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LISTA OPCJI POZWALAJĄCYCH NA
PRZEZWYCIĘŻENIE OBECNYCH KRYZYSÓW
RYNKOWYCH W ROLNICTWIE I ZAŁAGODZENIE
PROBLEMÓW Z PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ
Społeczność r olna doświadcza cor az głębszych fr ustr acji, związanych m. in. z niefor tunnym
opóźnieniem w pr zyznawaniu płatności bezpośr ednich i nie do końca zr ealizowanym pakietem
ratunkowym, który został przecież szybko utworzony.
Copa i Cogeca zdecydowanie orędują za podjęciem koniecznych działań przez UE, w celu walki z
tym ekstr emalnym kr yzysem, z któr ym zmagają się r olnicy i ich spółdzielnie w wielu sektor ach,
m. in. w sektorze mleka, wołowiny, warzyw i owoców oraz zbóż.
Ta lista opcji pozwalających na pr zezwyciężenie aktualnych kr yzysów r ynkowych i załagodzenie
problemów związanych z płynnością finansową powinna zostać uznana za listę celów, do których
osiągnięcia powinni dążyć decydenci polityczni w UE, by konkr etny plan powstał jeszcze pr zed
marcowym posiedzeniem Rady.

KWESTIE HANDLOWE
-

Ponowne otwar cie r osyjskiego r ynku musi stać się głównym pr ior ytetem unijnej
dyplomacji.

-

Pr zywóz/ wywóz: UE powinna częściej działać jak jeden podmiot na r ynku
międzynar odowym, w szczególności w odniesieniu do war unków ekspor tu, takich jak
świadectwa sanitarne.

-

Zapewnienie uczciwych war unków konkur encji względem pr oduktów impor towanych do
UE z krajów trzecich.

-

Stosowanie działań pr omocyjnych pozwalających na pr zekucie okazji handlowych
pojawiających się na nowych r ynkach zbytu na konkr etne działania, a także odzyskanie
wartości dodanej produktów wytwarzanych w UE z korzyścią dla unijnych rolników.

-

Pr zekształcenie systemu ubezpieczeń kr edytów w nar zędzie UE popr zez opublikowanie
unijnych wytycznych i zaangażowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

KWESTIE ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO
-

Stosunki w łańcuchu żywnościowym: zapewnienie popr awy funkcjonowania łańcucha
żywnościowego, w tym w odniesieniu do sektor ów znajdujących się powyżej r olnictwa,
popr zez zwiększenie pr zejr zystości cen, zapobieganie opóźnieniom w płatnościach i
ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych.

-

Dobrowolne wstrzymanie produkcji: art. 222 jednolitej WOR dot. organizacji produkcji w
sektorze.
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ZARZĄDZANIE RYNKIEM
-

Narzędzia zarządzania rynkiem w kontekście ograniczonego budżetu UE:


Czasowe podniesienie ceny interwencyjnej odtłuszczonego mleka w proszku i masła



Dopłaty do prywatnego przechowywania: wydłużenie okresu



Aktualizacja narzędzi rynkowych w sektorze warzyw i owoców.

-

System pomocy żywnościowej nie może zakłócać sytuacji na r ynkach UE i
międzynarodowym i nie może stać się narzędziem zarządzania rynkiem. Trzeba przyjrzeć
się konsekwencjom pomocy żywnościowej, zwłaszcza reperkusjom dla podatku VAT.

-

Uruchamianie projektów pilotażowych pozwalających na wykorzystanie tłuszczy, których
już nie można wykorzystać do celów spożywczych, do produkcji biopaliw.

POPRAWA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
-

Udostępnienie pr ostych instr umentów finansowych (w r amach ROW, COSME i EBI),
dostosowanych do potr zeb r olników i spółdzielni r olniczych, któr e pozwoliłyby na
utrzymanie inwestycji i refinansowanie pożyczek w celu zwiększenia płynności finansowej.

-

Ograniczenie kosztów środków produkcji poprzez zniesienie ceł przywozowych, zwłaszcza
tych nakładanych na nawozy, maszyny i inne czynniki produkcji.

-

Wspar cie dla r olników i spółdzielni r olniczych, któr zy już zainwestowali: złagodzenie
wymagań ciążących na rolnikach, którzy poczynili inwestycje korzystających ze wsparcia z
dr ugiego filar u, by dysponowali większym poziomem elastyczności w odniesieniu do
swoich biznes planów, pomocą państwa i by pułap „de minimis” został dostosowany.

-

Nar zędzia zar ządzania r yzykiem: pełne wykor zystanie nar zędzi dostępnych w r amach
polityki rozwoju obszarach wiejskich i programów krajowych.
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