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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 o potrzebie zachęcania do wymiany pokoleń w sektorze rolnym i 
promowania tej wymiany poprzez ułatwianie przejmowania gospodarstw przez 
młodych ludzi i kobiety, ponieważ jest to jedno z głównych wyzwań dla rolnictwa 
europejskiego; przypomina o potrzebie odpowiedniego wsparcia finansowego dla 
młodych rolników w ramach zreformowanej wspólnej polityki rolnej (WPR); podkreśla, 
że zapobieganie porzucaniu gospodarstw rolnych jest ważnym elementem 
długoterminowej wizji Komisji dotyczącej obszarów wiejskich, i podkreśla, że 
rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich są kluczowymi obszarami polityki inwestycyjnej 
i mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów UE w zakresie bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego, 
równowagi terytorialnej, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt;

2. podkreśla znaczenie finansowania badań naukowych i innowacji w sektorze rolno-
spożywczym za pośrednictwem funduszy na rozwój obszarów wiejskich, środków z 
programu „Horyzont Europa”, europejskich partnerstw innowacyjnych, projektów 
pilotażowych, działań przygotowawczych i wprowadzania technologii wspomaganych 
zmian, co pozwoli poprawić konkurencyjność, zachęci do inteligentnych rozwiązań i 
wesprze sprawiedliwą transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej; podkreśla 
w związku z tym potrzebę zapewnienia rolnikom pomocy technicznej we wdrażaniu 
nowych technologii oraz zadbania o to, by wyniki badań naukowych i innowacji 
docierały do gospodarstw rolnych i rolników;

3. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Unii Europejskiej na rzecz przyspieszenia 
transformacji cyfrowej w rolnictwie i na obszarach wiejskich; zauważa, że wsparcie dla 
inwestycji w modernizację i innowacje ma stale znaczenie, jeśli sektor rolnictwa ma 
przyczynić się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, unijnej strategii na 
rzecz bioróżnorodności 2030 oraz modelu „Od pola do stołu”; wzywa Komisję do 
określenia dodatkowych źródeł wsparcia finansowego dla rolników w celu zapewnienia 
sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji w zakresie cyfryzacji sektora rolnego, 
ponieważ utrzymują się znaczne różnice na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym;

4. wzywa państwa członkowskie do ułatwienia dostępu do kredytów i innych 
instrumentów finansowych dla gospodarstw, zwłaszcza małych gospodarstw i 
gospodarstw rodzinnych;

5. wzywa Komisję do wspierania, również finansowo, projektów integracji pionowej 
promujących zrównoważoną produkcje w celu skutecznego wdrożenia modelu „Od pola 
do stołu” oraz promowania w dalszym ciągu wiedzy na temat regionalnej i zdrowej 
żywności wyprodukowanej w sposób zrównoważony, pochodzącej na przykład z diety 
śródziemnomorskiej lub z innych krajowych lub regionalnych systemów jakości, oraz 
jej spożycia, w tym określeń jakościowych stosowanych fakultatywnie: „produkt 
górski” i „produkt rolnictwa wyspiarskiego”, a także produktów wysokiej jakości o 
dużej wartości dodanej, oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia;
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6. potwierdza, że unijny program dla szkół ma znaczenie, jeżeli chodzi o pomoc dzieciom 
w przestrzeganiu zdrowej diety; wzywa Komisję, by zaproponowała odpowiednie 
wsparcie na rzecz programu dla szkół; zachęca państwa członkowskie do pełnego 
wykorzystania przyznanych im środków i priorytetowego traktowania zrównoważonej, 
lokalnej produkcji wysokiej jakości;

7. podkreśla, że europejscy rolnicy nadal odgrywają strategiczną rolę podczas pandemii i 
wykazali się ciągłą odpornością, a także zapewniają obywatelom europejskim stabilne i 
bezpieczne dostawy żywności; wzywa Komisję, aby w ramach swoich uprawnień 
zapewniła europejskie bezpieczeństwo żywnościowe i zmniejszyła zależność od krajów 
spoza UE; podkreśla, że w przypadku przywozów z państw spoza UE Komisja musi 
zadbać o to, by przywożone produkty spełniały normy jakości, w szczególności dzięki 
wdrożeniu zasady wzajemności norm w odniesieniu do produktów rolnych spoza UE, 
co pozwoli zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe europejskich konsumentów;

8. z zadowoleniem przyjmuje plan interwencyjny Komisji dotyczący zapewnienia 
zaopatrzenia w żywność i bezpieczeństwa żywnościowego w czasie kryzysu oraz 
ustanowienie europejskiego mechanizmu gotowości i reagowania na kryzysy związane 
z bezpieczeństwem żywnościowym; zwraca uwagę, że brak koordynacji procedur w 
sytuacjach awaryjnych oraz różne interpretacje środków wprowadzonych przez UE w 
państwach członkowskich nie mogą zagwarantować sprawnego funkcjonowania 
jednolitego rynku; z zadowoleniem przyjmuje zatem rolę europejskiego mechanizmu 
gotowości i reagowania na kryzysy związane z bezpieczeństwem żywnościowym w 
dążeniu do poprawy poziomu gotowości i współpracy między sektorami; wzywa 
Komisję, by wprowadziła środki, które zaradzą podatności sektora rolno-spożywczego 
na kryzysy, w tym również w ramach strategii „Od pola do stołu”;

9. uważa, że bardziej rygorystyczne kontrole wymogów dotyczących przywozu roślin, 
innych produktów rolnych, środków ochrony roślin i produktów stosowanych w 
rolnictwie wprowadzanych na terytorium UE przyczynią się do ochrony zdrowia 
konsumentów, różnorodności biologicznej i dochodów europejskich rolników;

10. wzywa Komisję do bezzwłocznego przedstawienia wspólnych planów w zakresie 
konwersji odmian w regionach już dotkniętych czynnikami chorobotwórczymi oraz do 
udostępnienia rolnikom odpowiedniego wsparcia finansowego i bezpłatnej pomocy 
technicznej;

11. w dalszym ciągu nalega, by wpływy do budżetu UE pochodzące z jakichkolwiek 
dochodów przeznaczonych na określony cel lub ze zwrotów kwot wypłaconych 
omyłkowo w rolnictwie w poprzednich latach pozostawały w tym obszarze.

12. przypomina, że 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie zreformowana wspólna polityka 
rolna przewidująca nowy model realizacji, i podkreśla, że trzeba zapewnić sprawne 
wdrożenie i natychmiastowe zastosowanie planów strategicznych WPR, aby szybko 
udostępnić odpowiednie środki budżetowe; podkreśla, że w planach strategicznych 
istnieje szereg nowych praktyk i środków, takich jak usługi i praktyki doradztwa 
rolniczego oraz nowe i usprawnione ekoschematy, które pomogą osiągnąć cele 
wyznaczone w strategii „Od pola do stołu”, w tym również w odniesieniu do rolnictwa 
regeneracyjnego, systemów rolno-leśnych i użytkowania torfowisk;
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13. przypomina o zobowiązaniach podjętych w ramach porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie reformy WPR, dotyczących utrzymania w budżecie 
na 2023 r. finansowania programu szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i 
wyspiarskich (POSEI) i programu na rzecz mniejszych wysp Morza Egejskiego na 
poziomie z roku budżetowego 2020; podkreśla zasadnicze znaczenie programu POSEI 
dla utrzymania działalności rolniczej oraz dla zaopatrzenia w żywność i produkty rolne 
w regionach najbardziej oddalonych, którym należy zapewnić odpowiednie środki; 
przypomina o szczególnych problemach społeczno-gospodarczych tych regionów 
wynikających z ich położenia geograficznego, w szczególności z ich oddalenia, 
wyspiarskiego charakteru, niewielkich rozmiarów, trudnej topografii i klimatu, jak 
stwierdzono w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

14. podkreśla, że unijny sektor rolny stoi obecnie w obliczu poważnych wyzwań, w 
szczególności wynikających z pandemii COVID-19, kryzysu energetycznego oraz 
rosnących cen nawozów i pasz, co sprawia, że potrzeba zrównoważonych inwestycji w 
sektorze rolnictwa jest większa niż kiedykolwiek wcześniej, w tym ze źródeł spoza 
budżetu WPR, aby zapewnić konsumentom produkcję wystarczającej ilości przystępnej 
cenowo żywności wysokiej jakości oraz pomóc rolnikom w radzeniu sobie z przyszłymi 
kryzysami;

15. w kontekście trwającego kryzysu na rynku wieprzowiny wzywa Komisję do określenia 
mechanizmów wsparcia dla hodowców trzody chlewnej i producentów wieprzowiny, a 
jednocześnie do uwzględnienia negatywnych skutków afrykańskiego pomoru świń;

16. zwraca się do Komisji o zajęcie się problemami dotykającymi wiele sektorów ze 
względu na rosnące koszty środków produkcji, w szczególności nawozów, pasz i 
energii, poprzez ukierunkowane interwencje rynkowe, a także wzywa do dalszego i 
ukierunkowanego zwiększania odpowiednich pozycji budżetowych przeznaczonych na 
środki wspierania rynku;

17. z zadowoleniem przyjmuje nową rezerwę rolną przewidzianą w nowej WPR, która to 
rezerwa będzie wspierać sektor rolny w przypadku zmian na rynku lub kryzysów 
mających wpływ na produkcję lub dystrybucję produktów rolnych i którą Parlament 
zdecydowanie poparł podczas negocjacji w sprawie nowej WPR; podkreśla, że rezerwa 
ta wyniesie co najmniej 450 mln EUR rocznie i ma być początkowo finansowana ze 
środków dostępnych w ramach podpułapu Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji, a następnie – w razie potrzeby – z niewykorzystanych środków z rezerwy 
kryzysowej dostępnych pod koniec 2022 r.; zauważa, że rezerwa rolna zostanie 
wdrożona po raz pierwszy w 2023 r., i podkreśla, że pozostałą część niewykorzystanych 
środków z rezerwy kryzysowej na 2022 r. należy zwrócić rolnikom; podkreśla, że 
rezerwa rolna w ramach nowej WPR powinna stać się skuteczniejszym narzędziem, 
które z czasem umożliwi zaradzanie małym i dużym kryzysom w sektorze rolnym, oraz 
że stanowi ona łatwo dostępną ochronę przed niepewnością rynkową; przypomina, że 
trzeba w pełni wykorzystać dodatkowe wsparcie udzielane Europejskiemu Funduszowi 
Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) ze środków 
NextGenerationEU;

18. podkreśla, że trzeba znaleźć środki finansowe spoza wspólnej polityki rolnej, by 
udzielić wsparcia ad hoc sektorom dotkniętym zewnętrznymi ograniczeniami 



PE703.181v02-00 6/8 AD\1250264PL.docx

PL

politycznymi lub zdrowotnymi.
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