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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. podkreśla, że należy podjąć zdecydowane środki, których celem jest zapewnienie 
wymiany pokoleń w sektorze rolnym poprzez wspieranie młodych rolników 
rozpoczynających działalność gospodarczą, ułatwianie im podjęcia działalności 
rolniczej oraz ułatwianie osobom młodym i kobietom przejmowania gospodarstw, 
ponieważ odgrywają zasadniczą rolę w utrzymaniu odporności gospodarczej obszarów 
wiejskich; wzywa do zwiększenia poziomu wsparcia dla młodych rolników;

2. z niepokojem stwierdza, że na obszarach wiejskich zmniejsza się udział dochodów z 
działalności rolniczej i postępuje dezagraryzacja wsi, czego następstwem jest spadek 
liczby osób pełnozatrudnionych w tym sektorze, a także spadek udziału dochodów z 
rolnictwa w strukturze dochodów gospodarstw domowych użytkujących gospodarstwo 
rolne; zwraca uwagę, że wyludnienie obszarów wiejskich ma negatywny wpływ na 
rolnictwo oraz na same obszary wiejskie i oddalone; podkreśla, że zwiększa ono ryzyko 
ubóstwa i wykluczenia społecznego; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zwrócenia większej uwagi na finansowanie obszarów wiejskich z Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i polityki spójności; odnotowuje rosnące zapotrzebowanie na wysoko 
wykwalifikowanych, młodych specjalistów w regionach, oraz apeluje do państw 
członkowskich o podjęcie niezbędnych działań, w tym wprowadzenie zachęt 
finansowych, aby zachęcić młodych ludzi do kształcenia się w zawodach rolniczych, 
a także ułatwić przekazywanie wiedzy przez osoby starsze młodemu pokoleniu;

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeznaczenia zasobów budżetowych na 
opracowanie i wdrożenie środków służących zwalczaniu różnic w traktowaniu kobiet 
i mężczyzn; zwraca uwagę na kluczową potrzebę zapewnienia przedsiębiorczyniom na 
obszarach wiejskich sprzyjającego otoczenia, w tym w aspekcie prawnym i 
politycznym, prowadzącego do większego dostępu do informacji, wiedzy i 
umiejętności, a także ułatwiającego dostęp do zasobów finansowych, co przyczynia się 
do tworzenia większej liczby miejsc pracy na obszarach wiejskich;

4. podkreśla znaczenie finansowania badań naukowych i innowacji w sektorze rolno-
spożywczym za pośrednictwem środków z programu „Horyzont Europa”, europejskich 
partnerstw innowacyjnych, projektów pilotażowych, działań przygotowawczych i 
wprowadzania innowacyjnych technologii rolniczych oraz zrównoważonej 
biotechnologii wspomaganych zmian; przypomina, że Komisja powinna w 
szczególności zidentyfikować środki zapewniające rolnikom, w tym małym, średnim i 
młodym rolnikom, otrzymywanie niezależnej i bezstronnej pomocy technicznej i 
aktualnych informacji, aby umożliwić im dostęp do korzyści płynących z takich 
programów; podkreśla przy tym konieczność zachowania równowagi geograficznej 
między państwami członkowskimi w dostępie do środków z tych programów; 
podkreśla, że trzeba zadbać o to, by wyniki badań naukowych i innowacji docierały do 
poziomu gospodarstw rolnych; podkreśla, że rolnicy potrzebują alternatywy dla 
chemicznych środków ochrony roślin i nawozów syntetycznych, a do tego konieczne 
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jest przyspieszenie zatwierdzania tych produktów i ich wprowadzania na rynek; zwraca 
się do Komisji o zbadanie, jakie źródła finansowania można by przeznaczyć na rozwój 
zrównoważonej produkcji nawozów i alternatywnych środków ochrony roślin, na 
przykład z linii budżetowej przeznaczonej na EIT w ramach programu „Horyzont 
Europa”;

5. podkreśla centralną rolę, jaką odgrywają inicjatywy rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność w utrzymywaniu i przywracaniu życia i dynamiki lokalnej 
gospodarki wiejskiej, a także potrzebę utrzymania wystarczającego poziomu 
finansowania inicjatywy LEADER; wzywa państwa członkowskie do wykorzystania 
w pełni potencjału inicjatywy LEADER;

6. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Unii na rzecz przyspieszenia transformacji cyfrowej 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
odporności i powstrzymania wyludniania się tych obszarów; zwraca uwagę, że wsparcie 
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 oraz strategii „Od pola do stołu”; podkreśla, że trzeba bardziej 
wspierać transformację cyfrową w rolnictwie, zwłaszcza w sytuacji, gdy podmioty 
łańcucha rolno-spożywczego zmagają się z coraz poważniejszymi konsekwencjami 
rosyjskiej wojny w Ukrainie i pandemii COVID-19; zwraca uwagę, że pomimo agendy 
cyfrowej w niedawnym sprawozdaniu ETO podkreślono, że podstawowe przeszkody, 
takie jak brak standaryzacji formatów danych, oznaczają, że wiele danych dotyczących 
rolnictwa nadal nie jest skutecznie lub w pełni wykorzystywanych;

7. podkreśla, że brakuje strategii dotyczących obszarów wiejskich mających na celu 
zbudowanie innowacyjnego ekosystemu wspierającego tworzenie wiedzy 
i rozpowszechnianie technologii; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia wystarczających inwestycji w nabywanie umiejętności i infrastrukturę 
ICT, aby ułatwiać dostęp przedsiębiorcom i MŚP oraz wspierać rozwój lokalnego 
łańcucha dostaw;

8. nalega, by wpływy do budżetu Unii pochodzące z jakichkolwiek dochodów 
przeznaczonych na określony cel lub ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo w 
rolnictwie w poprzednich latach pozostały w tym obszarze;

9. domaga się, by Komisja przedstawiła wspólne plany konwersji odmian w regionach już 
dotkniętych czynnikami chorobotwórczymi oraz by udostępniła rolnikom odpowiednie 
wsparcie finansowe i bezpłatną pomoc techniczną; przypomina, że również badania 
naukowe mają tu zasadnicze znaczenie, gdyż trzeba znaleźć możliwe do zastosowania 
rozwiązania techniczne, by dostosować nasze rolnictwo do zmiany klimatu;

10. zwraca uwagę, że społeczności wiejskie i rolnicy, w szczególności drobni producenci 
rolni i młodzi rolnicy, odczuwają skutki ograniczenia ich zdolności inwestycyjnych oraz 
że głównymi powodami tego ograniczenia jest wzrost cen energii i kryzys gazowy, 
które wywołują efekt domina w postaci wzrostu cen surowców;

11. podkreśla, że konieczne jest zwiększenie budżetu w związku z poważnymi 
wyzwaniami, przed którymi stoi sektor rolno-spożywczy w 2022 r. i którym będzie 
musiał stawić czoła także w 2023 r., w szczególności z powodu coraz poważniejszych 
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skutków nieuzasadnionej i niesprowokowanej napaści Rosji na Ukrainę oraz pandemii 
COVID-19, które już teraz wpływają na bezpieczeństwo żywnościowe i przystępność 
cenową w Unii, ponieważ rosyjska wojna z Ukrainą poważnie pogorszyła i tak trudną i 
stanowiącą wyzwanie sytuację w zakresie dostępu do środków produkcji i ich 
przystępności cenowej oraz wzmożoną spekulację na rynkach towarów rolnych; 
przypomina, że należy zapewnić wystarczający margines w ramach pułapów, aby 
zaradzić nieprzewidzianym okolicznościom w związku z utrzymującą się niepewnością 
co do perspektyw gospodarczych;

12. zwraca uwagę, że wiele sektorów rolnictwa poważnie ucierpiało z powodu pandemii 
COVID-19, rosyjskiej napaści na Ukrainę i innych kryzysów; przypomina, że te 
kryzysy mają poważne konsekwencje, w tym gwałtowny wzrost cen energii i środków 
produkcji rolnej, takich jak nawozy, co zagraża dochodom naszych rolników; wzywa do 
utrzymania i zwiększenia ukierunkowanego wzmocnienia odpowiednich linii 
budżetowych przeznaczonych na środki wspierania rynku, biorąc także pod uwagę 
negatywny wpływ afrykańskiego pomoru świń i ptasiej grypy na rolników w UE, a w 
konsekwencji na łańcuch dostaw żywności; podkreśla znaczenie zwiększenia autonomii 
i zdolności eksportowych UE w odniesieniu do ukraińskich produktów rolnych ze 
względu na przedłużającą się blokadę ukraińskich portów; wzywa Komisję do 
przeznaczenia większych środków finansowych dla państw członkowskich 
graniczących z Ukrainą i mających dostęp do morza w celu zwiększenia pojemności 
magazynowej w portach i wsparcia lokalnej infrastruktury; z zadowoleniem przyjmuje 
również wszelkie inne dodatkowe formy wsparcia udzielanego przez Komisję rolnikom 
odczuwającym skutki wojny w Ukrainie, takie jak interwencje rynkowe, nadzwyczajne 
wsparcie w ramach EFRROW, wczesna wypłata płatności bezpośrednich, a także 
odstępstwa od obowiązków w zakresie zazieleniania; wyraża nadzieję, że jeżeli kryzys i 
skutki wojny w Ukrainie będą odczuwalne w przyszłości, Komisja będzie gotowa 
wspierać rolników również w 2023 r.;

13. wyraża zadowolenie, że Komisja zaproponowała w projekcie budżetu, aby nową 
rezerwę rolną w 2023 r. stworzyć na wyłącznie na podstawie dostępnych środków w 
ramach podpułapów EFRG, a pozostałą część rezerwy kryzysowej na 2022 r. przekazać 
rolnikom; nalega, by dyscyplina finansowa nie była wykorzystywana do uzupełnienia 
nowej rezerwy rolnej w 2023 r.;

14. zwraca uwagę na postępującą globalizację procesów gospodarczych, szybką 
koncentrację i integrację w pozostałych ogniwach łańcucha rynkowego, rosnące unijne 
standardy produkcji oraz koncentrację inwestycji w ośrodkach miejskich i sektorach o 
wyższej stopie zwrotu; zauważa, że zjawiska te pogłębiają dysparytet dochodowy 
między rolnictwem a resztą gospodarki, dlatego perspektywa budżetowa dla WPR w 
najbliższych latach powinna priorytetowo traktować utrzymanie jak największej 
rentowności produkcji rolnej i jak najsilniejszej pozycji rolników w łańcuchach dostaw;

15. z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie rezerwy kryzysowej w celu sfinansowania 
nadzwyczajnych środków na rzecz unijnych rolników, którzy ponieśli największe straty 
z powodu wojny w Ukrainie; wzywa Komisję do przygotowania szczegółowej analizy 
tego, w jaki sposób państwa członkowskie wydały pule środków przeznaczonych na 
rezerwę kryzysową, oraz do zbadania, czy wsparcie było przeznaczone dla sektorów, 
które najbardziej ucierpiały w wyniku obecnego kryzysu; jednocześnie 
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wzywa do dokładnej analizy skutków tej interwencji dla sektora rolnego oraz podkreśla 
znaczenie wyasygnowania nowych środków, w tym spoza WPR, stabilizujących 
sytuację na rynku paliw i nawozów nieorganicznych; podkreśla, że rezerwa kryzysowa 
musi być szybko ponownie dostępna;

16. podkreśla, że należy uważnie monitorować krajowe plany strategiczne WPR, aby 
zapewnić ich skuteczność w umożliwianiu unijnemu rolnictwu, w tym łańcuchowi 
rolno-spożywczemu, zapewnienia skutecznej i trwałej działalności gospodarstw 
rolnych, żywotności i bezpieczeństwa żywnościowego oraz łagodzenia zawirowań na 
rynku wynikających z rosyjskiej napaści na Ukrainę; ponownie podkreśla, że Rada musi 
utrzymać ambitny wieloletni budżet w dziale 3, mając na uwadze, że należy wesprzeć 
rolników z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego;

17. ponownie podkreśla, że należy wspierać unijnych rolników oraz producentów rolnych i 
spożywczych, by umożliwić im przygotowanie się na przyszłe wyzwania, przy 
jednoczesnym zachowaniu ich dochodów i konkurencyjności, tak by byli oni w stanie 
zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe; przypomina, że pandemia COVID-19 i 
rosyjska napaść na Ukrainę uwypukliły strategiczną rolę, jaką rolnictwo odgrywa w 
zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego; wzywa państwa członkowskie UE do 
zapewnienia dodatkowych zewnętrznych dochodów przeznaczonych na finansowanie 
bezpieczeństwa żywnościowego za pośrednictwem Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności oraz funduszy spójności; wzywa Komisję do uznania 
bezpieczeństwa żywnościowego za główny priorytet rezerwy nieprzydzielonych 
środków na 2023 r.; zwraca się do Komisji o uruchomienie specjalnych instrumentów w 
celu przeznaczenia dodatkowych środków na ISWMR;

18. ubolewa z powodu gwałtownego wzrostu liczby pożarów lasów w Europie w wyniku 
zmiany klimatu i wzywa państwa członkowskie, by w ramach krajowych planów 
strategicznych zwiększyły środki zapobiegania pożarom, poprawiły dostęp rolników do 
systemów nawadniania oraz zmodernizowały infrastrukturę; uważa ponadto, że należny 
pilnie wspierać odtwarzanie lasów w Unii;

19. przyjmuje cel Komisji, jakim jest zmniejszenie zależności Unii od energii pochodzącej 
z państw trzecich, jednak zdecydowanie odrzuca jej wniosek dotyczący umożliwienia 
państwom członkowskim przekazania do 12,5 % środków EFRROW za pośrednictwem 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na wspieranie inwestycji w 
ramach rozdziału dotyczącego RePowerEU; uważa, że tego rodzaju transfer zagraża 
realizacji podstawowych celów WPR, a konieczność przeprogramowania środków 
może spowodować opóźnienia i zbędne obciążenia administracyjne; przypomina, że 
WPR nie można wykorzystywać jako dźwigni dla wszystkich nowych celów polityki 
UE i że musi ona nadal spełniać wyznaczone jej zadania wobec rolników, aby zapewnić 
naszą samowystarczalność żywnościową; zwraca uwagę, że rozporządzenie o planach 
strategicznych WPR umożliwia już finansowanie inwestycji i środków podobnych do 
proponowanych w ramach inicjatywy REPowerEU;

20. podkreśla, że rok 2023 jest pierwszym rokiem wdrażania nowej WPR z nowym 
modelem realizacji opartym na wynikach; zwraca uwagę, że zasadnicze jest to, by nowa 
WPR była wspierana silnym budżetem, oraz że państwa członkowskie muszą być 
przygotowane i wspierane finansowo, aby dokonać tego przejścia na nowy system; 
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podkreśla, że w planach strategicznych zawarto szereg nowych praktyk i środków, 
takich jak nowe, ulepszone ekoschematy, ale także usługi doradcze dla rolników lub 
praktyki, które pomogą nam osiągnąć również cele wyznaczone w strategii „Od pola do 
stołu”, takie jak rolnictwo regeneracyjne, system rolno-leśny i użytkowanie torfowisk; 
stwierdza, że jeśli chcemy, by rolnicy wykorzystali w dużej mierze te możliwości, 
musimy zapewnić im również wsparcie finansowe;

21. podkreśla, że trzeba znaleźć środki finansowe spoza wspólnej polityki rolnej, by 
udzielić doraźnego wsparcia sektorom dotkniętym zewnętrznymi ograniczeniami 
politycznymi lub zdrowotnymi;

22. podkreśla, że Komisja uznaje zmianę klimatu za ryzyko, które prawdopodobnie wpłynie 
na wydatki na pomoc humanitarną w ramach działu 6: Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności w 2023 r.; ubolewa jednak, że margines pozostawiony w tym 
dziale 6 jest zerowy, mimo że potrzebna jest elastyczność w reagowaniu na kryzysy 
humanitarne, które mogą wynikać ze zmiany klimatu lub na które zmiana klimatu może 
mieć wpływ, a także ze skutków pandemii COVID-19, inflacji cen żywności i rosyjskiej 
inwazji;

23. wzywa Komisję do zwiększenia środków w linii dotyczącej mechanizmu kryzysowego 
ISWMR w celu ustanowienia programu na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego na 
świecie w ramach filaru szybkiego reagowania.
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