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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. przypomina, że zgodnie z przepisami przejściowymi wspólnej polityki rolnej (WPR) 
środki Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) będą 
kontynuowane w 2022 r. według zasad z ram na lata 2014–2020 do czasu wdrożenia 
zreformowanej WPR w 2023 r.; podkreśla, że środki przejściowe WPR są istotne w 
okresie przed wprowadzeniem nowej podstawy prawnej, a jednocześnie przyczyniają 
się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, gwarantują płynne i harmonijne 
przejście do nowych przepisów oraz pewność prawa w sektorze rolnym, a także 
zabezpieczają ramy prawne finansowania i stabilność gospodarczą europejskich 
gospodarstw rolnych; zwraca uwagę, że należy stopniowo doprowadzić programy na 
lata 2014–2020 do pomyślnego zamknięcia, realizując płatności końcowe z tytułu 
zobowiązań pozostających do spłaty; z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie 
EFRROW o 5,7 mld EUR z Next Generation EU (NGEU) w 2022 r.; przypomina, że 
fundusze NGEU będą dostępne jako zewnętrzne dochody przeznaczone na określony 
cel niepodlegające rocznej procedurze budżetowej; podkreśla, że wsparcie z NGEU dla 
podmiotów lokalnych nie tylko ma zasadnicze znaczenie dla rolników i obszarów 
wiejskich w związku z odbudową po pandemii, lecz także jest kluczowe dla realizacji 
ambitnych celów środowiskowych Unii i dla odporności systemu rolnego przy 
osiąganiu nowych strategicznych celów związanych z różnorodnością biologiczną i 
strategią „Od pola do stołu”, a także celów długoterminowej wizji rozwoju obszarów 
wiejskich w pierwszej fazie jej wdrażania; podkreśla zatem, że potrzebny jest silny 
EFRROW i że trzeba szybko wdrożyć środki z Next Generation NGEU w 2022 r. ze 
względu na zobowiązania Unii w ramach tego nowego instrumentu odbudowy;

2. zwraca uwagę, że zreformowana i zmodernizowana WPR będzie wspierać przejście na 
w pełni zrównoważony sektor rolnictwa i rozwój dynamicznych obszarów wiejskich, 
zgodnie z ambitnymi celami Europejskiego Zielonego Ładu i powiązanych z nim 
strategii, a mianowicie strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności;

3. z zadowoleniem przyjmuje fundusze na odbudowę, które są przeznaczone na pomoc 
podmiotom działającym w sektorze rolno-spożywczym w staraniach o dostosowanie się 
do zmiany klimatu, a także na zapewnienie europejskim konsumentom 
zrównoważonych produktów lokalnych; podkreśla, że szczególną uwagę należy 
poświęcić wysokiej jakości produktom rolno-spożywczym, na które kryzys COVID-19 
miał największy wpływ;

4. apeluje do Komisji i państw członkowskich, aby w 2022 r. koncentrowały się na 
projektach, które chronią istniejące miejsca pracy w sektorze rolnictwa i tworzą 
wysokiej jakości miejsca pracy z gwarantowanymi prawami pracowniczymi oraz 
stabilnymi i regulowanymi warunkami płacy i pracy, tak by skutecznie i zdecydowanie 
zwalczać ubóstwo i wykluczenie społeczne na obszarach wiejskich;

5. odnotowuje, że na rolnictwo przewidziano kwotę 54 117 mln EUR w środkach na 
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zobowiązania i 55 859 mln EUR w środkach na płatności; odnotowuje mandat Rady i 
brak dalszych cięć w projekcie budżetu Komisji; wzywa jednak do zwiększenia budżetu 
z uwagi na liczbę wyzwań, przed którymi stoi sektor rolno-spożywczy w 2021 r. i 
którymi należy się zająć w 2022 r.; z zadowoleniem odnotowuje, że dział 3 (Zasoby 
naturalne i środowisko) ma zapewnić około połowy całkowitych środków budżetowych 
przeznaczonych na przeciwdziałanie zmianie klimatu w latach 2021–2027; podkreśla, 
że środki z tego działu przeznaczone są na inwestycje w zrównoważony sektor 
rolnictwa i gospodarki morskiej, z myślą o zapewnieniu bezpiecznych dostaw żywności 
wysokiej jakości przez przyjęcie zaktualizowanych celów polityki rolnej i morskiej; 
podkreśla, że EFRG i EFRROW muszą znacząco przyczynić się do realizacji szeregu 
celów rozwoju, obejmujących uwzględnienie klimatu i ochrony różnorodności 
biologicznej w budżecie na lata 2021–2027; podkreśla wstępne szacunki wskazujące, że 
wkład EFRG i EFRROW w działania na rzecz klimatu wynosi ponad 20 % unijnego 
poziomu docelowego, zaś ich wkład w działania na rzecz różnorodności biologicznej 
wynosi ponad 60 % unijnego poziomu docelowego, co ma zrównoważyć programy, 
które nie przyczyniają się do realizacji tych celów; podkreśla jednak, że szacunki muszą 
zostać potwierdzone przez dokładne śledzenie wydatków; przypomina, że aby wypełnić 
swoje obowiązki sprawozdawcze na podstawie Konwencji o różnorodności 
biologicznej, Unia jest zobowiązana do śledzenia swoich wydatków związanych z 
różnorodnością biologiczną; podkreśla, że należy szybko przyjąć przejrzystą, 
kompleksową i sensowną metodę śledzenia wydatków związanych z klimatem i 
wydatków związanych z różnorodnością biologiczną oraz w razie konieczności 
dostosować tę metodę podczas śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych 
(WRF); podkreśla, że rok 2022 bez odpowiednich wydatków na rzecz klimatu i 
różnorodności biologicznej oraz bez wiarygodnego monitorowania może utrudnić 
osiągnięcie tych celów w bieżących WRF;

6. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie nowego programu „Cyfrowa Europa” w celu 
wyeliminowania obecnej luki w inwestycjach cyfrowych; podkreśla, że program 
„Cyfrowa Europa” zwiększy podstawowe zdolności cyfrowe UE przez skupienie się na 
kluczowych obszarach sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, zaawansowanych 
technologii obliczeniowych, infrastruktury, zarządzania i przetwarzania danych oraz ich 
interoperacyjności, rozwoju i optymalnego wykorzystania w sektorach krytycznych, w 
tym w rolnictwie i środowisku;

7. kwestionuje analizę kosztów i korzyści dotyczącą obecnej rezerwy kryzysowej, która 
nie została wykorzystana pomimo szeregu wniosków o wsparcie w czasie pandemii 
COVID-19; ponownie postuluje wykorzystanie tej rezerwy w przypadku ewentualnych 
nowych zakłóceń na rynkach lub kryzysu sektorowego w związku z wciąż trwającą 
pandemią COVID-19; z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w celu 
poprawy rezerwy kryzysowej osiągnięte w ramach reformy WPR, jednak ubolewa, że 
nie uwzględniono w nim ambitniejszych propozycji popieranych przez Parlament 
Europejski;

8. przypomina, że pandemia COVID-19 uwypukliła strategiczną rolę WPR w 
zapobieganiu kryzysowi żywnościowemu przez zapewnianie bezpiecznej, 
wysokojakościowej, bogatej w składniki odżywcze i zróżnicowanej żywności po 
przystępnych cenach; z zadowoleniem przyjmuje nieznaczny wzrost zapotrzebowania i 
środków na interwencje na rynku rolnym w budżecie na 2022 r. w porównaniu z 
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budżetem na 2021 r.; nalega, aby niektóre środki kryzysowe związane z COVID-19 
wspierające sektory rolnicze kontynuowano w 2022 r. i przeznaczono na nie dodatkowe 
fundusze, tak by złagodzić skutki pandemii COVID-19 i stale wspierać społeczności 
wiejskie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego w perspektywie 
średnio- i długoterminowej; zwraca się do Komisji, aby w roku budżetowym 2022 
wdrożyła nadzwyczajne środki, tak by pomóc rolnikom w pokonaniu kryzysu 
związanego z COVID-19, wskutek którego mocno ucierpiały niektóre sektory 
rolnictwa, w tym producenci kwiatów, wina i serów oraz niektórzy producenci mięsa, 
oraz aby czyniła to zgodnie z długoterminowymi celami zdrowotnymi i 
środowiskowymi strategii „Od pola do stołu”; jest zdania, że Unia powinna przeznaczyć 
na ten cel margines w wysokości 340 mln euro, który pozostanie po dochodach 
przeznaczonych na określony cel;

9. przypomina, że art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu UE przewiduje priorytetowe 
traktowanie obszarów wiejskich; zauważa jednak, że obszary wiejskie są 
niedowartościowane przy dystrybucji środków z polityki spójności oraz Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR); wzywa zatem Komisję do nadania wyższego 
priorytetu finansowaniu obszarów wiejskich w ramach EFRR i polityki spójności;

10. zachęca państwa członkowskie, aby na mocy zmienionego rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich kierowały 
płatności bezpośrednie w ramach pułapów krajowych do dobrowolnego systemu dla 
drobnych producentów rolnych;

11. potwierdza znaczenie unijnego programu „Owoce, warzywa i mleko w szkole”, który 
pomaga dzieciom w zdrowym odżywianiu się; w związku z tym nie może zgodzić się z 
propozycją Komisji, by zmniejszyć wsparcie dla programu dla szkół o prawie 10 %, 
zwłaszcza zważywszy na zróżnicowane, ale często szkodliwe skutki pandemii COVID-
19 dla bezpieczeństwa żywnościowego dzieci i młodzieży, ich zwyczajów 
żywieniowych i zasobów finansowych; zachęca państwa członkowskie do pełnego 
wykorzystania przyznanych im środków i priorytetowego traktowania zrównoważonej, 
lokalnej produkcji wysokiej jakości;

12. zaznacza, że znaczną część środków z programu „Horyzont Europa” trzeba przeznaczyć 
na sektor rolno-spożywczy, aby wspierać badania i innowacje w zakresie żywności, 
rolnictwa, biogospodarki i rozwoju obszarów wiejskich na miarę ambicji Europejskiego 
Zielonego Ładu i z myślą o poprawieniu wydajności rolnictwa; apeluje do Komisji, aby 
zadbała, by wyniki tych działań były odczuwalne dla gospodarstw rolnych; wzywa 
Komisję, aby skutecznie i praktycznie wdrożyła podejście wielopodmiotowe w 
programie „Horyzont Europa”, tak by rolnicy mogli odegrać odpowiednią rolę w tych 
programach i uczestniczyć w procesie projektowania, wdrażania i upowszechniania 
przez cały okres realizacji projektu; przypomina, że odpowiednie i dostępne usługi 
doradcze są istotne, by zachęcić rolników do stosowania najnowocześniejszych 
technologii i praktyk, w tym metod upraw i hodowli, oraz poprawić konkurencyjność i 
zrównoważony charakter tego sektora. zaznacza, że nadal trzeba starać się o 
zachowanie równowagi geograficznej w dostępie do finansowania z programu 
„Horyzont Europa” między wszystkimi państwami członkowskimi.

13. popiera przedłużenie, na okres po 15 października 2021 r., nadzwyczajnych środków 
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dla sektora wina, aby pomóc rolnikom w pokonaniu kryzysu związanego z COVID-19, 
zważywszy na pogorszenie sytuacji na rynku spowodowane utrzymującymi się 
obostrzeniami; podkreśla gospodarcze skutki kryzysu, które mogą znacząco zmienić 
tendencje konsumpcyjne; podkreśla, że przez półtora roku spór Airbus/Boeing pogłębił 
szkody gospodarcze poniesione przez sektor wina;

14. ubolewa nad konkluzją zawartą w opinii Trybunału Obrachunkowego nr 10/2021, że 
Komisja nie posiada jak dotąd w pełni skutecznych ram, które wspierałyby 
uwzględnianie aspektu płci w budżecie Unii; podkreśla, że analizy dotyczące płci oraz 
monitorowanie i ocena problematyki płci w sektorze rolnym są istotne dla pokonania 
nierówności; wzywa Komisję do opracowania konkretnych działań w celu wdrożenia 
nowej strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025 w sektorze rolnym;

15. wrażliwe sektory rolnictwa odgrywają ważną rolę pod względem gospodarczym, 
społecznym lub środowiskowym; jest zdania, że dobrowolne wsparcie związane z 
produkcją dla tych sektorów należy utrzymać na tym samym poziomie; w związku z 
tym sprzeciwia się redukcji o 13 mln EUR zaproponowanej w projekcie budżetu na 
2022 r.;

16. podkreśla, że przyszła suwerenność żywnościowa w znacznej mierze zależy od 
wymiany pokoleń w sektorze rolnym; wzywa państwa członkowskie, by w 2022 r. 
zwiększyły istniejące środki wsparcia dla młodych rolników w świetle braku wymiany 
pokoleń w sektorze rolnictwa, co stanowi obecnie jedno z największych wyzwań dla 
europejskiego rolnictwa; wzywa Radę i Komisję co najmniej do utrzymania poziomów 
wsparcia dla młodych rolników w budżecie ogólnym na 2022 r.; podkreśla potrzebę 
ułatwienia dostępu do gruntów i dziedziczenia gospodarstw rolnych jako kluczowego 
warunku umożliwiającego młodym i nowym rolnikom rozpoczęcie działalności w tym 
sektorze; w związku z tym odrzuca proponowane w projekcie budżetu zmniejszenie o 5 
mln EUR środków na płatności dla młodych rolników;

17. podkreśla, że w związku ze stopniową liberalizacją handlu produktami rolnymi oraz 
istnieniem u naszych partnerów handlowych różnych norm produkcji, praktyk 
środowiskowych i zasad dobrostanu zwierząt konieczne jest wzmocnienie kontroli 
granicznych; wzywa Komisję do monitorowania obowiązujących umów handlowych z 
krajami, w których istnieją poważne wątpliwości co do zgodności z przepisami 
unijnymi i które były przedmiotem skarg wnoszonych do Europejskiego Urzędu ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
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