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W dniu 18 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z przedstawicielami parlamentów narodowych pt. „Opracowywanie planów 

strategicznych WPR w poszczególnych państwach członkowskich”. 

W spotkaniu wzięło udział 56 parlamentarzystów krajowych w tym senator Jerzy 

CHRÓŚCIKOWSKI, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Otwierając spotkanie, słoweński minister rolnictwa, przewodniczący Rady ds. 

Rolnictwa i Rybołówstwa Jože PODGORŠEK zwrócił uwagę, że wszystkie państwa 

członkowskie kończą obecnie opracowywanie swoich planów strategicznych WPR, 

które muszą zostać przedłożone Komisji Europejskiej do końca roku. Dodał, że pod 

względem czasu i treści jest to duże wyzwanie, ponieważ w tym samym okresie 

przyjmowane są podstawy prawne nowej WPR. Dodał, że po raz pierwszy należy 

opracować kompleksowy wspólny dokument programowy dla obu filarów WPR,  

a w tym samym czasie wprowadzany jest również nowy model wdrażania oparty na 

ramach wykonania, tj. wykazaniu sukcesu w osiąganiu wyznaczonych celów. Za 

kluczowy element uznał elastyczność nowej WPR. Podgoršek zaznaczył, że reforma 

WPR jest najważniejszym tematem rolnym słoweńskiej prezydencji, dlatego skupi 

ona wszystkie wysiłki na kontynuacji i jak najszybszym przyjęciu pakietu 

legislacyjnego. Poruszył również kwestię przyjęcia planu strategicznego w Słowenii. 

Powiedział, że bardzo dobrze współpracuje mu się z Ministerstwem Środowiska  

i Planowania Przestrzennego oraz szeroko rozumianą opinią publiczną. Dodał, że 

ważna jest również współpraca z przedstawicielami organizacji rolniczych i ochrony 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/242253/Agenda_NP%20v.10%20VisID.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/242537/Draft%20List%20of%20participants%20AGRI%20ICM%20ver%2018.11.21.pdf
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środowiska, ponieważ zielona architektura jest największym wyzwaniem i pilnie 

trzeba znaleźć kompromisowe rozwiązania. 

Drugim mówcą była Sophie PRIMAS, przewodnicząca Komisji ds. gospodarczych 

francuskiego Senatu. Podkreśliła wagę parlamentów narodowych w sprawach 

rolniczych jako pośredników między rolnikami a posłami do Parlamentu. 

Powiedziała, że należy szanować zasadę subsydiarności, a francuski senat przyjął 

rezolucję stanowiącą, że jej nie dochowano w europejskim rolnictwie przy wdrażaniu 

Europejskiego Zielonego Ładu. Zaznaczyła, że postawiono wspólne cele, ale jest 

ryzyko, że  WPR zostanie porzucona na rzecz 27 konkurujących ze sobą polityk 

krajowych. Mówiła również o ustanowieniu Narodowego Planu Strategicznego we 

Francji, dodając, że jej kraj jest przywiązany do pomocy w ramach pierwszego filara. 

Zaznaczyła, że podstawowym celem WPR jest zagwarantowanie   zdolności 

przetrwania europejskim rolnikom, którym Traktat  rzymski powierzył rolę 

wyżywienie Europy. Oceniła, że Zielony Ład może zmniejszyć potencjał europejskiej 

produkcji rolnej w momencie, gdy najbardziej jest ona potrzebna. Przypomniała 

priorytety rolnicze nadchodzącej francuskiej prezydencji UE, którymi są: 

suwerenność rolnicza i bezpieczeństwo żywnościowe, wzmocnienie społeczeństwa, 

oraz zmiana pokoleniowa.  

Pierwszą sesję pt. „Jak plany strategiczne WPR będą dostosowane do celów 

Zielonego Ładu” moderował Gerardo FORTUNA, dziennikarz portalu Euractiv. 

Wskazał on, że Narodowe Plany Strategiczne są podstawą WPR, a państwa 

członkowskie ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za realizację i wyniki WPR. 

Podkreślił również że istnieje ryzyko, że WPR stanie się polityką krajową, a nie 

europejską, i dojdzie wręcz do jej nacjonalizacji. Mówił również o ważnych dla 

narodowych planów strategicznych elementach, takich jak nowa zielona struktura, 

punkty styczne z Zielonym Ładem oraz ekoprogramy.  

Peter JAHR grupy z EPL, sprawozdawca Komisji Rolnictwa ws. rozporządzenia  

o planach strategicznych, podkreślił potrzebę konkretów, dodając, że rolnicy chcą 

wiedzieć, co mają robić i jak wdrażać wymogi strategii „od pola do stołu”, strategii 

bioróżnorodności czy Zielonego Ładu. Dodatkowo zmienia się architektura WPR wraz 

ze wzmocnioną warunkowością,  ekoprogramami i działaniami rolno-środowiskowo-

klimatycznymi. Zaznaczył, że innowacyjnym elementem największej reformy WPR od 
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1992 r. jest przejście od systemu opartego na zgodności do systemu opartego na 

wynikach. Świadczy to o zaufaniu do państw członkowskich, które  otrzymają od 40 

do 50% całego budżetu, ale muszą pracować w sposób oparty na wynikach. Będą 

musiały określić konkretne cele krajowe, ale również muszą przekazać środki, w jaki 

sposób te cele zostaną osiągnięte. Jego zdaniem państwa członkowskie powinny  

w krajowych planach strategicznych ująć trzy wymiary: gospodarczy, ekologiczny  

i społeczny i poświęcić odpowiednią uwagę celom wynikającym z Zielonego Ładu. 

Dodał, że ustawodawcy powinni znaleźć sposób, by nie nakładać na rolników zbyt 

dużych obciążeń administracyjnych, tak aby ci mogli to wszystko wdrożyć. 

Petr OREL wiceprzewodniczący Komisji Spraw Europejskich i członek podkomisji 

rolnictwa czeskiego Senatu powiedział, że jego izba popiera osiągnięcie neutralności 

klimatycznej do 2050 r. Chciał, aby wdrożenie strategii „od pola do stołu” przełożyło 

się na stworzenie odpornego i zrównoważonego systemu żywnościowego, który 

będzie produkował przystępną cenowo żywność bez negatywnego wpływu na 

środowisko. Dodał, że Komisja powinna przedstawić ocenę wpływu regulacji w tej 

sprawie. Wyjaśnił proces tworzenia Narodowego Planu Strategicznego w Czechach, 

zwracając uwagę na 14 zaleceń Komisji wobec Czech dotyczących m.in. ochrony 

różnorodności biologicznej, siedlisk leśnych i ekologicznego zarządzania pestycydami 

i nawozami. Plan będzie gotowy do końca roku.  

 W trakcie debaty posłowie zwracali uwagę na dwie główne cechy reformy WPR tj. 

większą elastyczność dla państw członkowskich oraz przejście na wyniki, co może  

doprowadzić do opóźnień w przyjęciu planów strategicznych. Wielu zwracało uwagę, 

że do opracowania planów potrzebne są wytyczne ze strony Komisji. Posłowie 

podkreślali ryzyka takie jak równanie w dół w walce konkurencyjnej i ograniczenie 

produkcji rolnej. Inni uważali, że w nowej WPR jest za mało troski o bioróżnorodność 

i klimat. Pojawił się pogląd, że potrzebny jest trzeci filar WPR poświęcony sprawom 

socjalnym.  

Senator Jerzy CHRÓŚCIKOWSKI apelował o więcej spotkań fizycznych w Parlamencie. 

Zaznaczył, że Zielony Ład oznacza dla rolników wiele pracy, komplikacji oraz 

niebezpieczeństw, dodając, że rolnicy mimo to chcą go wdrażać. Poinformował, że w 

Polsce odbyły się już dwie tury konsultacji ws. krajowego planu strategicznego,  

a kolejna odbędzie się niebawem. Wyraził niepokój, że obecne przygotowania 
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planów prowadzone są na założeniach, bo nie ma jeszcze dokumentów, do których 

mogą zostać wniesione znaczące poprawki, co wymusi modyfikację planów. Mówiąc 

o niepokojach rolników, wymienił brak stabilności ze względu na pandemię  

i pozrywane łańcuchy dostaw, do których dochodzi niepewność prawna. Zwrócił 

uwagę na możliwe kary za nierealizowanie przepisów nowej WPR, które mogą 

doprowadzić do spadku opłacalności rolnictwa. W konsekwencji ludzie młodzi będą 

woleli pracować w innych działach gospodarki niż przejmować gospodarstwa od 

rodziców. Pogłębi to i tak narastające zjawisko odchodzenia młodych od rolnictwa, 

doprowadzając do zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych. 

Włoski eurodeputowany z grupy EPL Herbert DORFMANN powiedział, że na krajach 

członkowskich ciąży obecnie duża odpowiedzialność za WPR, bo muszą przedstawić 

plany dla zrównoważonego rolnictwa, nie tylko pod względem środowiskowym, ale 

też gospodarczym i społecznym. Za błąd uznał koncentrowanie się tylko na 

kwestiach ekologicznych, które nie powinny przesłaniać spraw gospodarczych  

i społecznych.  Dodał, że w swoich planach państwa członkowskie powinny pokazać, 

gdzie w ciągu ostatnich latach poczyniły postępy w redukcjach i co jeszcze mogą 

zrobić.  

Cypryjski poseł Yiannakis GAVRIEL uznał reformę WPR i Zielony Ład za wielkie 

wyzwanie dla państw członkowskich. Dodał, że może dojść do opóźnień  

w przedstawieniu planów niektórych państw ze względu na brak wytycznych Komisji, 

jak również na kwestie typowe dla poszczególnych państw, takie jak w przypadku 

Cypru mała wydolność administracyjna, brak innowacji i wiedzy oraz zmiany 

klimatyczne. 

Hiszpańska eurodeputowana z grupy  socjalistów Clara AGUILERA wyraziła obawę  

o „renacjonalizację” WPR, dodając, że taka tendencja zarysowuje się od pewnego 

czasu. Dodała, że wzmocniona subsydiarność, która z jednej strony może być 

atrakcyjna,  z drugiej może doprowadzić do wypaczenia funkcjonowania wspólnego 

rynku. Dodała, że warto chronić środowisko, ale troska o nie, nie powinna 

przesłaniać kwestii społecznych i gospodarczych.  

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, hiszpański eurodeputowany z grupy Renew Europe 

powiedział, że nie można wskazywać pułapów redukcji bez przedstawienia oceny 

skutków regulacji dla wszystkich celów zawartych w pakiecie. Dodał, że takie 
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postawienie sprawy powoduje dodatkowe problemy w czasach, gdy kryzys 

ekonomiczny i tak podnosi rolnikom koszty produkcji.  

Chorwacka posłanka Marijana PETIR przestrzegała, że ambitne cele środowiskowe 

zwiększają presję na sektor rolniczy, czego skutkiem będzie spadek dochodowości 

rolnictwa i wzrost kosztów żywności dla konsumentów.  

Francuski poseł Jean-Baptiste MOREAU podkreślał wagę zachowania suwerenności 

żywnościowej Europy, dodając, że poleganie na producentach żywności z krajów 

pozaeuropejskich jest ryzykowne i może spowodować wzrost cen żywności.  

Foteini ARAMPATZI z greckiego parlamentu poinformowała, że grecki rząd 

zobowiązał się do stopniowego wycofania z węgla.  Podkreśliła, że chociaż w Grecji 

dominujące formy rolnictwa i hodowli zwierząt mają stosunkowo niewielki wpływ na 

środowisko w porównaniu z innymi krajami, to zielona transformacja wiąże się  

z wysokimi kosztami, które nie są sprawiedliwe i nie powinny być przenoszone przez 

producentów na konsumentów. Rozwiązania upatrywała w dobrze opracowanych 

narodowych planach strategicznych. Dodała, że żywność importowana do UE musi 

spełniać te same surowe normy bezpieczeństwa, co żywność produkowana w Unii.  

Álvaro AMARO portugalski poseł z grupy EPL mówił, że więcej elastyczności dla 

państw członkowskich nie powinno być krokiem ku nacjonalizacji WPR. Mówiąc  

o wydatkach rolników na dostosowanie do nowych wymogów środowiskowych, 

powiedział, że Unia nie powinna dawać jedną ręką, a zabierać drugą.  

Marieke KOEKKOEK z holenderskiego senatu powiedziała, że europejscy rolnicy 

mogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska w Europie. Dodała, że chociaż 

jednym z celów Zielonego Ładu jest zwiększenie do 25% udziału rolnictwa 

ekologicznego do 2030 roku, to obecnie w Holandii udział ten wynosi tylko 3%. 

Dlatego do wdrożenia tego celu, jak i redukcji pestycydów czy magazynowania CO2 

należy zaangażować rzesze obywateli. Dodała, że Holandia nie przewodzi tej 

transformacji; rolnicy próbują wiązać koniec z końcem na rynku, na którym 

obowiązują niewłaściwe modele zarobkowania, a rządy ciągle zmieniają zasady. 

Apelowała o stabilność i zaufanie wobec rolników, bo w przeciwnym razie obywatele 

stracą zaufanie do rządu, a winą zostanie obarczona Europa. 
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Emilia CERQUEIRA z portugalskiego parlamentu skupiła się na ochronie pejzażu, 

czego jej zdaniem nie da się dokonać się bez innowacji i przestrzegania „zielonych” 

celów WPR.  

Niemiecka eurodeputowana z grupy socjalistów Maria NOICHL twierdziła, że reforma 

została rozwodniona, a teraz inicjatywa należy do państw członkowskich, które mogą 

ją wzmocnić. Stwierdziła, że nie należy dogmatyzować niskich cen żywności  

i poziomu zarobków rolników, bo stan środowiska, dobrostan zwierząt oraz ludzkie 

zdrowie są równie ważne. Dodała, że elastyczność przyznana państwom 

członkowskim na dostosowanie zadań do ich lokalnej specyfiki nie może być 

wymówką, żeby w kwestiach środowiskowych zrobić mniej. Zaznaczyła, że jeśli 

ekoprogramy się nie powiodą, pieniądze przestaną płynąć.   

Włoski deputowany Lorenzo VIVIANI mówił, że nowa WPR powinna działać na 

korzyść europejskich rolników, a nie wbrew nim. Za szkodliwy uznał import żywności 

spoza Unii, tym bardziej że często taka żywność jest zanieczyszczona i produkowana 

przy niskich standardach społecznych. Apelował o wsparcie technologiczne pod 

kątem stworzenia i promocji ekologicznych środków ochrony roślin. 

Martin HÄUSLING, niemiecki poseł z grupy Zielonych, powiedział, że nowa WPR nie 

jest spójna ani z Zielonym Ładem, ani ze strategią „od pola do stołu”. Dodał, że nie 

odpowiada na wyzwania klimatyczne, bo emisje z rolnictwa się nie zmniejszają, ani 

nie ma ambitnych celi w bioróżnorodności. Co do finansów, powiedział, że  75%  

pieniędzy zostanie przeznaczone na te same cele co dotychczas. Za narastający 

problem uznał zjawisko znikania małych gospodarstw rolnych. 

Pierre LOUAULT powiedział, że francuski senat przyjął rezolucję, w której stwierdza, 

że przepisy pozwalające Komisji w latach 2026-2029 przyjmować akty wykonawcze  

o potencjalnie nieograniczonym zakresie, aby narzucić każdemu państwu 

członkowskiemu wiążące poziomy emisji CO2 w odniesieniu do działalności rolniczej, 

są niezgodne z pomocniczością. Zwracał uwagi na niespójności między środkami  

a celami, kwestionując możliwość czterokrotnego zwiększenia upraw ekologicznych 

przy jednoczesnym ograniczeniu o 10% areału gruntów rolnych do 2030 r. i o 50% 

redukcji stosowania pestycydów. Wspomniał również o badaniu Wspólnego 

Centrum Badawczego z 2021 r. wskazującym na zagrożenia dla rolnictwa 

konwencjonalnego, a przez to dla suwerenności żywnościowej Unii, dodając, że 

https://www.senat.fr/leg/ppr21-132.html
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Komisja powinna zatroszczyć się o stabilność dochodów rolników, które ostatnio 

spadły o 10-15%.   

Cornelia ECKER z austriackiego parlamentu uznała nową WPR za krok w dobrym 

kierunku, wskazując na  kwestie społeczne, bioróżnorodność, dobrostan zwierząt, 

ograniczanie pestycydów i syntetycznych nawozów naturalnych. Dodała, że  

w austriackim parlamencie plan strategiczny został przedyskutowany i poddany 

konsultacjom społecznym.  

Drugą sesję pt. „W jaki sposób państwa członkowskie mogą wykorzystać swoje 

krajowe plany strategiczne WPR, aby zachęcić więcej organizacji producentów do 

korzystania z nowych odstępstw od zasad konkurencji, które pomogą przywrócić 

równowagę siły przetargowej w łańcuchu dostaw?” moderował Steve Gillman, 

korespondent ds. polityki rolno-spożywczej i zrównoważonego rozwoju w  portalu 

informacyjnym IHS Markit. Zwrócił uwagę, że w Unii istnieje 42 tys. organizacji 

rolniczych, z których państwa członkowskie uznają jedynie co dziesiąte. Dodał, że 

zasadniczą kwestią jest, jak państwa członkowskie powinny wykorzystać krajowe 

plany strategiczne, aby zwiększyć liczbę organizacji i jak je wspierać w ramach 

rozporządzenia o organizacji rynków.  

Pierwszy prelegent, francuski eurodeputowany z grupy socjalistów Eric ANDRIEU, 

sprawozdawca ds. wspólnej organizacji rynków (CMO), zwrócił uwagę, że będzie 28 

planów strategicznych, ponieważ Belgia zdecydowała się na przygotowanie dwóch. 

Dodał, że widać skrajną pomocniczość w próbach poprawy skuteczności przyszłej 

WPR, a obecną sytuację nazwał renacjonalizacją WPR. Dodał, że Parlament 

przyjmując rozporządzenia dot. WPR poniekąd podpisuje czek in blanco i  nie będzie 

miał już żadnego wpływu, bo DG AGRI będzie pracować nad planami narodowymi  

z państwami członkowskimi i parlamentami narodowymi. Zwrócił uwagę na 

zróżnicowaną sytuację w poszczególnych krajach, bo w niektórych dyskusje nt. 

nowej WPR odbywały się w parlamentach, a w innych nic nie konsultowano  

z parlamentem i w takim przypadku stworzenie planu strategicznego będzie trudne. 

Przechodząc do rozporządzenia, powiedział, że zawiera ono wiele elementów, takich 

jak zasady oznaczeń geograficznych, organizacji producenckich i międzybranżowych. 

Definiuje, w jaki sposób rolnicy mogą się organizować i określa, co mogą robić,  

a czego nie. Obecnie producenci wytwarzający produkty objęte oznaczeniem 
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geograficznym, będą mogli wspólnie decydować, jakie ilości produktów zostaną 

wprowadzone na rynek. Jest to ważna zmiana, bo wcześniej takie rozwiązanie było 

możliwe tylko w przypadku serów i uprawy winorośli. Co więcej, państwa 

członkowskie będą mogły poprzez swoje plany strategiczne finansować tworzenie 

grup producentów, które z kolei będą mogły łączyć się, aby uzyskać uznane 

oznaczenie geograficzne. Dodał, że model ten sprawdził się już we Włoszech  

w przypadku parmezanu i we Francji w przypadku sera Comté.  Zauważył, że zgodnie 

z nowym rozporządzeniem Komisja przeznaczy 3% budżetu WPR na organizacje 

producenckie we wszystkich sektorach, a dotychczas miało miejsce tylko na rynku 

owoców i warzyw, co ma się przyczynić do osiągnięcia pułapu 25% areału rolnictwa 

ekologicznego.  

Drugi prelegent, Manuel RAMOS z Komisji rolnictwa hiszpańskiego Kongresu 

Deputowanych zwrócił uwagę na nowe możliwości przyznane organizacjom 

producentów, szczególnie przez wyłączenia z prawa konkurencji. Przypomniał, że 

organizacje pomagają rolnikom zmniejszyć koszty transakcji oraz współpracować  

w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu ich produktów. Wzmacniają w 

ten sposób ich zbiorową siłę przetargową poprzez koncentrację podaży, a także 

zapewniają swoim członkom wsparcie techniczne i logistyczne, doradztwo w zakresie 

zarządzania jakością i wprowadzania do obrotu oraz transfer wiedzy. 

W trakcie debaty posłowie podkreślali, że potrzebują więcej narzędzi 

ekonomicznych, aby wesprzeć zrównoważony rozwój sektora rolnego. Wyrazili 

pewne obawy dotyczące Zielonego Ładu, jak również strategii „od pola do stołu”. 

Inni mówili o rosnącej dominacji rynku przez dużych producentów, która sprawia, że 

potrzebne jest wsparcie organizacji rolników, również z uwagi na większą liczbę 

polityk środowiskowych w najbliższej przyszłości. Innym powodem dla wzmocnienia 

organizacji producentów jest fakt, że zyski z coraz wyższych cen żywności nie trafiają 

do producentów. Posłowie mówili, jak organizacje producenckie mogą 

zagwarantować planowanie produkcji i dostosowanie jej do podaży i popytu, 

zwiększając odporność gospodarczą, zwłaszcza w czasach zakłóceń. Podkreślono 

korzyści wynikające z tego, że organizacje mogą pomóc w koncentracji podaży  

i marketingu rolników, optymalizując koszty produkcji. Pojawiły się również głosy, że 

należy się skupić się na spółdzielniach, będących bardziej interesującym forum dla 
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rolników z prawnego punktu widzenia. Wreszcie mówiono o wzmocnieniu pozycji 

rolników przez inwestycje w przetwórstwo oraz handel detaliczny.   

Francuski eurodeputowany Gilles LEBRETON co do zasady poparł nową WPR, w tym 

rozporządzenie CMO, a krajowe plany strategiczne nazwał dobrym wdrożeniem 

zasady pomocniczości. Do pozytywów zaliczył pomoc młodym rolnikom, natomiast 

do negatywów ograniczenie wsparcia dla hodowców bydła mlecznego o 78 mln 

euro, co jego zdaniem jest niezgodne z zasadą suwerenności żywnościowej UE. 

Redukcję liczby bydła z powodów środowiskowych nazwał karykaturą ochrony 

środowiska, argumentując, że hodowla krów jest częścią europejskiego stylu życia,  

a rozwiązaniem związanych z tym emisji może być wykorzystanie biogazów.     

Sandor FONT z węgierskiego parlamentu powiedział, że kluczowym aspektem 

węgierskiego planu strategicznego dla rolników będzie poprawa efektywności, 

silniejsza cyfryzacja, na którą zostaną pozyskane specjalne fundusze oraz zwiększenie 

liczby młodych rolników. Za niepokojące uznał opóźnienia w przyjmowaniu 

przepisów, które powinny być jasne do 2023 r. Poinformował o spotkaniu komisji 

rolnictwa parlamentów państw V4, które wypracuje wspólne stanowisko ws. 

Zielonego Ładu.  

Ricardo VICENTE z portugalskiego parlamentu powiedział, że w Portugalii rząd nie 

przeprowadził konsultacji społecznych ws. WPR. Krytykował politykę rządu, który 

przekazuje za darmo grunty rolne wielkim właścicielom ziemskim, którzy ich nie 

uprawiają. 

Herbert DORFMANN powiedział, że po 25 latach obowiązywania wspólnego rynku 

owoców i warzyw nadal nie osiągnięto założonych celów i pokazuje to, że wciąż jest 

wielu małych producentów, którzy nie są zorganizowani i są pozostawieni na łasce 

większych nabywców. Plany strategiczne powinny zachęcić mniejszych producentów, 

aby stali się częścią większej organizacji. 

Saskia KLUIT z Holandii mówiła, że należy poświęcić więcej uwagi przyszłości 

młodych rolników, którzy potrzebują zdrowych gleb, klimatu, w którym mogą 

pracować, jak również kwestiom społecznym w rolnictwie. Jej zdaniem należy 

bardziej skupić się jakości środowiska niż na zyskach ekonomicznych organizacji 

producenckich, które w Holandii zajmują w kwestii ochrony środowiska neutralne 

stanowisko.  
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Holenderski eurodeputowany Bert-Jan RUISSEN za najważniejszą sprawę dla 

rolników uznał uczciwe ceny, które organizacje producenckie mogą im zapewnić. 

Dodał, że rozporządzenie daje im większą pewność prawną, jeśli chodzi o kontakty 

ze stronami transakcji i wzmacnia ich siłę negocjacyjną. Za priorytet uznał 

bezpieczeństwo żywnościowe.  

Ruzica VUKOVAC powiedziała, że w Chorwacji opracowano ustawę o organizacjach 

producentów owoców i warzyw już w 2014 r., ale do tej pory nie wydano na ten cel 

żadnych pieniędzy. Dodała, że niewielu producentów brało w nich udział. 

Organizacje powinny być w stanie współpracować ze spółdzielniami, aby rolnicy 

zrozumieli, jaki rodzaj pomocy mogą uzyskać, w sytuacji, gdy rynek jest 

zdominowany przez większych producentów ze szkodą dla mniejszych producentów. 

Za ważne uznała zapewnienie rolnikom informacji o możliwościach dających im 

dobrą pozycję przetargową w ramach całego systemu. 

Joaquim BARRETO z Portugalii powiedział, że portugalski plan strategiczny, który 

zostanie przedstawiony do końca roku,  musi uwzględniać fakt, że kraj jest poważnie 

dotknięty zmianami klimatu, a na obszarach wiejskich narastającym problemem jest 

starzenie się ludności. Priorytetem planu będzie zwiększenie opłacalności produkcji 

oraz zapewnienie pomocy technicznej organizacjom producentów. 

Jérémy  DECERLE,  francuski eurodeputowany z grupy Renew Europe, powiedział, że 

Parlament starał się poprawić wspólną organizację rynków, aby producenci mogli 

bardziej chronić swoje dochody, co nie zawsze było łatwe w rozmowach z Komisją  

i Radą.  

Clara AGUILERA uznała rolę organizacji producenckich za fundamentalną, dodając, że  

w Hiszpanii już 50% producentów sektora owoców i warzyw jest ich członkami. Jej 

zdaniem państwa członkowskie w planach strategicznych powinny zachęcać 

producentów do zrzeszania się, jak również sprzyjać tworzeniu organizacji 

międzybranżowych. 

Poseł Robert TELUS pozytywnie ocenił, fakt, że nowa WPR jest bardziej dedykowana 

państwom członkowskim, które mogą podejmować więcej decyzji. Zwrócił uwagę, że 

polskie rolnictwo jest bardzo rozdrobnione, a średnie i małe gospodarstwa stanowią 

90% ogółu. Dodał, że taka sytuacja ma plusy, do których zaliczył niskie zużycie chemii 

i pestycydów oraz minusy,  takie jak słaba pozycja rolnika w łańcuchu. Podkreślił, że 
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wzmocnienie grup producenckich jest dla Polski priorytetem. Inną ważną kwestią 

jest wzmocnienie przetwórstwa, aby wielkie koncerny nie wykorzystywały pozycji 

rolnika oraz handlu detalicznego. Zaznaczył, że w ten sposób w Polsce skracana jest 

droga produktu od pola do stołu. Apelował o zastopowanie importu  żywności 

gorszej jakości z zagranicy.  

Trzecią sesję pt. „Nowy model realizacji - zasadnicza nowość WPR 2023-2027 wiąże 

się z wyzwaniami dla administracji państwowej. W jaki sposób zostanie 

ustanowione powiązanie między celami w krajowym planie strategicznym, 

wskaźnikami wyników a rzeczywistą sprawozdawczością i kontrolami, aby 

zapewnić możliwość oceny rzeczywistych wyników?” moderowała Natasha Foot, 

dziennikarka zajmująca się rolnictwem i zdrowiem w portalu Euractiv.  

Pierwsza prelegentka, niemiecka eurodeputowana Ulrike MÜLLER z grupy Renew 

Europe, sprawozdawczyni rozporządzenia horyzontalnego ws. finansowania, 

zarządzania i monitorowania WPR, podkreśliła, że nowy model koncentruje się na 

wydajności. Oznacza to, że jej zdaniem, konieczność stworzenia przejrzystości  

w płatnościach oraz lepsze procedury wydawania zezwoleń. Ponadto, nowe 

rozporządzenie wprowadza uproszczenia dla rolników. Wyraziła nadzieję, że 

Parlament przyjmie rozporządzenia WPR w takiej formie, która rozwieje obawy  

rolników obawiających się rosnących cen energii, sytuacji na rynku trzody chlewnej, 

wołowiny i nabiału. Wspomniała również o obawach rolników dot. Zielonego Ładu 

czy zmniejszenia pestycydów. Jej zdaniem rolnicy boja się obniżenia jakości 

żywności. 

Druga prelegentka Kristina YNGWE, przewodniczący komisji ds. środowiska  

i rolnictwa szwedzkiego parlamentu, skoncentrowała się na trwającym w Szwecji 

procesie opracowanie Planu Strategicznego. Wskazała, że Szwecja zdecydowała się 

zachować, jak bardzo to jest to możliwe, przepisy ostatniej WPR, aby zapewnić 

rolnikom jasność prawną. Omówiła również niektóre z nowych wyzwań, takie jak  

uproszczenie monitoringu, czy wymierność wyników, zwłaszcza w przypadku działań 

innowacyjnych.  

W trakcie krótkiej debaty widać było, że rozporządzenie horyzontalne nie wzbudzało 

takich kontrowersji, jak inne elementy WPR.  Podkreślano potrzebę wypracowania 

wymiernych wyników. Poruszano również bieżące problemy rolników związane  
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z rosnącymi cenami energii, sytuacją na rynku trzody chlewnej, czy ogólnie skutkami 

pandemii COVID, zwracając uwagę na potrzebę przygotowania się na przyszłe 

kryzysy. Zabierający głos podkreślali potrzebę konsultacji z rolnikami przy 

opracowaniu krajowych planów strategicznych, jak również monitorowania  

i mierzenia wpływu w terenie. 

Rumuński europoseł Daniel BUDA z grupy EPL zwracał uwagę na ekologiczne bariery 

dla inwestycji. Wskazał, że mięso bez dotacji z WPR musiałoby kosztować 60 euro za 

kilogram, albo trzeba by je importować z krajów trzecich nierespektujących 

standardów. Ocenił, że państwa członkowskie w opracowaniu planów nie zawsze 

odpowiadają na zapotrzebowania rolników. Włoska eurodeputowana z grupy 

socjalistów Pina PICIERINO zaznaczyła, że prawdziwy kształt WPR będzie widoczny 

po opublikowaniu krajowych planów strategicznych, którym Parlament Europejski 

będzie się przyglądał. Stavros ARACHOVITIS z greckiego parlamentu odniósł się do 

potrójnego wyzwania, przed którym stoją rolnicy (zmiana klimatu, kryzys 

energetyczny, pandemia Covid-19. Pozytywnie ocenił fakt, że krajowe plany 

strategiczne zapewniają państwom członkowskim pewien stopień elastyczności, by 

mogły one sprostać ww. wyzwaniom. Zwrócił jednak uwagę na zagrożenie, jakim jest 

zwiększona warunkowość, która może doprowadzić do zmniejszenia dotacji. Mając 

na uwadze wąskie ramy czasowe na przedłożenie planów, proponował dalszy dialog 

po przedłożeniu planów pod kątem wprowadzenia niezbędnych zmian. 

Tilly METZ, luksemburska eurodeputowana z grupy Zielonych, przestrzegała przed 

tzw. greenwashingiem, czyli pozorowanymi działaniami mającymi chronić 

środowisko.  

Komisarz ds. rolnictwa Janusz WOJCIECHOWSKI powiedział, że na szczęście budżet 

WPR wynoszący 387 mld euro jest wyższy o 22 mld euro, niż początkowo planowano 

dzięki wsparciu Parlamentu, ale także dzięki posłom parlamentów narodowych. 

Dodał, że bardzo szybko pojawi się wtórne, a reforma WPR będzie miała solidne 

podstawy legislacyjne. Podkreślił, że opracowanie planów strategicznych jest nie 

mniej ważnym etapem niż prace legislacyjne, gdyż dopiero po ich opublikowaniu 

wyłoni się ostateczny kształt reformy WPR. Dodał, że trzy miesiące po tym terminie 

Komisja planuje przedstawić swoje wstępne uwagi w formie listów obserwacyjnych, 

które mają być gotowe pod koniec marca, co umożliwiłoby porównanie poziomu 
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ambicji pomiędzy krajami. Zwrócił uwagę na potrzebę wsparcia w planach 

strategicznych małych i średnich gospodarstw, które muszą mieć szanse 

funkcjonowania i rozwoju, dodając, że wymogi te nie mają charakteru prawnie 

wiążącego, lecz polityczny. Zapowiedział, że będzie się sprzeciwiał ewentualnym 

zakusom ograniczenia dostępu do finansowania dla tych rolników. Dodał, że chociaż 

państwa członkowskie mogą do pewnego stopnia kreować swoją politykę, to zawsze 

ma się ona opierać na zasadzie powszechnego dostępu do programów. Powiedział 

również, że rolników nie można zmuszać do zmiany sposobu gospodarowania, lecz 

należy ich zachęcać do realizacji ambitnych celów środowiskowych odpowiednią 

ofertą. Dodał również, że musi również istnieć synergia między WPR a innymi 

politykami, podkreślając, że plany strategiczne państw członkowskich nie mogą być 

odizolowane. 

 

 
Oprac. W. Kuźma 


