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Będzie pomoc dla rolników.
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Data: 14 marca 2016

Pomoc dla producentów mleka, wieprzowiny, owoców i warzyw.
W ciągu dwóch lat Komisja Europejska przeznaczy ponad miliard
euro na wsparcie dla rolników, którzy na skutek kryzysu, znaleźli się
na skraju bankructwa.
Pomoc, to słowo na zorganizowanym w poniedziałek w Brukseli spotkaniu Rady UE ds. rolnictwa
nabrało wyjątkowego znaczenia. Przedłużający się kryzys, którego konsekwencją były m.in.
ostatnie, głośne protesty rolników we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Irlandii i Szkocji, skłonił
wreszcie Komisję Europejską do konkretnych deklaracji. W ciągu dwóch lat, na wsparcie dla
rolników, Unia przeznaczy w sumie ponad miliard euro.
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– Działając w interesie rolników, musimy być przygotowani do wykorzystania wszelkich
instrumentów, jakie ustawodawcy dali nam do dyspozycji. Jestem przekonany, że pełne wdrożenie
– uruchomionego we wrześniu – pakietu solidarności będzie miało istotny i pozytywny wpływ na
uspokojenie sytuacji na europejskich rynkach rolnych – komentował komisarz UE ds. rolnictwa
Phil Hogan.
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Przedstawiona propozycja jest uzupełnieniem pakietu wsparcia z września ubiegłego roku, na
którego realizację przeznaczono 500 mln euro. Zdaniem polityków, kolejne 500 mln powinno
wreszcie pomóc.
– Dzisiejsza decyzja jest rozwiązaniem kompleksowym, biorąc pod uwag zarówno oczekiwania ,
jak i wielość ograniczeń prawnych i budżetowych, które dotyczą nas wszystkich – dodał komisarz
Hogan.
Zgodnie z ustaleniami pomoc będzie udzielana w zależności od decyzji poszczególnych krajów
członkowskich. Biorąc pod uwagę nadzwyczaj trudną sytuację na rynku mleka, Komisja Europejska
zdecydowała o czasowym uruchomieniu mechanizmu swobodnego zarządzania podażą. Dodatkowo
zdecydowano też o interwencyjnym podniesieniu limitów produkcji odtłuszczonego mleka
w proszku ( ze 109 tys. ton do 218 tys. ton) i masła (60 tys. ton do 100 tys. ton). Jeśli chodzi
o wsparcie dla producentów wieprzowiny, komisarz Phil Hogan zadeklarował przygotowanie
nowego systemu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Szczegóły tego
programu będą musiały jednak zostać doprecyzowane. Mówiąc o rosyjskim embargu, komisarz
Hogan poinformował, że w 2016 roku Unia Europejska przeznaczy ponad 110 mln euro na
wspieranie promocji europejskich produktów rolnych i poszukiwanie nowych rynków zbytu. Ponad 30
milionów euro będzie specjalnie przeznaczone dla sektora wieprzowiny i produktów mlecznych.
Komisja bada też możliwość wprowadzenia specjalnych kredytów eksportowych. Czy to wystarczy,
by uspokoić nastroje zdesperowanych rolników? Nie wiadomo. Według ostatnich szacunków, na
skutek rosyjskiego embarga europejscy producenci stracili już blisko 5 mld euro.
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