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WSKAZÓWKI

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

1. z zadowoleniem przyjmuje zmieniony wniosek Komisji z 27 i 28 maja 2020 r. w 
sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF), w tym komunikat z 27 maja pt. 
„Decydujący moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację” 
(COM(2020)0456), przewidujący większe finansowanie wspólnej polityki rolnej 
(WPR) w porównaniu z poprzednim wnioskiem w sprawie WRF; z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji dotyczący przydziału tymczasowych dodatkowych środków 
za pośrednictwem funduszu Next Generation EU, lecz podkreśla, że pomimo to 
podstawą pozostają silne WRF; podkreśla, że większe finansowanie w porównaniu z 
poprzednim wnioskiem w sprawie WRF ma zasadnicze znaczenie dla realizacji 
proponowanych celów i ambicji przyszłej WPR, które obejmują zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego, zapewnienie rolnikom odpowiedniego poziomu życia, 
przyczynianie się do rozwoju dynamicznych społeczności wiejskich oraz osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu w rolnictwie dzięki zwiększeniu odporności sektora rolno-
spożywczego i zapewnieniu zrównoważonej produkcji żywności; podkreśla, że 
realizacja tych celów zależy nie tylko od dobrze finansowanej WPR, ale również od 
innych instrumentów WRF, takich jak badania naukowe i inwestycje w innowacje czy 
technologie cyfrowe, oraz od ułatwienia dostępu do nich dla rolników i sektora rolno-
spożywczego;

2. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby przeznaczyć 15 mld EUR na 
rozwój obszarów wiejskich w ramach instrumentu Next Generation EU, ale biorąc pod 
uwagę konieczność zwiększenia płatności bezpośrednich i wsparcia programów 
sektorowych, aby pomóc rolnikom przezwyciężyć kryzys wywołany COVID-19 i 
zachować zgodność z celami Zielonego Ładu, ubolewa, że w tym nowym instrumencie 
nie zaproponowano żadnych środków na pierwszy filar WPR;

3. z zadowoleniem przyjmuje propozycję zwiększenia środków Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji (FTS) o dodatkową kwotę 32,5 mld EUR, w tym o 
dodatkowe fundusze z instrumentu Next Generation EU, oraz dwa dodatkowe filary 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji, a mianowicie specjalny program w ramach 
InvestEU oraz instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego, i podkreśla, że aby 
FTS i transformacja ekologiczna były skuteczne i korzystne dla rolnictwa i obszarów 
wiejskich, muszą być realizowane wspólnie z zainteresowanymi stronami w sposób 
sprawiedliwy, sprzyjający włączeniu społecznemu i oparty na danych naukowych;

4. z zadowoleniem przyjmuje proponowane podwyższenie kapitału o 1,5 mld EUR w 
Europejskim Funduszu Inwestycyjnym i podkreśla, że należy ułatwiać dostęp małych i 
średnich przedsiębiorstw rolnych, w tym gospodarstw rolnych, do publicznych i 
prywatnych środków finansowych, aby wspierać większe inwestycje ekologiczne oraz 
rozwój i dostęp do narzędzi cyfryzacji, modernizacji i innowacji, które pozwolą 
rolnikom, sektorowi rolnemu i obszarom wiejskim sprostać wyzwaniom i skorzystać z 
możliwości związanych z realizacją celów i ambicji Zielonego Ładu;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do korzystania w stosownych przypadkach z 



PE650.723v02-00 4/8 AD\1209037PL.docx

PL

Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, aby zapewnić europejskim 
rolnikom i spółdzielniom dodatkowe wsparcie, które pozwoli spójnie podołać 
wyzwaniom wynikającym z konieczności zapewnienia zgodności z nowymi przepisami 
oraz dostosować się do niekorzystnych skutków zmiany klimatu w sposób 
niezagrażający produkcji żywności i zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju;

6. uważa, że w zmienionych wnioskach w sprawie WRF oraz Next Generation EU 
Komisja uczyniła pożądany krok w kierunku stanowiska Parlamentu, zgodnie z którym 
w kolejnych ramach finansowych UE trzeba utrzymać kwotę przeznaczoną na rolnictwo 
i rozwój obszarów wiejskich na co najmniej obecnym poziomie w ujęciu realnym; 
wzywa Radę Europejską, aby wykluczyła jakiekolwiek obniżki kwot przeznaczonych 
na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w najnowszych wnioskach Komisji; 
utrzymuje, że wszelkie dodatkowe działania związane z transformacją ekologiczną, w 
tym osiągnięcie celów strategii „od pola do stołu“ oraz strategii na rzecz różnorodności 
biologicznej, muszą być finansowane z nowych środków i dodatkowych zasobów 
własnych UE; wskazuje, że dodatkowe działania w ramach Europejskiego Zielonego 
Ładu nie mogą być finansowane kosztem bieżącego finansowania WPR;

7. zwraca uwagę Komisji na to, że transformacja ekologiczna w rolnictwie musi 
zapewniać wyważone podejście pod względem trzech wymiarów zrównoważonego 
rozwoju, tj. społecznego, środowiskowego i gospodarczego; podkreśla doniosłość art. 2 
ust. 1 lit. b) porozumienia paryskiego, w którym uznaje się podstawowy priorytet, jakim 
jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w wyniku zwiększenia zdolności do 
dostosowania się do skutków zmiany klimatu;

8. przyjmuje do wiadomości komunikat Komisji w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy (COM(2020)0021), ale podkreśla, że proponowane w nim 
elementy, w tym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, są całkowicie 
uzależnione od ambitnego porozumienia w sprawie WRF; wyraża głębokie 
zaniepokojenie, że koncentracja środków budżetowych UE na wstępie wymagana do 
pokrycia nowych wydatków spowodowanych pandemią COVID-19 może doprowadzić 
do niedoboru funduszy w późniejszych latach programowania, co miałoby wpływ na 
zdolność sektora rolnego do realizacji celów strategii „od pola do stołu” i strategii na 
rzecz różnorodności biologicznej, gdyż rolnicy unijni otrzymywaliby niższe wsparcie, i 
byłoby to szczególnie szkodliwe, jeśli mają oni wypełnić nowe, rygorystyczne 
obowiązki przewidziane w Zielonym Ładzie; podkreśla, że przejście na zrównoważony 
rozwój musi być sprawiedliwe, uczciwe i odpowiedzialne oraz musi obejmować 
wszystkie sektory gospodarcze i społeczne, aby uniknąć niepotrzebnej presji na sektor 
rolnictwa;

9. zauważa, że plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy opiera się do pewnego 
stopnia na pozyskiwaniu inwestycji prywatnych, które prawdopodobnie będą mniej 
dostępne w latach po pandemii COVID-19, oraz że silne WRF mają w związku z tym 
jeszcze większe znaczenie;

10. zauważa, że unijne rolnictwo jest jedynym na świecie dużym systemem, w którym 
zmniejszono emisje gazów cieplarnianych (o 20 % od 1990 r.);

11. podkreśla, że przy opracowywaniu planów krajowych i przydzielaniu środków 
finansowych oraz w dłuższej perspektywie finansowej należy uwzględniać różne 
punkty wyjścia i różne możliwości rozwoju poszczególnych regionów i państw 



AD\1209037PL.docx 5/8 PE650.723v02-00

PL

członkowskich;

12. zwraca się do Komisji, aby zmiana zasad pomocy państwa i reguł konkurencji nie 
wpłynęła szkodliwie na wspólnotowy charakter WPR;

13. przypomina, że zmodernizowana i zrównoważona WPR zdecydowanie przyspieszy 
pomyślne osiągnięcie ogólnych ambitnych celów klimatycznych UE i jednocześnie 
zapewni bezpieczeństwo żywnościowe oraz że znaczna część WPR będzie 
ukierunkowana na wspieranie celów związanych z klimatem; przypomina, że wciąż 
trwa reforma WPR i że nie podjęto jeszcze żadnej decyzji, jeśli chodzi o konkretny 
wkład w realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem i spełnienie 
wymogów w tym zakresie; podkreśla, że osiągnięcie tych celów uzależnione będzie w 
znacznym stopniu od przydziału wystarczających środków finansowych w przyszłych 
budżetach; zauważa w związku z tym, że wdrożenie Zielonego Ładu i strategii „od pola 
do stołu” nie może prowadzić do obniżenia naszych celów, w szczególności celu 
przewidującego zagwarantowanie naszym rolnikom stabilnych środków utrzymania, 
oraz podkreśla, że nie można wymagać od rolników więcej przy mniejszych środkach 
finansowych; oczekuje podjęcia konstruktywnych negocjacji z Radą w sprawie 
przyszłej WPR, aby osiągnąć porozumienie i zagwarantować producentom unijnym 
pewność planowania, oraz podkreśla, że podstawą prac współprawodawców jest 
wniosek Komisji w sprawie reformy i na tym etapie nie należy go zmieniać ani 
wycofywać;

14. zauważa, że w komunikacie w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021) Komisja wskazuje na znaczne potrzeby inwestycyjne w 
rolnictwie, w szczególności w celu sprostania szerszym wyzwaniom środowiskowym, 
w tym utracie różnorodności biologicznej i zanieczyszczeniu; podkreśla jednak, że 
Komisja określa je również jako ostrożne szacunki z uwagi na brak danych 
umożliwiających dokładną ocenę potrzeb inwestycyjnych, jeśli chodzi o przystosowanie 
się do zmiany klimatu oraz odbudowę/zachowanie ekosystemów i różnorodności 
biologicznej;

15. zwraca uwagę na odporną na kryzys krajową produkcję surowców odnawialnych i 
energii ze źródeł odnawialnych oraz wzywa – z myślą o wdrożeniu i dalszym 
forsowaniu unijnej strategii dotyczącej biogospodarki – do aktywnego promowania 
budownictwa drewnianego i renowacji, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania 
krajowych surowców odnawialnych oraz zrównoważonych odnawialnych źródeł 
energii;

16. postuluje, by rosnące wymogi ekologiczne były zawsze kompensowane finansowo; 
zauważa, że jednostronne zobowiązania nie przynoszą korzyści ani europejskiemu 
rolnictwu, ani środowisku naturalnemu, jeżeli skutkują przeniesieniem europejskiej 
produkcji żywności do państw trzecich;

17. podkreśla potrzebę egzekwowania ogólnej zasady równości płci w kontekście środków 
WPR służących osiągnięciu celów Zielonego Ładu, aby zagwarantować objęcie 
ekologiczną transformacją kobiet-rolników;

18. wskazuje, że niedawna pandemia COVID-19 ujawniła strategiczną rolę, jaką odgrywa 
rolnictwo, zapewniając bezpieczną i wysokiej jakości żywność po przystępnych cenach 
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i zapobiegając kryzysowi żywnościowemu; podkreśla zasadniczą rolę „kluczowych 
pracowników” w sektorach rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w czasie kryzysu i 
utrzymuje, że pracownicy ci muszą korzystać z odpowiednich i bezpiecznych 
warunków pracy; podkreśla, że przywóz produktów z państw trzecich, które nie 
spełniają unijnych norm w zakresie bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska, 
dobrostanu zwierząt i norm społecznych, nie może osłabiać starań podejmowanych 
przez rolników w UE, aby produkować żywność w sposób bardziej zrównoważony; 
wskazuje, że ważne jest, by wyciągnąć wnioski z kryzysu związanego z COVID-19, 
zwłaszcza jeśli chodzi o sektory strategiczne;

19. uważa, że aby osiągnąć cele Zielonego Ładu na szczeblu europejskim oraz propagować 
je na arenie międzynarodowej, Komisja musi przeprowadzić ocenę stawek ceł 
przywozowych na produkty rolne oraz zaproponować ich podwyższenie w przypadku 
krajów, które nie stosują lub w dającej się przewidzieć przyszłości nie zamierzają 
stosować wobec producentów rolnych norm i wymogów porównywalnych z normami i 
wymogami obowiązującymi w UE;

20. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony w strategii „od pola do stołu” ambitny zamiar, 
żeby opracować minimalne obowiązkowe kryteria zrównoważonych zamówień na 
żywność i dostosować wykorzystywanie środków publicznych do Zielonego Ładu; 
apeluje o większe uwzględnianie kwestii żywieniowych i zdrowotnych w zamówieniach 
publicznych na żywność;

21. podkreśla znaczenie finansowania badań i innowacji służących opracowaniu 
alternatywnych ekologicznych technologii transformacji i uważa, że wszyscy rolnicy, w 
tym drobni producenci rolni, muszą mieć do nich dostęp;

22. wzywa Komisję, aby zadbała o odpowiednią ochronę zewnętrzną wrażliwych 
produktów rolnych, oraz stwierdza, że należy przy tym wyraźnie wskazywać 
konsumentom wysokie standardy produkcji żywności w UE;

23. podkreśla konieczność zapewnienia dodatkowych środków finansowych – oprócz puli 
środków WPR – na pokrycie roszczeń rolników powstałych wskutek kryzysu 
związanego z COVID-19 lub innych sytuacji kryzysowych;

24. wzywa Komisję, by zarówno w strategii „od pola do stołu”, jak i w przyszłej polityce 
klimatycznej uznawać rolnictwo europejskie za sektor o znaczeniu systemowym oraz 
wystarczająco uwzględniać bezpieczeństwo dostaw, będące czynnikiem stabilności, i 
zawsze mieć je na uwadze.
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