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Odnośnie: propozycji stworzenia środka wyjątkowego dotyczącego COVID- 19 w celu 

wykorzystania funduszy niezmobilizowanych w ramach programów rozwoju obszarów 

wiejskich 

  
  

Szanowny Panie Komisarzu, 

w tym czasie bezprecedensowego kryzysu, spowodowanego wybuchem epidemii 

koronawirusa, bardzo pozytywnie przyjmujemy Pana wysiłki w celu zapewnienia rozwiązań 

dla państw członkowskich i na rzecz sprawnego funkcjonowania sektora rolno-spożywczego. 

Pewna liczba rozwiązań została już wdrożona jako nadzwyczajna reakcja na kryzys COVID-

19, m. in.: „zielone korytarze” dla sprawnego transportu transgranicznego produktów rolno-

spożywczych, zapewnienie swobodnego przepływu towarów i pracowników w sektorach 

krytycznych dla rolnictwa oraz uproszczenia w WPR i większa elastyczność.  

Nasi producenci żywności mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia stałych dostaw 

żywności i dla utrzymania żywotności gospodarczej obszarów wiejskich. Musimy uruchomić 

wszystkie możliwe narzędzia, aby pomóc rolnikom, przetwórcom i pracownikom rolno-

spożywczym poradzić sobie z kryzysem. 

Jak słusznie Pan wspomniał w liście z 8 kwietnia, państwa członkowskie powinny „jak 

najpełniej wykorzystać wszelką elastyczność i możliwości dostępne w ramach rozwoju 

obszarów wiejskich w ramach WPR”. Zwyczajne środki na inwestycje w gospodarstwach 

rolnych okazały się skuteczne, ale nie można ich kwalifikować jako szybkiej odpowiedzi na 

sytuację kryzysową, ponieważ są one bardziej czasochłonne zarówno dla rolników, jak 

i administracji publicznej. Ramy prawne wymagają zmian w celu umożliwienia podejmowania 

działań, które będą lepiej przystosowane do reakcji. Oferowana elastyczność nie wystarczy, 

aby sprostać wyzwaniu w sposób ukierunkowany i szybki. Ponadto narzędzia zarządzania 

ryzykiem lub instrumenty finansowe nie są dostępne dla wszystkich państw członkowskich. 

W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić jedno dodatkowe narzędzie, które nie zostało 

jeszcze wykorzystane – możliwość utworzenia ukierunkowanego środka przeciwdziałania 

skutkom COVID-19 w PROW. 

Szereg państw członkowskich dysponuje niewykorzystanymi funduszami na rozwój obszarów 

wiejskich w bieżącym okresie programowania. Środki te mogą być skierowane do tych 

najbardziej dotkniętych klęską rolników i przetwórców dzięki dostosowanemu środkowi 

przeciwdziałania skutkom COVID-19. Takie narzędzie mogłoby szybko pokryć wydatki 



poniesione w związku z zapobieganiem pandemii, magazynowaniem, przetwarzaniem 

i konserwacją łatwo psujących się towarów i utratą rynków, a także mogłoby być rekompensatą 

za koszty poniesione na logistykę potrzebną do uzyskania dostępu do rynku. W czasach 

kryzysu powinniśmy być bardziej elastyczni i brać pod uwagę wszystkie możliwe rozwiązania, 

nawet jeśli wymaga to zmiany rozporządzenia podstawowego. 

By można było uruchomić ukierunkowane narzędzie przeciwdziałania skutkom COVID-19, 

proponujemy wprowadzenie w rozporządzeniu w sprawie rozwoju obszarów wiejskich 

poprawki w formie nowego artykułu: „Odzyskiwanie potencjału produkcji i przetwórstwa 

rolnego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, w tym działania zapobiegawcze”, który 

wprowadzałby wyjątkowy środek przeciwdziałania skutkom COVID-19 obejmujący działania 

i rekompensujący koszty poniesione w celu stabilizacji sektora, głównie, ale nie wyłącznie, 

poprzez: 

 rekompensatę kosztów poniesionych na przechowywanie produktów oraz 

wynikających ze strat związanych z utratą dochodu, obniżką cen i ograniczeniem lub 

zakłóceniem działalności, 

 rekompensatę kosztów poniesionych na dodatkową logistykę związaną 

z wyznaczaniem alternatywnych sposobów przechowywania i przetwarzania 

niewykorzystanych produktów; 

 rekompensatę kosztów poniesionych na profilaktykę i utrzymanie funkcjonowania 

rocznego cyklu produkcyjnego oraz ochrony pracowników (sprzęt do dezynfekcji 

i ochrony, narzędzia do pracy zdalnej). 

Szanowny Panie Komisarzu, musimy upewnić się, że każde dostępne euro zostanie wydane na 

wsparcie małych i średnich rolników w ich walce ze skutkami pandemii i na zachowanie życia 

na obszarach wiejskich. 

W pełni wspieramy Pana w zobowiązaniu do szybkiego zatwierdzenia programu zmian 

proponowanych w odpowiedzi na kryzys „aby skorzystać ze wszystkich dostępnych środków 

tak szybko i tak skutecznie, jak to możliwe”. W tym względzie liczymy na staranne rozważenie 

możliwości wprowadzenia wyjątkowego ukierunkowanego środka przeciwdziałania skutkom 

COVID-19 jako szybkiej odpowiedzi na potrzeby naszych rolników. 

Czekamy na Pana odpowiedź i liczymy na jeszcze ściślejszą współpracę. 
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