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UE: lipcowy pakiet dla rolnictwa wart 500 mln euro
Autor: Beata Kozłowska
Data: 19 lipca 2016

Na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa
i Rybołówstwa państw UE zaprezentowano pakiet pomocowy wart
500 mln euro. Jakie propozycje znalazły się w tym pakiecie?
– W pakiecie znajduje się 150 mln euro wsparcia dla dobrowolnego zmniejszenia dostaw
mleka na obszarze UE. Mechanizm będzie funkcjonować na poziomie UE, dzięki czemu dostęp
rolników w UE do programu będzie odbywać się na tych samych warunkach – informuje Małgorzata
Książek z Biura Prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Jest też 350 mln euro
alokowane w ramach środków pomocowych na poziomie Państw Członkowskich. Państwa
Członkowskie mogą uzupełnić kwotę pomocy o 100%. Dla Polski przewidziano kwotę 22 670 129
euro.
Minister Jurgiel zaznaczył, że działania pomocowe przedstawione wczoraj przez Komisję
muszą być proste w realizacji i szybkie do zastosowania, aby pomoc do rolników trafiła
jeszcze we wrześniu.
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Jak podaje ministerstwo rolnictwa, Państwa Członkowskie UE otrzymały możliwość zmiany
ustaleń w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją dla sektora
mleczarskiego, w celu zapewnienia oddzielenia płatności od produkcji w roku 2017. Jest też
możliwość wydłużenia okresu interwencji publicznej dla odtłuszczonego mleka w proszku poza 30
września oraz wydłużenie systemu dopłat do prywatnego przechowywania dla odtłuszczonego mleka
w proszku.
Ministrowie rozmawiali nie tylko o problemach producentów mleka. Kolejne 2 propozycje pomocowe
dotyczą już innych spraw:
do 16 października 2016 r. zostaną wypłacone zaliczki w wysokości 70% z tytułu
płatności bezpośrednich oraz 85% z tytułu płatności obszarowych w ramach rozwoju
obszarów wiejskich, po zakończeniu kontroli administracyjnych.
zostanie zaktualizowane wsparcie dla wycofania z rynku dokonane przez organizacje
producentów w sektorze owoców i warzyw.
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w sektorze owoców i warzyw.

Jak podaje ministerstwo rolnictwa, podczas wczorajszej debaty nad pakietem, odnosząc się do
trudnej sytuacji rynkowej minister Jurgiel zaznaczył, że działania pomocowe przedstawione wczoraj
przez Komisję muszą być proste w realizacji i szybkie do zastosowania, aby pomoc do rolników trafiła
jeszcze we wrześniu. Zauważył, że w zaproponowanym przez KE pakiecie nie podano
szczegółów dotyczących podniesienia stawek za wycofanie z rynku owoców i warzyw.
W najbliższym czasie, do zaprezentowanego wczoraj „Pakietu lipcowego”, Komisja
Europejska wyda akty delegowane, które uszczegółowią sposób wdrożenia propozycji.

– Powinno to nastąpić jak najszybciej i winno mieć zastosowanie również do mechanizmu
tymczasowego, nadzwyczajnego wsparcia dla owoców i warzyw, uruchomionego w związku
z rosyjskim embargiem i nie tylko dla zrzeszonych producentów-rolników. Ustalone dla Polski
ilości owoców i warzyw, które mogą być objęte wycofaniem z rynku są na zbyt niskim
poziomie, a to pogłębi destabilizację na rynku owoców, zwłaszcza jabłek – podkreślił minister
Jurgiel.
W najbliższym czasie, do zaprezentowanego wczoraj „Pakietu lipcowego”, Komisja Europejska wyda
akty delegowane, które uszczegółowią sposób wdrożenia propozycji. Komisarz Hogan zapowiedział
rozpoczęcie prac na poziomie eksperckim już od następnego tygodnia, tak aby można je było przyjąć
w połowie września.
– Wkrótce minister Krzysztof Jurgiel zaprosi do wypracowania szczegółowych rozwiązań
przedstawicieli producentów i organizacji zrzeszających producentów mleka, mięsa oraz owoców
i warzyw – informuje ministerstwo rolnictwa.
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