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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. ubolewa, że w proponowanym zmienionym pułapie dla nowego działu 3 wieloletnich 
ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 główne kategorie wydatków na wspólną 
politykę rolną (WPR), a mianowicie te przeznaczone na płatności bezpośrednie, środki 
rynkowe i rozwój obszarów wiejskich, zostaną prawdopodobnie obniżone w 2021 r.; 
przypomina wcześniejsze rezolucje Parlamentu, w których apelowano o utrzymanie 
finansowania WPR przynajmniej na obecnym poziomie;

2. odnotowuje, że na rolnictwo przewidziano kwotę 55 182 mln EUR w środkach na 
zobowiązania i 54 879,9 mln EUR w środkach na płatności; wyraża zaniepokojenie 
poważnym zmniejszeniem środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 
(EFRG) (-3 231 mln EUR w środkach na zobowiązania i -3 215 mln EUR w środkach 
na płatności) w porównaniu z budżetem na rok budżetowy 2020; zwraca uwagę, że 
środki na zobowiązania w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) zwiększono do 15 002,9 mln EUR (+2,1 %), a środki 
na płatności o 14 715 mln EUR (+12,2 %) w porównaniu z budżetem na rok budżetowy 
2020; odnotowuje przesunięcie netto w wysokości -753,9 mln EUR z EFRG do 
EFRROW;

3. wzywa Radę do umożliwienia Unii wywiązania się ze zobowiązań do zapewnienia 
wystarczającego finansowania na rzecz bezpiecznych dostaw żywności wysokiej 
jakości, działań w dziedzinie klimatu, ochrony środowiska, a także na rzecz 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, z których sektor rolnictwa potrzebuje korzystać w dużej mierze, aby 
osiągnąć cele zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie; zwraca uwagę, że większe 
wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju wymagają odpowiedniego finansowania; 
zwraca uwagę na fakt, że kryzys związany z COVID-19 uwypuklił znaczenie produkcji 
i dostaw żywności w Unii; przypomina, że bezpieczeństwo żywnościowe i 
zrównoważony charakter łańcucha żywnościowego wymagają inwestycji i wsparcia dla 
rolników oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na obszarach wiejskich;

4. zwraca się do Komisji, aby podczas przeglądu projektu budżetu zobowiązała się za 
pośrednictwem listu w sprawie poprawek do dostosowania swoich danych liczbowych 
w celu zaradzenia kryzysowi na rynku w niektórych kluczowych sektorach, które 
ucierpiały w wyniku kryzysu związanego z COVID-19;

5. przypomina o znaczeniu programu „Horyzont Europa” we wspieraniu badań, rozwoju i 
innowacji w sektorze rolno-spożywczym i biogospodarce, które mają zasadnicze 
znaczenie dla przejścia na gospodarkę niskoemisyjną poprzez zastąpienie produktów 
opartych na paliwach kopalnych.


