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Przedmiot: Opinia w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III  
(2019/2213 (BUD))

Szanowny Panie!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma zwrócono się do Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Na posiedzeniu 
22 stycznia 2020 r. komisja podjęła decyzję o przedstawieniu tej opinii w formie pisma.

W dniu 26 marca Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła sprawę z zastosowaniem 
procedury pisemnej. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiła zwrócić się do Komisji 
Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek.

Z poważaniem

(podpisano) Norbert Lins
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WSKAZÓWKI

A. mając na uwadze, że rok 2021 powinien być pierwszym rokiem wdrażania kolejnych 
wieloletnich ram finansowych (WRF) oraz że Komisja zaproponuje nową strukturę 
budżetową; 

B. mając na uwadze, że Komisja zaproponowała przegląd wspólnej polityki rolnej (WPR), 
który obejmuje trzy odrębne wnioski ustawodawcze, oraz że wejście w życie nowo 
zreformowanej WPR prawie na pewno nie nastąpi w 2021 r;

C. mając na uwadze, że Komisja zaproponowała rozporządzenie ustanawiające niektóre 
przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) w odniesieniu do ich zasobów i wykonania w roku 2021;

D. mając na uwadze, że rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich pozostaną największą 
częścią wydatków budżetowych, ponieważ, w przeciwieństwie do większości innych 
sektorów, wydatki na poziomie Unii w dużym stopniu zastępują wydatki krajowe; 
mając na uwadze, że należy koniecznie zadbać o to, by wszelkie nowe potrzeby sektora 
rolnego wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu były odpowiednio wspierane przez 
dodatkowe środki budżetowe;

1. wzywa Komisję do zaproponowania struktury budżetowej zgodnej z ogólnymi 
zasadami jednolitości, uniwersalności, jednoroczności, specyfikacji, a w szczególności 
z zasadami przejrzystości i należytego zarządzania finansami, aby umożliwić 
Parlamentowi pełne wykonywanie jego uprawnień kontrolnych; w związku z tym 
wzywa Komisję do zaproponowania wystarczająco szczegółowej struktury budżetowej 
dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
obecnych WRF;

2. zwraca uwagę, że WPR, wraz z innymi obszarami polityki Unii, będzie miała do 
odegrania ważną rolę w realizacji celów Zielonego Ładu;

3. podtrzymuje stanowisko Parlamentu, że budżet WPR powinien zostać utrzymany 
przynajmniej na obecnym poziomie, w szczególności w świetle nowych wymagań 
stawianych mu w związku z realizacją celów Unii w zakresie klimatu i różnorodności 
biologicznej, zgodnie z porozumieniem paryskim, a także w dziedzinie bezpieczeństwa 
żywnościowego, wzrostu gospodarczego, równowagi terytorialnej i społecznej, zdrowia 
i kryzysów gospodarczych, rynków zagrożonych zmiennością lub zamknięciem, jak 
również innych czynników wpływających na bezpieczeństwo żywnościowe;

4. wzywa Komisję do uwzględnienia w swoim wniosku i w późniejszym akcie 
zmieniającym projekt budżetu na rok 2021 wyniku porozumienia politycznego, które 
ma zostać osiągnięte w sprawie środków przejściowych na rok 2021 (COM(2019)0581, 
2019/0254(COD)); ponadto wzywa państwa członkowskie do terminowego przyznania 
wystarczających środków na dalszą poprawę jakości danych i wskaźników 
przekazywanych Unii w celu zapewnienia pełnej zgodności z polityką budżetu 
ukierunkowanego na wyniki; domaga się wysokiej jakości danych i wskaźników 
umożliwiających właściwą ocenę WPR;
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5. wzywa państwa członkowskie do zajęcia się problemem demograficznym i brakiem 
wymiany pokoleniowej w sektorze rolnym, a ponadto nalega na zapewnienie 
wystarczających środków wsparcia dla młodych rolników i na rzecz równouprawnienia 
płci na obszarach wiejskich;

6. w dalszym ciągu 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;

7. przypomina o konieczności przeznaczenia znacznej części środków z programu 
„Horyzont Europa” na sektor rolno-spożywczy, zwłaszcza w szerszym kontekście 
strategii „od pola do stołu”; jest przekonany o znaczeniu badań, rozwoju i innowacji w 
tym sektorze, a także o tym, że rezultaty badań oraz innowacji muszą docierać do 
gospodarstw rolnych; opowiada się za zwiększeniem środków przeznaczonych na 
program w celu zapewnienia bezpiecznej, wysokiej jakości żywności i innowacyjnych 
form rolnictwa w Unii;

8. zwraca się o dalsze wsparcie dla już trwającego  nowego projektu pilotażowego oraz 
działań przygotowawczych.


