
 
Koronawirus: nadzwyczajne środki wsparcia dla
rolników i rybaków w UE
 
UE zatwierdziła nadzwyczajne środki wsparcia dla rolników i rybaków dotkniętych
pandemią koronawirusa, aby mogli zapewniać żywność.
 

Aby uniknąć zakłóceń w dostawach żywności, UE podjęła pilne działania w celu wsparcia
producentów żywności.
 
Główne problemy producentów żywności 
Podczas gdy opóźnienia w transgranicznym przepływie towarów rolnych zostały rozwiązane
dzięki wprowadzeniu tzw. zielonych pasów dostaw, które pozwalają na ruch pojazdów
transportujących kluczowe towary, z poważnymi trudnościami nadal borykają się sektory
akwakultury, rolnictwa i hodowli ryb.
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Producenci żywności zmagają się z niedoborem siły roboczej z powodu zawieszenia
swobodnego przepływu pracowników sezonowych, na których w znacznym stopniu polegają.
Komisja Europejska ogłosiła, że można ich uznać za pracowników o znaczeniu kluczowym, ale,
co zrozumiałe, wielu z nich nie chce opuszczać swoich domów. Niższa produkcja może z kolei
mieć wpływ na ceny. Ponadto, sektor rolny utracił ważnych klientów z powodu zamknięcia hoteli
i restauracji.
 
Wsparcie dla rybaków i akwakultury 
Podczas sesji plenarnej 17 kwietnia, eurodeputowani zatwierdzili pomoc finansową dla
najbardziej dotkniętych społeczności rybackich i hodowców akwakultury. Sektor rybołówstwa
boryka się z trudnościami logistycznymi w portach, podwyższonymi cenami transportu
produktów rybnych, ograniczeniami handlowymi z krajami trzecimi, załamaniem cen, utratą
rynków, obawami dotyczącymi bezpieczeństwa załogi i ograniczonymi możliwościami zmian
załogi z powodu kwarantanny.
 
Szereg nadzwyczajnych środków pomoże tym sektorom, w tym zwiększenie możliwości
pomocy publicznej i wprowadzenie środków wsparcia za pośrednictwem Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego, którego zasady staną się bardziej elastyczne.
 
Państwa członkowskie będą mogły zapewnić wsparcie:
 

rybakom na czasowe zaprzestanie działalności połowowej 
hodowcom akwakultury na czasowe zawieszenie lub ograniczenie produkcji 
organizacjom producentów na czasowe przechowywanie produktów rybołówstwa i
akwakultury
 

Jak UE pomaga rolnikom? 
Parlamentarna Komisja Rolnictwa 15 kwietnia z zadowoleniem przyjęła plany pomocy dla
sektora rolno-spożywczego przedstawione przez Komisję Europejską, ale wezwali do bardziej
ukierunkowanego działania, w tym środków rynkowych, takich jak prywatne przechowywanie.
Posłowie wezwali również do uruchomienia rezerwy kryzysowej, aby pomóc sektorom rolnym, i
stwierdzili, że polityka rolna UE będzie potrzebować odpowiedniego długoterminowego
wsparcia budżetowego w okresie po pandemii COVID-19.
 
Jednym ze środków pomocowych jest realokacja niewykorzystanych funduszy rolnych na walkę
ze skutkami kryzysu na obszarach wiejskich. Bardziej elastyczny i uproszczony europejski
fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich pozwoli na pożyczki lub gwarancje na
korzystnych warunkach na pokrycie kosztów operacyjnych w wysokości do 200 000 euro.
 
19 czerwca, eurodeputowani zwiększyli wsparcie kryzysowe, które kraje UE będą mogły
wypłacić rolnikom i rolno-spożywczym MŚP, które ucierpiały najbardziej, z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rolnicy będą mogli otrzymać do 7
000 euro, a MŚP z branży rolno-spożywczej do 50 000 euro. Państwa członkowskie będą miały
również więcej czasu na rozdysponowanie wsparcia.
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https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200415IPR77116/covid-19-meps-endorse-enhanced-support-to-eu-fisheries-and-aquaculture
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_pl
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_pl
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_pl
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200615IPR81231/covid-19-wieksza-pomoc-dla-rolnikow-z-funduszu-rozwoju-obszarow-wiejskich-ue


W odniesieniu do pracowników sezonowych, którzy są kluczowi do sadzenia roślin, ich
pielęgnacji i zbiorów, zachęca się kraje UE do traktowania ich jako pracowników o znaczeniu
krytycznym, wymiany informacji o ich potrzebach i zapewnienia im sprawnego przekraczania
granic.
 
18 czerwca Parlament zatwierdził pierwszy zestaw wyjątkowych środków rynkowych, aby
pomóc producentom wina, owoców i warzyw w UE. Decyzja w sprawie drugiego pakietu
środków zostanie podjęta później, ponieważ Parlament uznał je za niewystarczające.
 
Przeczytaj o innych krokach podjętych przez UE w walce z pandemią.
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy: Posłowie wzywają do podjęcia zdecydowanych działań pomagającym
rolnikom w UE uporać się z kryzysem koronawirusowym [EN]
Komunikat prasowy: Wzmocnienie reakcji UE w celu złagodzenia skutków kryzysu
Briefing: Wsparcie dla sektorów rybołówstwa i akwakultury [EN]
Zestawienie informacji na temat COVID-19: sektory rolno-spożywcze [EN]
Zestawienie informacji na temat COVID-19: Pracownicy sezonowi, przygraniczni i delegowani
[EN]
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_545
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200618IPR81503/covid-19-meps-approve-part-of-aid-package-for-wine-fruit-and-vegetable-growers
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/reakcja-ue-na-koronawirusa/20200327STO76004/10-dzialan-ue-w-walce-z-koronawirusem
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200414IPR77008/meps-call-for-robust-actions-to-help-eu-farmers-deal-with-the-covid-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200414IPR77008/meps-call-for-robust-actions-to-help-eu-farmers-deal-with-the-covid-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200415IPR77111/covid-19-wzmocnienie-reakcji-ue-w-celu-zlagodzenia-skutkow-kryzysu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649373/EPRS_ATA(2020)649373_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/factsheet-covid19-agriculture-food-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=en

