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Dotyczy:

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW), (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania
wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania, (UE) nr
1307/2013 ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla
rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki
rolnej, (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków
produktów rolnych oraz (UE) nr 652/2014 ustanawiające przepisy w
zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha
żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi
zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (pierwsze
czytanie)
– Przyjęcie aktu ustawodawczego
= Oświadczenie

Oświadczenie Niderlandów
Niderlandy są wdzięczne za prace, jakie prezydencja przeprowadziła w celu osiągnięcia
kompromisu co do przepisów wniosku zbiorczego dotyczących rolnictwa. Niderlandy
z zadowoleniem przyjmują wyniki prac w odniesieniu do rozporządzenia horyzontalnego,
rozporządzenia w sprawie płatności bezpośrednich i rozporządzenia w sprawie polityki rynkowej
i cenowej.
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Niderlandy mają jednak obawy co do obniżenia progu szkód w ubezpieczeniach dotyczących
zbiorów, zwierząt i roślin z 30% do 20%. Niderlandy mają obecnie dobrze działające szerokie
ubezpieczenie od warunków pogodowych z progiem szkód w wysokości 30%. Jeżeli próg ten
zostanie obniżony, trzeba będzie częściej dokonywać wypłat odszkodowań i będą one wyższe.
Skutkiem tego będzie wzrost składki, co zagrozi uczestnictwu w szerokim ubezpieczeniu od
warunków pogodowych. Ponadto z powodu tej zmiany dotacje do składki przejdą z kategorii
zielonej Światowej Organizacji Handlu (WTO) do kategorii bursztynowej (zakłócającej handel).
Z wyżej wymienionych powodów Niderlandy wstrzymują się od głosu w sprawie tego wniosku.
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