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1. Komisja zwiększyła wyjątkową elastyczność i uprościła korzystanie z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w tym zwiększyła
elastyczność w stosowaniu instrumentów finansowych na rzecz pokrycia kosztów
operacyjnych i realokacji środków w celu sfinansowania stosownych działań. Interwencja
publiczna w odniesieniu do przetworów mlecznych jest już możliwa od marca 2020 r. i nie
wymaga żadnych dalszych działań ze strony Komisji. W przypadku wołowiny interwencja
publiczna może zostać uruchomiona, gdy ceny spadną poniżej ceny progowej, co jeszcze nie
miało miejsca. W odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania Komisja ogłosiła
w dniu 22 kwietnia 2020 r. pakiet środków wspierania rynku obejmujący dopłaty do
prywatnego przechowywania w sektorze mleczarskim i mięsnym i umożliwiający czasowe
wycofanie produktów z rynku przez minimalny okres od 2 do 3 miesięcy oraz maksymalny
okres od 5 do 6 miesięcy. Uruchomienie rezerwy kryzysowej oznacza cięcia w płatnościach
bezpośrednich dla rolników i w związku z tym jest to instrument do wykorzystania
w ostateczności.
2. Komisja, w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, ściśle monitoruje rynki rolne w celu
oceny konieczności zastosowania nadzwyczajnych środków na podstawie art. 219 i 221
rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych1. Każdy taki środek należy
stosować zgodnie z warunkami określonymi we wspomnianym rozporządzeniu i rozpatrywać
w kontekście innych inicjatyw podejmowanych przez Komisję. W ramach ogłoszonego w dniu
22 kwietnia 2020 r. pakietu środków wspierania rynku Komisja – na podstawie art. 222
rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych – zatwierdzi odstępstwo od
reguł konkurencji mających zastosowanie do sektorów mleka, żywych roślin oraz kwiatów
i ziemniaków.
3. Komisja przyjęła rozporządzenie umożliwiające państwom członkowskim zwiększenie
zaliczek na płatności bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich przed zakończeniem kontroli
na miejscu2, a także rozporządzenie zapewniające znaczną elastyczność w odniesieniu do
kontroli na miejscu3. Ponadto Komisja przeanalizuje wnioski właściwych organów dotyczące
umorzenia środków niewykorzystanych w 2020 r. w świetle przepisów dotyczących działania
siły wyższej.
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4. Ponadto w celu złagodzenia skutków gospodarczych pandemii koronawirusa można
wykorzystać wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. W dniu 30 kwietnia 2020 r. Komisja
przedstawiła również wniosek dotyczący zmiany aktu podstawowego w sprawie rozwoju
obszarów wiejskich, tj. rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. Wniosek ma na celu wprowadzenie
nowego środka, który umożliwiłby państwom członkowskim dokonywanie płatności
ryczałtowych na rzecz rolników i małych przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego
szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19. Jak najszybsze zatwierdzenie tego
środka leży teraz po stronie Parlamentu Europejskiego i Rady.
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Art. 138 Regulaminu
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Przedmiot: Działania Komisji w związku z pandemią koronawirusa (wywołującego COVID-19)
W związku z pandemią koronawirusa (wywołującego COVID-19) Europa pogrążyła się w jednym z
najgłębszych kryzysów współczesnej historii, który dotkliwie zagraża wszystkim sektorom gospodarki,
w tym rolnictwu. Aby państwa członkowskie mogły dalej zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe
potrzebne będzie wsparcie ze strony UE.
Zatem:
1.

Czy Komisja uruchomi rezerwę kryzysową dla rolnictwa i środki niewykorzystane w ramach
EFFROW oraz zgodzi się na uruchomienie skupu interwencyjnego produktów strategicznych dla
poszczególnych państw członkowskich (w przypadku Polski na rynku mleka i wołowiny) oraz
dopłat do prywatnego przechowywania?

2.

Czy Komisja uruchomi nadzwyczajne środki wsparcia z rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, tj.
pomoc dla rolników na podstawie art. 219 i 221 oraz zwiększenie pomocy UE dla organizacji
producentów, ich zrzeszeń i uznanych organizacji międzybranżowych na podstawie art. 222?

3.

Czy Komisja przyzna państwom członkowskim większą elastyczność w zarządzaniu środkami
UE, pozwalając m.in. na umożliwienie przeznaczania niewykorzystanych środków z PROW
2014–2020 na ratowanie podmiotów w sektorze rolno-spożywczym, ograniczanie kontroli na
miejscu, kierowanie środków na podtrzymanie płynności finansowej gospodarstw, zwiększenie
zaliczek i ich wcześniejsze udzielanie pomimo niezakończonych kontroli, zawieszanie zasady
anulowania zobowiązań zgodnie z regułą n+3?

