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Szanowni Posłowie do Parlamentu,
Dziękuję za list z dnia 5 czerwca, w którym podkreślacie Państwo trudną sytuację sektora
drobiarskiego w kontekście pandemii Covid-19. Wnioskujecie Państwo o uruchomienie
dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego na podstawie rozporządzenia
1308/2013.
Po pierwsze, proszę pozwolić mi przypomnieć, że Komisja przyjęła już szereg środków
mających na celu złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii Covid-19, w tym
w sektorze rolnictwa. W dniu 19 marca 2020 r. Komisja przyjęła tymczasowe ramy prawne w
zakresie pomocy państwa, które przyznają do 100 000 euro na rolnika i 800 000 euro na
przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem spożywczym i wprowadzaniem produktów
rolnych do obrotu. W dniu 2 kwietnia 2020 r. Komisja zaproponowała inicjatywę
inwestycyjną ,,plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+), która będzie wspierać
rolników, obszary wiejskie i państwa UE poprzez zwiększenie elastyczności w wykorzystaniu
funduszy UE.
W dniu 6 kwietnia 2020 r. Komisja przedłużyła o jeden miesiąc, do dnia 15 czerwca 2020 r.,
termin składania wniosków o wsparcie w ramach WPR, dając rolnikom więcej czasu na
uzupełnienie wniosków o płatności bezpośrednie i płatności z tytułu rozwoju obszarów
wiejskich. W dniu 16 kwietnia Komisja przyjęła dwa dodatkowe środki mające na celu pomoc
dla sektora rolno-spożywczego. Środki te zwiększą przepływy pieniężne rolników - poprzez
zwiększenie zaliczek na płatności bezpośrednie (z 50 % do 70 %) oraz na płatności na rozwój
obszarów wiejskich (z 75 % do 85 %) - oraz zmniejszą obciążenia administracyjne dla władz
krajowych i regionalnych oraz dla rolników w tych szczególnie trudnych czasach.
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Ponadto wsparcie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich może zostać wykorzystane w celu
złagodzenia gospodarczych skutków pojawienia się koronawirusa. Zachęcam państwa
członkowskie do zbadania możliwości przewidzianych w programie rozwoju obszarów
wiejskich na lata 2014-2020, który obejmuje szereg środków istotnych dla sprostania obecnej
sytuacji. Ponadto w dniu 30 kwietnia Komisja przedstawiła wniosek w sprawie zmiany
rozporządzenia w sprawie rozwoju obszarów wiejskich (UE) nr 1305/2013. Wniosek ma na
celu wprowadzenie nowego tymczasowego środka umożliwiającego państwom członkowskim
wypłacanie kwot ryczałtowych rolnikom i małym przedsiębiorstwom rolno-spożywczym
szczególnie dotkniętym kryzysem Covid-19, zapewniając im w ten sposób ukierunkowane
wsparcie płynności w celu zapewnienia ciągłości ich działalności gospodarczej. Rada i
Parlament Europejski najprawdopodobniej zatwierdzą ten środek do końca czerwca, a
następnie do właściwych organów krajowych będzie należało skorzystanie z niego poprzez
dostosowanie swoich programów rozwoju obszarów wiejskich.
W odniesieniu do interwencji rynkowych, Komisja przyjęła dodatkowo środki siatki
bezpieczeństwa w ramach rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną
organizację rynków produktów rolnych. Ostatnio przyjęte rozporządzenia wykonawcze
2020/595 i 2020/596 dotyczą w szczególności sektora mięsnego. Jak Państwo wspomnieli,
pakiet nie obejmuje drobiu. Ten sektor nie jest częścią standardowej siatki bezpieczeństwa,
którą można szybko uruchomić za pomocą rozporządzenia wykonawczego. Charakterystyka
sektora mięsa drobiowego, w szczególności krótki cykl produkcyjny i znacznie niższe ceny
mrożonych produktów drobiowych, są również czynnikami, które nie sprzyjają prywatnemu
przechowywaniu. Nie ulega wątpliwości, że Komisja Europejska nadal uważnie monitoruje
rozwój sytuacji na rynku.
Rzeczywiście stoimy w obliczu bezprecedensowego wyzwania dla gospodarki światowej, a
jego skutki wykraczają daleko poza sektor drobiarski, a nawet poza całe rolnictwo. Wszystkie
te działania świadczą o zaangażowaniu Komisji w pomoc w zakresie środków rynkowych,
gdy wymaga tego sytuacja, w granicach jej kompetencji i możliwości budżetowych.
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