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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. oczekuje, że w przyszłych wieloletnich ramach finansowych (WRF) wkład na rozwój 
rolnictwa i obszarów wiejskich zostanie utrzymany na obecnym poziomie; nalega, aby 
wszelkie dodatkowe działania związane z przejściem na zieloną gospodarkę były 
finansowane z nowych środków i dodatkowych zasobów własnych UE;

2. 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 pozbawić 
unijnych rolników środków finansowych w późniejszych latach obowiązywania WRF, 
co byłoby szczególnie szkodliwe, jeśli mają oni wypełnić nowe obowiązki przewidziane 
w Zielonym Ładzie;

3. przypomina, że znaczna część puli środków finansowych wspólnej polityki rolnej 
(WPR), które mają największy udział w budżecie UE, zostanie przeznaczona na 
wspieranie celów związanych z klimatem; przypomina, że wciąż trwa reforma WPR i 
że nie podjęto jeszcze żadnej decyzji w sprawie konkretnego wkładu w realizację celów 
związanych z klimatem i środowiskiem i spełnienie wymogów w tym zakresie;

4. wskazuje, że niedawna pandemia COVID-19 ujawniła strategiczną rolę, jaką odgrywa 
rolnictwo, zapewniając bezpieczną i wysokiej jakości żywność po przystępnych cenach; 
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.


