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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

(2018/0000(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 listopada 2017 r. pt. „Przyszłość rolnictwa 

i produkcji żywności” (COM(2017)0713), 

– uwzględniając art. 38 i 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

ustanawiające wspólną politykę rolną i jej cele, 

– uwzględniając rozporządzenie (UE) 2017/2393 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające 

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 roślin1 („rozporządzenie zbiorcze”), 

– uwzględniając sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

nr 16/2017 pt. „Programowanie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich – należy dążyć 

do uproszczenia i bardziej skoncentrować się na rezultatach” oraz nr 21/2017 

pt. „Zazielenianie – bardziej złożony system wsparcia dochodów, który nie jest jeszcze 

skuteczny pod względem środowiskowym”, 

– uwzględniając dokument Komisji otwierający debatę z dnia 28 czerwca 2017 r. na 

temat przyszłości finansów UE (COM(2017)0358), 

– uwzględniając deklarację Cork 2.0 z 2016 r. „Lepsze życie na obszarach wiejskich” 

wydaną podczas Europejskiej Konferencji w sprawie Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego pt. „Możliwe 

przekształcenie wspólnej polityki rolnej”2, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów pt. „WPR po 2020 r.”3, 

– uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju ONZ, z których większość jest 

powiązana ze wspólną polityką rolną,  

– uwzględniając porozumienie paryskie w ramach konferencji paryskiej ONZ w sprawie 

zmiany klimatu (COP21) z 2015 r., w szczególności zobowiązania podjęte przez Unię 

                                                 
1 Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 15. 
2 Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 10. 
3 Dz.U. C 342 z 12.10.2017, s. 10. 
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Europejską jako „ustalone na poziomie krajowym wkłady” w dążeniu do osiągnięcia 

globalnych celów porozumienia, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0000/2018), 

A. mając na uwadze, że w komunikacie Komisji w sprawie przyszłości rolnictwa 

i produkcji żywności stwierdza się, że wspólna polityka rolna (WPR) jest najbardziej 

zintegrowaną polityką w UE, która umożliwia sektorowi rolnictwa w UE zaspokajanie 

potrzeb obywateli w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej żywności, ale też troski o środowisko, działań 

w dziedzinie zmiany klimatu oraz norm dotyczących dobrostanu zwierząt; 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel Unii Europejskiej, jakim jest wielofunkcyjne 

rolnictwo, którego siłą napędową są gospodarstwa rodzinne, ma kluczowe znaczenie dla 

zapewniania pozytywnych efektów zewnętrznych i dóbr publicznych, których oczekują 

europejscy obywatele; 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi wyzwaniami, niemniej obecnie należy poczynić 

kolejny krok w tym ciągłym procesie modernizacji i uproszczenia w oparciu 

o dotychczasowe reformy;  

D. mając na uwadze, że nowy model realizacji stanowi podstawowy element komunikatu 

Komisji w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności oraz że model ten należy 

przyjąć z zadowoleniem, pod warunkiem że zapewni faktyczne uproszczenie, nie tylko 

na szczeblu UE, ale także na szczeblu państw członkowskich i regionalnym, jak 

również elastyczność dla rolników, bez nakładania kolejnych ograniczeń na państwa 

członkowskie, a zatem nowego poziomu złożoności; 

E. mając na uwadze, że WPR musi odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu problemu 

stagnacji i zmienności dochodów gospodarstw, które pomimo koncentracji 

i intensyfikacji produkcji oraz zwiększającej się produktywności są nadal niższe niż 

w pozostałej części gospodarki;  

F. mając na uwadze, że w ostatnich kilku latach rolnicy doświadczali zwiększającej się 

zmienności cen, która odzwierciedlała wahania cen na globalnych rynkach oraz 

niepewność powodowaną przez zmiany makroekonomiczne, zewnętrzne strategie 

polityczne, kryzysy sanitarne oraz częstsze ekstremalne zdarzenia pogodowe w UE;  

G. mając na uwadze, że zasadnicze znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego poziomu 

życia w poszczególnych regionach i państwach członkowskich, przystępnych cen dla 

obywateli i konsumentów oraz dostępu do wysokiej jakości żywności i zdrowych 

nawyków żywieniowych, przy czym należy jednocześnie wypełniać zobowiązania 

w zakresie troski o środowisko, działań w dziedzinie klimatu oraz zdrowia i dobrostanu 

zwierząt i roślin; 

H. mając na uwadze, że istnieje zapotrzebowanie na zaktualizowany i bardziej 

sprawiedliwy system płatności, jako że w wielu państwach członkowskich obecny 
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system uprawnień opiera się na historycznych wartościach odniesienia, które mają 

obecnie prawie 20 lat oraz które stanowią przeszkodę dla wymiany pokoleń i 

ograniczają dostęp młodych rolników do użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 

posiadają uprawnień i znajdują się w związku z tym w niekorzystnym położeniu; 

I. mając na uwadze, że pojawienie się nowych wyzwań takich jak rozwój globalnego 

handlu wymaga sprawiedliwych i trwałych warunków dla globalnej wymiany towarów i 

usług, w ramach WTO i zgodnie z istniejącymi unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, które należy wspierać; 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania i rozwój 

w obszarze innowacji produktowych i procesowych – należy uczynić więcej, aby 

przełożyć wyniki badań na praktyki rolnicze, z wykorzystaniem ogólnounijnych usług 

z zakresu doradztwa rolniczego; 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-spożywczy musi otrzymać zachęty, aby dalej 

zapewniał wkład w osiąganie unijnych celów dotyczących troski o środowisko i działań 

w dziedzinie klimatu ustanowionych w porozumieniach międzynarodowych takich jak 

porozumienie paryskie, a także celów zrównoważonego rozwoju ONZ; 

L. mając na uwadze, że Europejski Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że płatności z 

tytułu zazieleniania wprowadzone w ramach reformy z 2013 r. wiążą się z dodatkową 

złożonością i biurokracją, są trudne do zrozumienia oraz nie przyczyniają się w 

znaczący sposób do poprawy wyników WPR w zakresie oddziaływania na środowisko i 

zmiany klimatu; 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach wiejskich” 

obejmują dynamiczne obszary wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność biologiczną 

w rolnictwie i poza nim, rzadkie rasy zwierząt i uprawy okrywowe, a także rolnictwo 

ekologiczne, obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania i zobowiązania 

w kontekście sieci Natura 2000; 

N. mając na uwadze, że zasadnicze znaczenie ma zapewnienie uczciwej konkurencji na 

jednolitym rynku w sektorze oraz względem innych podmiotów w łańcuchu dostaw 

żywności, w dole i w górze łańcucha, a także dalsze zwiększenie zachęt w celu 

zapobiegania kryzysom dzięki stosowaniu przez organy publiczne i na szczeblu 

sektorowym narzędzi aktywnego zarządzania; 

O. mając na uwadze, że nowe wyzwania dla europejskiego rolnictwa w ramach 

priorytetów publicznych UE, zgodnie z dokumentem Komisji otwierającym debatę na 

temat przyszłości finansów UE, wymagają przeznaczenia wystarczających funduszy 

publicznych zarówno na nowe, jak i istniejące wyzwania w nowych wieloletnich 

ramach finansowych (WRF); 

P. mając na uwadze, że wszelkie zmiany WPR należy wprowadzać w taki sposób, by 

zapewnić stabilność sektora i bezpieczeństwo planowania dla rolników za pomocą 

odpowiednich okresów przejściowych i środków; 

Q. mając na uwadze, że Parlament musi odgrywać wszechstronną rolę w ustanawianiu 

czytelnych ram polityki, tak aby zagwarantować wspólne ambitne cele na szczeblu 
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europejskim oraz demokratyczną debatę na temat strategicznych kwestii, które 

wywierają wpływ na codzienne życie wszystkich obywateli pod względem korzystania 

z zasobów naturalnych, jakości naszej żywności oraz modernizacji praktyk rolniczych; 

Nowe stosunki między Unią Europejską, państwami członkowskimi, regionami i rolnikami 

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar uproszczenia i modernizacji WPR, ale podkreśla, że 

integralność jednolitego rynku i prawdziwie wspólna polityka muszą być nadrzędnymi 

priorytetami reformy; 

2. wskazuje, że nawet elastyczność, z której obecnie korzystają państwa członkowskie 

podczas definiowania podstawowych zasad, może grozić zakłóceniem konkurencji na 

jednolitym rynku oraz przyznaniem nierównego dostępu do wsparcia dla rolników 

w poszczególnych państwach członkowskich lub nawet w poszczególnych regionach;  

3. uważa, że pomocniczość należy przyznawać państwom członkowskim wyłącznie na 

podstawie wspólnego zestawu zasad i narzędzi uzgodnionego na szczeblu UE w ramach 

jednolitego podejścia do wszystkich wysiłków w zakresie programowania i kryteriów 

kwalifikowalności, a także że powinna ona obejmować obydwa filary WPR oraz 

zapewniać w szczególności europejskie podejście w ramach pierwszego filaru, a zatem 

równe warunki działania; 

4. przypomina Komisji o potrzebie pełnego poszanowania podziału władzy w każdym 

państwie członkowskim, często ustanowionego w konstytucjach tych państw, 

w szczególności pod względem poszanowania kompetencji prawnych regionów UE 

podczas wdrażania polityki; 

5. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji podejmowane w celu opracowania 

koncepcji, wdrażania i kontroli programów na podstawie podejścia opartego na 

produktach w celu promowania wyników, a nie zgodności, przy jednoczesnym 

zapewnieniu adekwatnego monitorowania za pomocą czytelnie zdefiniowanych, 

solidnych i mierzalnych wskaźników na szczeblu UE, łącznie z odpowiednim systemem 

kontroli jakości i kar; 

6. wzywa Komisję do zapewnienia, by funkcje kontroli i audytu finansów i wyników 

wykonywano zgodnie z tymi samymi normami i kryteriami we wszystkich państwach 

członkowskich, niezależnie od zwiększonej elastyczności przyznanej państwom 

członkowskim w zakresie opracowywania koncepcji i wdrażania programów oraz 

w szczególności w celu zapewnienia terminowej wypłaty środków finansowych 

wszystkim kwalifikującym się rolnikom we wszystkich państwach członkowskich; 

7. wzywa Komisję do przyznania państwom członkowskim i regionom większej 

elastyczności w ramach rolniczych zasad de minimis;  

Inteligentny i wydajny sektor – służący obywatelom, obszarom wiejskim i środowisku 

8. uważa, że konieczne jest zachowanie obecnej architektury opartej na dwóch filarach, 

w szczególności pierwszego filaru, którego celem jest wsparcie dochodowe dla 

rolników; uważa, że jednocześnie konieczne są rekompensaty za dostarczanie dóbr 

publicznych na podstawie jednolitych kryteriów, przy czym należy umożliwić 
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państwom członkowskim przyjęcie szczególnych podejść w celu uwzględnienia 

warunków lokalnych;  

9.  uważa, że obecna struktura WPR może osiągnąć swoje cele tylko wówczas, gdy 

zapewni się wystarczające finansowanie; domaga się w związku z tym utrzymania 

budżetu WPR w następnych WRF na co najmniej obecnym poziomie, aby osiągnąć 

ambitne cele zmienionej i wydajnej WPR po 2020 r.; 

10. wyraża przekonanie, że konieczne jest bardziej ukierunkowane wsparcie dla 

gospodarstw rodzinnych, które można osiągnąć dzięki wprowadzeniu obowiązkowego 

wyższego poziomu dofinansowania dla małych gospodarstw; uważa ponadto, że 

wsparcie dla większych gospodarstw powinno mieć charakter degresywny i 

odzwierciedlać w ten sposób korzyści skali, z możliwością ustanowienia górnego limitu 

przez państwa członkowskie; 

11. podkreśla konieczność zidentyfikowania kluczowych elementów przejrzystego i 

obiektywnego systemu kar i zachęt w celu określania kwalifikowalności rolników do 

finansowania publicznego, który to system powinien obejmować dobrowolne i 

obowiązkowe środki;  

12. domaga się zastąpienia istniejącego systemu obliczania płatności bezpośrednich 

w ramach pierwszego filaru, który często opiera się na historycznych uprawnieniach, 

ogólnounijną, jednolitą metodą obliczania płatności w celu uproszczenia systemu i 

zwiększenia przejrzystości;  

13. podkreśla potrzebę sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich między 

państwami członkowskimi, który musi uwzględniać różnice społeczno-gospodarcze, 

różne koszty produkcji oraz kwoty otrzymane przez państwa członkowskie w ramach 

drugiego filaru; 

14. wyraża przekonanie, że jeśli można zagwarantować równe warunki działania na 

jednolitym rynku, należy utrzymać płatności w ramach dobrowolnego wsparcia 

związanego z produkcją jako narzędzie zwalczania szczególnych trudności, zwłaszcza 

wynikających ze strukturalnych niekorzystnych warunków konkurencji panujących w 

regionach w niekorzystnym położeniu i górskich, a także trudności o bardziej 

tymczasowym charakterze, wynikających na przykład z odejścia od starego systemu 

uprawnień;  

15. przypomina, że wymiana pokoleń stanowi wyzwanie, z którym borykają się rolnicy 

w wielu państwach członkowskich, oraz że każda strategia krajowa musi w związku z 

tym uwzględniać tę kwestię z wykorzystaniem wszechstronnego podejścia, w tym 

dopłat uzupełniających w ramach pierwszego filaru i ukierunkowanych środków 

w ramach drugiego filaru, a także za pomocą nowych instrumentów finansowych i 

środków krajowych w celu zachęcania rolników do przekazywania działalności rolnej 

kolejnym pokoleniom; 

16. podkreśla znaczenie rozwoju obszarów wiejskich, w tym inicjatywy LEADER, we 

wspieraniu wielofunkcyjnego rolnictwa oraz w promowaniu dodatkowej działalności i 

szans dla przedsiębiorstw w celu generowania dochodów z agroturystyki oraz 

umocnienia rolnictwa wspieranego przez społeczność lokalną i świadczenia usług 
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społecznych na obszarach wiejskich;  

17. wzywa Komisję do wprowadzenia nowych i kompleksowych ram prawnych, które 

umożliwią integrację różnych typów obecnych działań środowiskowych, takich jak 

zasada wzajemnej zgodności, zazielenianie, normy dobrej kultury rolnej zgodnej 

z ochroną środowiska oraz środki rolnośrodowiskowe na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich, tak aby rolnicy mogli w sposób skuteczny i obciążony mniejszą biurokracją 

wywiązywać się ze zobowiązań w zakresie troski o środowisko, różnorodności 

biologicznej i działań w dziedzinie klimatu, przy czym należy zapewnić adekwatną 

kontrolę ze strony państw członkowskich oraz uwzględnić warunki lokalne; 

18. wyraża przekonanie, że te nowe ramy powinny być poparte ewentualnym przydziałem 

minimalnej kwoty z dostępnego łącznego budżetu na środki rolnośrodowiskowe, w tym 

rolnictwo ekologiczne, wsparcie dla różnorodności biologicznej oraz różnorodność 

genetyczną zwierząt i roślin; 

19. wzywa Komisję, by promowała innowację i modernizację w rolnictwie przez 

wspieranie szkoleń i doradztwa rolniczego jako wstępnego warunku dla opracowywania 

koncepcji i wdrażania programów we wszystkich państwach członkowskich, przy 

jednoczesnym promowaniu transferu wiedzy eksperckiej i wymiany modeli najlepszych 

praktyk między poszczególnymi państwami członkowskimi; 

Silna pozycja rolników w globalnym systemie żywnościowym  

20. wzywa Komisję do utrzymania obecnych ram wspólnej organizacji rynków produktów 

rolnych (WORR), w tym poszczególnych planów sektorowych (wino oraz owoce i 

warzywa) oraz unijnych programów dostarczania owoców, warzyw i mleka do szkół, 

aby osiągnąć ostateczny cel, jakim jest wzmocnienie zrównoważonego charakteru i 

konkurencyjności każdego sektora, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu wszystkim 

rolnikom; 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze wspieranie 

rolników w celu rozwiązania problemu zmienności cen i dochodów wynikającego z 

zagrożeń związanych z klimatem, zdrowiem i rynkiem przez stworzenie dodatkowych 

zachęt na rzecz elastycznych narzędzi zarządzania ryzykiem i stabilizacji, przy 

zapewnieniu powszechnego dostępu;  

22. podkreśla konieczność wzmocnienia pozycji producentów w łańcuchu dostaw 

żywności, w szczególności dzięki zagwarantowaniu im sprawiedliwej części wartości 

dodanej, wspieraniu współpracy międzysektorowej oraz zwiększeniu przejrzystości na 

rynkach i zapobiegania kryzysom;  

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i wspierała stosowanie – w szczególności w sektorze 

mleczarskim – instrumentów aktywnego zarządzania kryzysowego takich jak 

dobrowolne porozumienia sektorowe w celu zarządzania dostawami pod względem 

ilościowym wśród producentów, organizacji producentów i przetwórców, a także do 

zbadania możliwości rozszerzenia stosowania takich instrumentów na inne sektory; 

24. domaga się dogłębnego przeglądu obecnego mechanizmu rezerwy kryzysowej w celu 

utworzenia niezależnego instrumentu finansowego zwolnionego z budżetowej zasady 
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jednoroczności, tak aby zezwolić na transfery budżetowe z jednego roku do kolejnego, 

umożliwiając tym samym szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe, 

w tym dotyczące zdrowia zwierząt i roślin, kwestii związanych z chorobami i 

bezpieczeństwa żywności;  

25. wyraża przekonanie, że choć umowy handlowe są korzystne dla sektora rolnego UE 

jako całości oraz konieczne dla wzmocnienia pozycji UE na globalnym rynku rolnym, 

wiąże się z nimi również szereg wyzwań, które to wyzwania wymagają wzmocnionych 

mechanizmów zabezpieczających w celu zapewnienia równych warunków działania dla 

rolników w UE i rolników w pozostałych regionach świata; 

26. domaga się inicjatyw w celu promowania unijnych norm produkcji, bezpieczeństwa i 

środowiskowych oraz programów produkcji wysokiej jakości za pomocą działań 

w obszarze etykietowania i marketingu na rynku wewnętrznym i rynkach państw 

trzecich; 

Przejrzysty proces decyzyjny na potrzeby solidnego wniosku w sprawie WPR na lata 2020–

2027 

27. podkreśla, że Parlament i Rada, na podstawie procedury współdecyzji, powinny 

ustanowić ogólne cele, środki i przydziały finansowe oraz określić poziom 

elastyczności wymagany w celu umożliwienia państwom członkowskim uwzględniania 

krajowej specyfiki i potrzeb zgodnie z jednolitym rynkiem;  

28. ubolewa, że cały proces programowania WPR na okres po 2020 r. – konsultacje, 

komunikacja, ocena skutków i wnioski ustawodawcze – rozpoczyna się ze znacznym 

opóźnieniem, jako że zbliża się koniec ósmej kadencji, co zagraża możliwości 

osiągnięcia ostatecznego porozumienia przed wyborami europejskimi; 

29. wzywa Komisję do zaproponowania, przed przyjęciem nowego modelu realizacji, 

wystarczająco długiego okresu przejściowego w celu zapewnienia miękkiego lądowania 

oraz uniknięcia wszelkich opóźnień w rocznych płatnościach dla rolników i we 

wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich; 

o 

o  o 

30. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 

Komisji. 
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UZASADNIENIE 

W dniu 29 listopada 2017 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie modernizacji 

i uproszczenia wspólnej polityki rolnej (WPR) pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji 

żywności” (COM(2017)0713 final).  

 

Komunikat ten został zapowiedziany przez przewodniczącego Junckera już w 2016 r., został 

włączony do programu prac Komisji na 2017 r. i był pierwotnie przewidywany na wiosnę 

2017 r. Tekst o objętości 26 stron zainaugurował wieloetapowy proces, w ramach którego 

instytucje UE obejmującej 27 państw muszą uzgodnić prawodawstwo określające WPR po 

2020 r. Komunikat ma zatem na celu zapewnienie podstawy i ram dla dyskusji między 

podmiotami instytucjonalnymi i indywidualnymi oraz publicznymi i prywatnymi 

zainteresowanymi stronami we wszystkich 27 państwach UE. 

 

W następstwie dyskusji przyjęte zostaną wnioski ustawodawcze stanowiące podstawę prawną 

dla następnego okresu programowania 2020–2027, którym towarzyszyć będzie ocena 

skutków obejmująca odpowiednią bazę dowodową. Wnioski zostaną opublikowane po 

przyjęciu wieloletnich ramach finansowych (WRF) przewidzianym na maj 2018 r. 

 

Pierwotnym celem komunikatu jest: 

– zaprezentowanie głównych wyzwań w rolnictwie (żywność nie jest wyraźnie 

wymieniona); 

– podkreślenie wkładu sektora rolnictwa w dziesięć priorytetów Komisji oraz 

w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju w synergii z innymi strategiami 

politycznymi UE; 

– określenie priorytetów polityki dla przyszłej WPR, zwiększających jej europejską 

wartość dodaną; 

– przeanalizowanie wniosków operacyjnych dotyczących uproszczonej WPR, lepszego 

zarządzania, lepszego odzwierciedlenia różnorodności rolnictwa UE, zwiększonej 

pomocniczości, ograniczania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów oraz 

wzmocnienia nacisku na rezultaty. 

Komisja ustanowiła także trzy kluczowe cele dla rolnictwa w odróżnieniu od pierwotnych 

celów określonych w Traktatach: 

1. wspieranie inteligentnego i odpornego sektora rolnictwa; 

2. zwiększanie troski o środowisko, intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu; 

3. umacnianie społeczno-gospodarczej struktury obszarów wiejskich. 

Pierwszym krokiem w procesie programowania WPR na okres po 2020 r. były szeroko 

zakrojone internetowe konsultacje publiczne, które obejmowały ponad 320 000 odpowiedzi 

online otrzymanych ze wszystkich państw członkowskich UE, przekazanych w większości 

przez osoby fizyczne, a także ponad 1400 stanowisk negocjacyjnych.  

Drugim krokiem jest opracowanie kompleksowej oceny skutków w celu wyciągnięcia 

wniosków z wdrażania w okresie programowania 2013–2020, w szczególności w odniesieniu 

do celów w zakresie „bardziej ekologicznej, prostszej, sprawiedliwszej” WPR. W rezultacie 

w ramach oceny skutków – odzwierciedlającej różnorodne poglądy wyrażane w ramach 

trwającej debaty publicznej – przygotowany zostanie zestaw wariantów strategicznych do 

dalszego opracowania, łącznie z oceną najlepszego sposobu, w jaki można osiągnąć cele 

polityki, w tym:  
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– w wariancie 1 (scenariuszu odniesienia) zostanie ocenione oddziaływanie WPR w jej 

obecnej formie, łącznie z niedawno przejętym wnioskiem zbiorczym,  

– w wariancie 2 zostanie ocenione oddziaływanie scenariusza przewidującego brak 

WPR w celu zbadania konsekwencji braku interwencji w ramach polityki 

w odniesieniu do gospodarczej, środowiskowej i społecznej europejskiej wartości 

dodanej WPR, 

– w wariancie 3 zostaną rozważone operacje państw członkowskich/regionów w ramach 

programowania WPR względem priorytetów UE w oparciu o zidentyfikowane 

potrzeby. Uwaga zostanie skierowana na zarządzanie ryzykiem, inwestycje 

w restrukturyzację i rozwój biznesu w rolnictwie i MŚP na obszarach wiejskich, 

usługi związane z klimatem i środowiskiem oraz dostęp do innowacji, wiedzy i ICT, 

– w wariancie 4 zmienia się definicję podziału zadań na szczeblu UE, państw 

członkowskich i gospodarstw w celu wzmocnienia systemu zabezpieczenia dochodów 

dzięki lepszym synergiom między wsparciem bezpośrednim obejmującym płatności 

obszarowe a zarządzaniem ryzykiem, tak aby lepiej ukierunkować działania 

w dziedzinie klimatu i środowiska oraz uprościć i zmodernizować kontrole 

z ukierunkowaniem na wyniki, 

– wariant 5 przewiduje zdecydowaną redystrybucję wsparcia bezpośredniego na rzecz 

małych i przyjaznych środowisku gospodarstw oraz promuje krótkie łańcuchy dostaw. 

Baza dowodowa komunikatu i oceny skutków jest następująca: 

– wspólne ramy monitorowania i oceny DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na potrzeby pomiaru wyników WPR w oparciu wskaźniki państw 

członkowskich; 

– ogólnounijne cele i wskaźniki ustalone w celu monitorowania celów zrównoważonego 

rozwoju (komunikat pt. „Europejskie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju” 

COM(2016)0739 final); 

– roczne sprawozdania z realizacji 27 państw członkowskich UE będą zapewniać dane 

na temat postępów w osiąganiu celów i odpowiednich ram budżetowych; 

– regularne badania oceniające DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

dotyczące ogólnych celów WPR w 2013 r. oraz wkład w konferencję na temat 

ogólnych perspektyw pod koniec 2017 r. 

 

W szerszym kontekście europejskim głównym czynnikiem pobudzającym reformę WPR jest 

kwestia budżetowa: WPR nadal jest największą pojedynczą pozycją wydatków w budżecie 

UE, odpowiadającą za około 38 % łącznych wydatków. W następnych WRF UE musi 

uwzględnić istotne nowe wyzwania takie jak migracja, bezpieczeństwo i wzrost gospodarczy, 

mając przy tym na uwadze, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa ograniczy dostępny 

budżet, a jednocześnie państwa członkowskie są bardzo niechętne ogólnemu zwiększeniu 

budżetu (1 % DNB).  

 

Dla publicznych i prywatnych zainteresowanych stron kluczowe kwestie poruszone w 

komunikacie są następujące:  

– strategia krajowa – opracowanie koncepcji, przyjęcie i wdrażanie: w szczególności 

struktura zarządzania (aspekty prawne takie jak relacje między regionami 

a centralnymi instytucjami państwowymi, przejrzystość i uczestnictwo obywatelskie), 

spójność wewnętrzna (spójność z programami rozwoju obszarów wiejskich i planami 

sektorowymi), spójność zewnętrzna (np. europejskie fundusze strukturalne 
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i inwestycyjne), 

– model realizacji – programy finansowania zorientowane na produkty i oparte na 

wynikach: kontrola i audyt (kompetencje UE i krajowe), wskaźniki (dostępność 

i definicja, jakość kontroli, kary), modele zarządzania (uproszczone opcje kosztów), 

równy dostęp w państwach członkowskich (kwalifikowalność, 

obowiązkowość/dobrowolność, kontrole), 

- działania w dziedzinie środowiska i klimatu – zintegrowane podejście do 

rekompensowania usług środowiskowych przez połączenie obecnych praktyk WPR 

w zakresie zazieleniania, wzajemnej zgodności i dobrych praktyk rolniczych, a także 

działań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w celu przewidzenia rekompensaty 

za dostarczanie dóbr publicznych, w tym działania w dziedzinie klimatu oraz 

w zakresie zdrowia i dobrostanu ludzi, zwierząt i roślin, 

– przydział finansowy – programy wsparcia UE: modele przejściowe dla 

ograniczonego/ukierunkowanego finansowania, rozróżnienie między państwami 

członkowskimi (zewnętrzna konwergencja) w oparciu o obiektywne kryteria 

(zob. europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne), współfinansowanie przez 

regiony/państwa członkowskie, uprawnienia odzwierciedlające warunki społeczno-

gospodarcze w regionach państw członkowskich (wewnętrzna konwergencja).  

 

W odniesieniu do perspektyw na przyszłość należy przypomnieć, że ostatnie programowanie 

WPR na lata 2013–2020 zajęło dwa lata od wstępnego opublikowania wniosków Komisji 

(czerwiec 2011 r.) stanowiących część wniosku w sprawie wieloletnich ram finansowych 

(WRF) na lata 2014–2020 do osiągnięcia porozumienia politycznego (czerwiec 2013 r.) 

i ostatecznego zatwierdzenia przepisów (w grudniu 2013 r.), co wiązało się z koniecznością 

wprowadzenia środków przejściowych w różnych sektorach (do 2015 r.). Nie zbiegło się to 

jednak z końcem obowiązywania mandatu Komisji ani z końcem kadencji PE.  


