauważa, że Europejski Zielony Ład musi zapewniać spójność polityki w dziedzinie 
rolnictwa, działań na rzecz klimatu, ochrony środowiska i handlu;

28. podkreśla, że strategia „od pola do talerza” i unijne prawo konkurencji muszą uznać 
istotny wkład producentów surowców w zapewnianie wysokiej jakości żywności i 
dostarczanie społeczeństwu dóbr publicznych, za które obecnie nie są oni odpowiednio 
wynagradzani, i powinny dążyć do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w całym 
łańcuchu dostaw żywności; zauważa, że strategia „od pola do talerza” wymaga 
jednolitego podejścia obejmującego wszystkie obszary polityki UE, chroniącego 
uczciwą konkurencję i gwarantującego wszystkim przedsiębiorstwom równe warunki 
działania i powinna uwzględniać wpływ zmiany klimatu na funkcjonowanie i 
zrównoważoność łańcucha dostaw żywności i na bezpieczeństwo żywnościowe;

29. z zadowoleniem przyjmuje trwającą ocenę adekwatności pakietu z 2012 r. w sprawie 
unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa, a w szczególności trwający 
przegląd rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w rolnictwie (ABER) oraz 
wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym, 
które przestaną obowiązywać z dniem 31 grudnia 2020 r.;

30. uważa, że finansowanie publiczne ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju sieci 
szerokopasmowych na obszarach wiejskich i oddalonych; wzywa Komisję do 
promowania i wspierania decydentów sektora publicznego w skuteczniejszym 
poszukiwaniu możliwości wsparcia publicznego na podstawie unijnych wytycznych w 
sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej 
budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych, aby w ten sposób przyspieszyć i ułatwić 
rozwój infrastruktury szerokopasmowej oraz zadbać, by obszary wiejskie nie pozostały 
w tyle;

31. apeluje do Komisji o zwolnienie ze stosowania reguł pomocy państwa szczególnych 
środków podatkowych obowiązujących w sektorze rolnym, które państwa członkowskie 
wprowadziły, by zachęcić rolników do dobrowolnych oszczędności z myślą o 
skuteczniejszym radzeniu sobie z coraz większymi zagrożeniami dla klimatu i zdrowia 
oraz kryzysami gospodarczymi;

32. z zadowoleniem przyjmuje zakończenie przeglądu rozporządzenia w sprawie pomocy 
de minimis w rolnictwie; zwraca uwagę, że zwiększenie maksymalnej kwoty pomocy 
na pojedyncze przedsiębiorstwo i pułapu krajowego w połączeniu z zastosowaniem 
pułapu sektorowego pomoże gospodarstwom radzić sobie z wyzwaniami 
klimatycznymi, zapobiegając jednocześnie wszelkim zakłóceniom na rynku;

33. z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie programu na 
rzecz jednolitego rynku, a w szczególności wspierane w jego ramach działania 
dotyczące łańcucha dostaw żywności, takie jak środki weterynaryjne i fitosanitarne 
mające na celu zwalczanie kryzysów związanych ze zdrowiem zwierząt i roślin; wzywa 
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Radę i Parlament do szybkiego zakończenia negocjacji i przyjęcia rozporządzenia;

34. podkreśla, że należy w terminie zakończyć prace nad dwoma wnioskami Komisji 
dotyczącymi rozporządzeń przejściowych, aby uniknąć opóźnień i komplikacji, które 
mogłyby spowodować niestabilność rynku;

35. uważa, że DG AGRI powinna utrzymać wszelkie kompetencje związane ze 
stosowaniem art. 209 i 210 rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku, a 
także z pomocą państwa na rzecz rozwoju sektorów rolnictwa i leśnictwa oraz obszarów 
wiejskich, by w ten sposób zapewnić specjalistyczną wiedzę, która jest niezbędna do 
rozwiązywania problemów i koordynacji działań w tym obszarze ze względu na 
szczególny charakter tych sektorów i w pełni zgodna z celami i wsparciem udzielanym 
w ramach WPR. 
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