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1-002-0000

VORSITZ: NORBERT LINS

Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

(Die Anhörung wird um 11.00 Uhr eröffnet.)

1-003-0000

Der Vorsitzende. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Herzlich willkommen zu einer erneuten Anhörung unseres designierten
Landwirtschaftskommissars, Herr Wojciechowski. Herzlichen Dank, dass Sie unsere erneute
Einladung angenommen haben. Wie Sie wissen, hat die Koordinatorensitzung am 1. Oktober
keine Zweidrittelmehrheit für eine Bestätigung gefunden, und wir haben uns dann entschieden,
weitere schriftliche Fragen zu stellen. Mit den Antworten waren wir noch nicht vollends zufrieden,
war eine große Mehrheit noch nicht vollends zufrieden. Deswegen gab es die Bitte seitens der
Koordinatoren um Wiederaufnahme der Anhörung. Ich darf Sie daran erinnern, dass das
Parlament die Kommissionsmitglieder auf Grundlage ihrer allgemeinen Kompetenz, ihres
europäischen Engagements und ihrer persönlichen Unabhängigkeit bewertet. Ich darf ein paar
Hinweise zur Struktur der Debatte geben. Das meiste dürfte Ihnen von letzter Woche bekannt
sein.

Ich darf den designierten Kommissar bitten, seine Eröffnungserklärung nicht länger als zehn
Minuten zu halten, und am Ende der Sitzung bekommen Sie erneut fünf Minuten für eine
Abschlusserklärung. Nach meiner Einführung gibt es 13 Fragen seitens der Kolleginnen und
Kollegen. Die Aussprache erfolgt wie letzte Woche je fünf Minuten pro Abgeordneter: eine Minute
für die Frage, zwei Minuten für die Antwort. Dann die Folgefrage höchstens eine Minute und
wieder höchstens eine Minute zur Antwort. In der ersten Runde gibt es sieben Fragen von den
Vertretern der sieben Fraktionen, in der zweiten Runde sechs weitere Fragen nach der allgemeinen
Verteilung über die Fraktionen hinweg. Die Verdolmetschung findet heute in 23 Sprachen statt,
also kann jeder in seiner eigenen Muttersprache sprechen. Bitte nicht zu schnell sprechen, weil das
Ganze ja auch übersetzt werden muss. Die Debatte wird wiederum live auf der Internetseite des
Parlaments übertragen. Jetzt darf ich sofort einsteigen und darf Ihnen, Herr Wojciechowski, das
Wort erteilen für eine zehnminütige Präsentation. Sie haben das Wort.

1-004-0000

Janusz Wojciechowski, Commissioner-designate. – Thank you Chair. I would like to thank the
honourable Members for giving me this opportunity to be more clear about how I will approach
the task of Commissioner for Agriculture.

I wish to explain in more detail my vision on how to make European agriculture more
competitive, innovative and green and how to make the common agricultural policy more
efficient and fair.

And now, I would like to speak in my mother tongue, Polish.

Rolnictwo europejskie musi być konkurencyjne. Rolnicy są przedsiębiorcami i potrzebują
wsparcia, żeby zachować zdolność do konkurencji, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe
500 mln naszych obywateli, dostarczając im każdego dnia zdrową żywność wysokiej jakości. To
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wymaga funduszy. Będę bronił silnego i odpowiedniego budżetu na rolnictwo i rozwój obszarów
wiejskich, żeby tworzyć tam miejsca pracy, żeby zapewnić godne warunki życia.
Wspólna polityka rolna wymaga uproszczenia i harmonizacji. Będę proponował i popierał
ograniczanie biurokracji uciążliwej dla rolników. Rolnicy chcą pracować na ziemi, zajmować się
ziemią i zwierzętami, a nie wypełnianiem licznych formularzy.

Szanowni Państwo! Musimy wzmocnić pozycję rolnictwa europejskiego na rynkach światowych.
Zgodnie z misją powierzoną mi przez panią przewodniczącą von der Leyen będę promował w
rozmowach z naszymi partnerami handlowymi standardy unijne w zakresie ochrony środowiska,
klimatu, dobrostanu zwierząt – standardy, które są najwyższe na świecie – ale z drugiej strony
będę pilnował, żeby te same standardy spełniała żywność sprowadzana do Europy. Te same
wymagania wobec importerów co wobec naszych rolników i producentów. Będę rozwijał
oznaczenia geograficzne, które dobrze promują i chronią lokalną tradycyjną kulturę rolną
Europy. Potrzebne to jest zwłaszcza w krajach wschodniej i środkowej części Europy, gdzie tych
oznaczeń dotychczas jest niewiele.

Szanowni Państwo! Mamy ambitne wyzwania w zakresie środowiska i klimatu. Rolnicy będą się
przyczyniać do realizacji europejskich celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych,
ochrony bioróżnorodności czy osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń. Uprawiając
ziemię, rolnicy już chronią środowisko i klimat, już spełniają wymogi w tym zakresie. Często też
są pierwszymi ofiarami zmian klimatycznych, kiedy klęski żywiołowe niszczą ich plony.

Będę wspierał i bronił rolników, żeby nie nakazy i zakazy, ale zachęty finansowe były głównym
sposobem na udział rolników europejskich w zielonym nowym ładzie. Głównymi narzędziami
realizacji celów w zakresie środowiska i klimatu powinny być dobrowolne działania w ramach
ekoprogramów i dobrowolne działania rolnośrodowiskowe w drugim filarze wspólnej polityki
rolnej.

Będę wspierał też rolnictwo ekologiczne. Rolnictwo ekologiczne może w dużym zakresie
przyczynić się do ochrony środowiska i klimatu. Zaproponuję plan działania w zakresie rozwoju
rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej.

Wspólna polityka rolna musi być sprawiedliwa. Rolnictwo w poszczególnych krajach Unii
Europejskiej różni się. Instrumenty stosowane w polityce rolnej muszą uwzględniać te różnice.
Musimy mieć elastyczne podejście do stosowanych instrumentów. Ale z drugiej strony wspólna
polityka rolna powinna pozostać wspólna. I tutaj podzielam obawy Państwa Posłów wyrażane w
wielu wypowiedziach, także w czasie poprzedniej dyskusji. Potrzebujemy wspólnej polityki rolnej
opartej na wspólnych celach, wspólnych sposobach interwencji i wspólnych wskaźnikach. To jest
najbardziej kontrowersyjna kwestia w całej reformie i chcę zadeklarować, że jestem w pełni
otwarty na dyskusję z Parlamentem Europejskim, żeby zachować wspólny charakter tej polityki
rolnej, którą w tej chwili reformujemy. Zachowując również potrzebę elastycznego podejścia,
trzeba znaleźć tę właściwą granicę i rozróżnić, gdzie jest miejsce na interwencje krajowe, a gdzie
jest miejsce na wyraźne wskazania na poziomie europejskim.

Sprawiedliwość wspólnej polityki rolnej to również konwergencja zewnętrzna i wewnętrzna.
Jesteśmy na dobrej drodze do wyrównania dopłat między państwami i między rolnikami w
obrębie państw. Zrobię wszystko, żeby to się stało jak najszybciej. Nierówność dopłat to jest
bolesny problem dla rolników w wielu krajach, w szczególności w krajach Europy Środkowej i
Wschodniej.
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Szanowni Państwo! Mamy problem z koncentracją ziemi, z zawłaszczaniem gruntów w
niektórych krajach. To są sprawy państw członkowskich. Sprawy własnościowe należą do
kompetencji państw członkowskich, ale powinniśmy bronić rolników zagrożonych
zawłaszczaniem ziemi. Ciekawe wskazania i zalecenia w tym zakresie zawiera sprawozdanie
Parlamentu Europejskiego z 2017 r. Będę starał się wprowadzić zalecenia zawarte w tym
sprawozdaniu dotyczące monitorowania procesu zawłaszczania ziemi i wymiany dobrych
praktyk z krajów, w których się udało tego skutecznie uniknąć.

Szanowni Państwo! W rolnictwie europejskim jest miejsce dla różnego typu gospodarstw. Tu
mogą istnieć gospodarstwa duże, średnie i małe. Na tym polega europejski model rolnictwa. Te
większe i silniejsze gospodarstwa zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe. Te mniejsze
odgrywają wielką rolę w zachowaniu żywotności obszarów wiejskich i w ochronie europejskiego
krajobrazu. Różnorodność wielkości i typów gospodarstw jest cenną wartością rolnictwa
europejskiego i powinniśmy tę wartość w Europie zachować.

Dziękuję bardzo i jestem gotów do odpowiedzi na Państwa pytania.

1-006-0000

Der Vorsitzende. – Vielen Dank, Herr Wojciechowski, für Ihre einführende Präsentation und
danke, dass Sie sich auch ganz genau an die Zeit gehalten haben. Ich darf nun zu den Vertretern
der politischen Gruppen kommen, als erstes Herbert Dorfmann für die EVP.

1-007-0000

Herbert Dorfmann (PPE). – Herr Wojciechowski! Willkommen, Herr designierter Kommissar!
Aus den schriftlichen Antworten, die wir von Ihnen erhalten haben, habe ich gelesen, dass Sie die
Reformvorschläge, die die Kommission im letzten Jahr vorgelegt gelegt hat, grundsätzlich teilen.
Sie schreiben aber richtigerweise auch, dass Sie ihre eigenen Positionen einbringen möchten. Und
jetzt möchte ich einfach nachfragen, wie Sie das konkret in den nächsten Wochen und Monaten
tun möchten? Möchten Sie, dass wir hier im Parlament mit unserer Arbeit weiterfahren und eine
Parlamentsposition abstimmen und Sie dann die Gelegenheit haben, im Trilog Ihre eigene Position
einzubringen? Oder möchten Sie bereits vor der Parlamentsabstimmung hier nochmals
Vorschläge aus der Kommission vorlegen, und wie möchten Sie das Ganze auch mit dem
aufkommenden Green Deal verbinden?

1-008-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Bardzo dziękuję Panu Posłowi. Powiem
szczerze, że spoglądam w kierunku posła Cioloşa, byłego komisarza, który tworzył reformę
wspólnej polityki rolnej od początku, i mu zazdroszczę. Kiedy został komisarzem miał bowiem
luksus, żeby proponować wszystkie rozwiązania od samych podstaw. Ja będę komisarzem – jeśli
Państwo wyrażą na to zgodę – w sytuacji, gdy na stole jest już gotowa reforma. Mój mandat
udzielony przez panią przewodniczącą Von der Leyen zakłada dokończenie i negocjowanie tej
reformy w toku dalszych prac parlamentarnych.

Znam wszystkie Państwa propozycje. Znam sprawozdanie pana Dorfmanna, które zawiera
przegląd stanowisk Parlamentu we wszystkich kluczowych kwestiach. Znam stanowisko Komisji
wyrażone w kwietniu 2019 r. Dziś brak jest ostatecznego stanowiska Parlamentu tej kadencji.
Oczekuję na to stanowisko, aczkolwiek przewiduję, jakie będą główne kontrowersyjne punkty. O
jednym z nich już mówiłem: chodzi o spójność polityki rolnej.

Panie Pośle, Szanowni Państwo! Jestem gotowy na kompromisy, na przyjmowanie propozycji w
toku dalszych prac parlamentarnych. Mój mandat nie przewiduje w tej chwili zmian
wprowadzanych z własnej inicjatywy, ale jestem otwarty na to, żeby dobre propozycje
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ulepszające wspólną politykę rolną akceptować. Pamiętajmy, że mamy jeszcze jedną stronę w tej
dyskusji, to znaczy Radę. Myślę, że wspólnie uda nam się politykę rolną poprawić.

Ja jestem otwarty na wiele propozycji, które są zawarte w Pana raporcie który Pan przedstawiał,
jak również w stanowisku Komisji i to się chyba będzie działo głównie w podczas rozmów
trójstronnych.

1-009-0000

Herbert Dorfmann (PPE). – Vielleicht kurz eine Frage noch zum Übergangszeitraum: Es ist ja
klar, dass diese Reform zum 1. Jänner 2021 nicht zur Verfügung stehen wird oder nicht
angewandt werden kann. Und was glauben Sie, wie können wir diesen Übergang dann gestalten
und wie lang wird der Übergangszeitraum sein, den wir brauchen, bis wir dann effektiv in die neue
Agrarpolitik eintreten können?

1-010-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Panie Pośle! Komisja w tej chwili finalizuje
prace, a za chwilę zostanie ogłoszony projekt rozporządzenia przejściowego. Oczywiście
przynajmniej przez pierwszy rok musi być kontynuowana dotychczasowa wspólna polityka
rolna: to jest ten minimalny okres jednego roku. Wiem też z moich dotychczasowych prac w
Komisji, że trwają intensywne prace nad wprowadzeniem nowej polityki, w szczególności nad
planami strategicznymi. Komisja współpracuje już z państwami członkowskimi w zakresie
przygotowania tych planów. Zatem zgodnie z wnioskiem odchodzącej Komisji – proszę bowiem
pamiętać, że to przygotowuje odchodząca Komisja – na stole pojawi się propozycja przedłużenia
wspólnej polityki rolnej na okres jednego roku. Mam nadzieję, że będzie to okres wystarczający.
To nie jest nowa sytuacja, gdyż w poprzednich reformach również taki okres przejściowy był
wprowadzany.

1-011-0000

Paolo De Castro (S&D). – Benvenuto Commissario designato, il settore agricolo e alimentare
europeo si trova sotto attacco, dopo l'autorizzazione da parte del WTO all'amministrazione
americana di imporre 7,5 miliardi di dollari di dazi punitivi sulle esportazioni dell'Unione europea
– come ritorsione per gli aiuti che alcuni Stati membri hanno concesso al consorzio Airbus – dazi,
Commissario designato, che andranno a colpire i prodotti strategici, sia dal punto di vista
economico che occupazionale.

Ora, data la situazione emergenziale e l'attenzione dimostrata nella precedente audizione in
merito alla sopravvivenza delle imprese agricole europee, quale strategia ha previsto di mettere in
atto, non appena entrerà in carica, al fine di evitare una crisi di mercato che andrebbe a colpire
gravemente il sistema agroalimentare dell'Unione? Quali misure previste dall'OCM –
l'Organizzazione comune di mercato – ha intenzione di attivare e soprattutto in che modo,
Commissario, ha intenzione di finanziarle, nel caso in cui non si riesca a raggiungere una
soluzione diplomatica, che ovviamente tutti auspichiamo?

1-012-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Dziękuję bardzo Panu Posłowi! Tak, znam
oczywiście tę sytuację. To są dramatyczne decyzje, zaskakujące dla rolników. Rzeczywiście nie po
raz pierwszy w wielkiej światowej polityce dzieje się tak, że na rolników spadają skutki sporów
prowadzonych przez inne sektory, inne biznesy. Rolnicy są tutaj absolutnie niewinnymi ofiarami
konfliktu, do którego nie powinno dojść.

Ciągle liczę na to, że znajdzie się polityczne rozwiązanie tego konfliktu, który – powtarzam – nie
dotyczył rolnictwa, a którego skutki muszą ponosić rolnicy. Mam nadzieję, że sytuacja ta zostanie
szybko rozwiązana. Natomiast jeśli nie, to oczywiście trzeba będzie natychmiast w pełni
oszacować wpływ decyzji rządu amerykańskiego na europejskie rolnictwo i uruchomić system
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pomocy. W ramach interwencji rynkowych możliwe są różne działania. Mamy tu na szczęście
dobre doświadczenia, jeśli chodzi o Unię Europejską. Mam w szczególności na myśli trwające
wciąż poniekąd doświadczenie związane z rosyjskim embargiem, kiedy to Unia Europejska
skutecznie udzieliła pomocy dotkniętym nim rolnikom. Podjęte zatem zostaną podobne
działania, jeśli będzie to konieczne, czyli jeśli ten konflikt nie zostanie rozwiązany. Jako komisarz
będę walczył o uruchomienie jak największych środków, żeby zrekompensować straty rolnikom
dotkniętym tą niezrozumiałą decyzją.

1-013-0000

Paolo De Castro (S&D). – Dopo la crisi dovuta all'embargo russo, non possiamo accettare che i
nostri agricoltori e produttori continuino a pagare il conto di scelte politiche prese da altri paesi.

Quindi, è pronto Commissario a dimostrare che l'Unione europea è davvero al fianco dei propri
cittadini e delle proprie imprese, attivando quella riserva di crisi che è prevista dalla politica
agricola comune ed è destinata proprio a fornire un sostegno nelle situazioni di gravi crisi che
interessano la produzione agricola e la distribuzione dei prodotti agricoli?

E proprio per far fronte in modo efficace a queste situazioni emergenziali, la nostra commissione,
la commissione agricoltura ha chiesto che la futura PAC preveda un significativo aumento dei
fondi destinati a questa riserva, che attualmente sono appena 400 milioni di euro e non sufficienti,
noi abbiamo chiesto come Comagri di arrivare almeno a un miliardo e mezzo.

Ecco, cosa pensa, Commissario designato, di queste specifiche proposte? È favorevole a
supportare la posizione del Parlamento europeo per rendere questa riserva davvero uno
strumento utile, in grado di rispondere in modo efficace alle turbative di mercato?

1-014-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Bardzo dziękuję, Panie Pośle, za to pytanie i
poruszenie tej kwestii. Odpowiadam krótko: tak. Zdecydowanie jestem za tym, żeby zwiększyć
możliwości reagowania i pomagania rolnikom w sytuacji kryzysowej. To jest największy
problem, jeśli chodzi o rolnictwo w ogóle, że prowadzi się działalność i nagle dochodzi do jakiejś
niespodziewanej, niesprawiedliwej sytuacji, której rolnik zupełnie nie jest winien, a jest niszczony
i bankrutuje.

Poczucie bezpieczeństwa jest dla rolników kluczową sprawą. Uważam, że rezerwa w budżecie w
wysokości 400 mln EUR będzie teraz trochę łatwiejsza do wykorzystania, bo będzie przechodzić
z roku na rok, choć lepiej by było, gdyby się kumulowała albo była większa. Będę popierał
wszystkie rozwiązania, które będą skutecznie pomagać rolnikom w wychodzeniu z kryzysu.

1-015-0000

Ulrike Müller (Renew). – Herr Wojciechowski! Herr designierter Kommissar, herzlichen Dank
für das klare Bekenntnis zu dieser gemeinsamen Agrarpolitik, erleben wir in Deutschland doch
gerade, dass die nationale Gesetzgebung den Strukturwandel forciert. Die Landwirte wollen Tiere
verantwortungsvoll halten und hochwertige Lebensmittel erzeugen, aber die Landwirtsfamilien
wollen auch Biodiversität und Klima schützen. Wir sind ein Teil der Lösung, und dadurch müssen
wir natürlich auch unseren Lebensunterhalt damit verdienen. Für mich ist jetzt wichtig, dass wir
hier einen gezielten Fokus auf die Junglandwirte legen. Sie wissen es, wir haben hier ein ernsthaftes
Problem. In der europäischen Landwirtschaft in den ländlichen Gebieten sind tatsächlich nur 6 %
der Landwirte unter 35 Jahren. Und wie kann die künftige GAP Ihrer Meinung nach dazu
beitragen, die Zahl der jungen Landwirte zu halten und auszubauen? Und denken Sie, dass wir
noch mehr konkrete Maßnahmen hierzu brauchen? Denn die jetzige GAP hat natürlich schon
Gelder bereitgestellt, aber sie wirken nicht richtig.
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1-016-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Dziękuję Pani Poseł Müller za to ważne pytanie!
Rzeczywiście sprawa młodych rolników jest kluczowa, jeśli chodzi o przyszłość wsi. Mamy
ogromny problem z wyludnianiem się wsi i z brakiem następców w gospodarstwach rolnych.
Mówię to w oparciu o wiedzę pochodzącą choćby ze sprawozdania, które przygotowywałem w
Trybunale Obrachunkowym. Brak młodych rolników jest największym zagrożeniem dla
przyszłości wsi w Europie.

Sytuacja jest różna w różnych krajach. W Pani kraju, w Niemczech, i w Polsce, skąd ja pochodzę,
sytuacja jest stosunkowo lepsza, gdyż tych młodych rolników jest więcej, ale też musimy być
czujni i uważni, żeby ich wspierać i zachęcać do pozostawania na wsi.

Są oczywiście systemy pomocy: pierwszy filar i 2% przewidziane na zwiększenie płatności dla
młodych rolników, drugi filar, w którym są instrumenty na rozpoczęcie działalności gospodarczej
przez młodych rolników. To działa, ale skutki nie są wystarczające, bo w ostatnich latach –w
poprzednim wysłuchaniu mówiłem o problemie znikających gospodarstw – niestety młodych
rolników też nam ubywa. Jest ich ponad milion mniej niż było, a średni wiek rolników
europejskich wzrósł w ciągu dekady o ponad dwa lata.

Największym problemem młodych rolników jest dostęp do ziemi – pojawiły się takie pytania –
więc ten problem trzeba rozwiązać, m.in. przeciwdziałając nadmiernej koncentracji ziemi i
oferując różne możliwości jej zakupu.

We wstępnym wystąpieniu nie powiedziałem też o innowacjach, a rolnictwo potrzebuje
innowacji, takich jak GPS w ciągnikach, technologie cyfrowe na wsi, inteligentne wioski, różne
tego typu działania, które należy wspierać, bo przyciągają młodych ludzi. Młodzi ludzie muszą
znaleźć na wsi godne warunki do życia i czuć, że żyją w nowoczesnym społeczeństwie. Tylko
wtedy zachęcimy młodych rolników.

1-017-0000

Ulrike Müller (Renew). – Würden Sie mir recht geben, dass wir zusätzliche Anstrengungen
einbauen müssen, gerade bei der neuen gemeinsamen Agrarpolitik, zum Beispiel im
Sozialbereich? Übergabeseminare für die ältere Generation – es ist immer ein Loslassen, um die
Hofübergabe zu forcieren – und denken Sie nicht auch, dass wir noch für unsere jungen Landwirte
die gleiche, bessere Ausbildung brauchen in allen europäischen Ländern, weil ich gerade da weiß,
dass es unterschiedliche Bildungsstandards und Ausbildungsstandards hier in Europa noch gibt.
Innovation muss man anwenden können, Technik muss man anwenden können. Das gehört für
mich in diese soziale Komponente.

1-018-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Trzeba oczywiście podejmować wszystkie te
działania, o których Pani mówiła. Rzeczywiście ta więź międzypokoleniowa jest bardzo ważna. Ja
mam doświadczenie z mojego kraju, z Polski, gdzie dobrze funkcjonował przez pewien czas
system rent strukturalnych, który zachęcał starszych rolników, rodziców do przekazywania
gospodarstw swoim dzieciom, następcom i to sprzyjało wymianie pokoleniowej na wsi. Na
pewno działania edukacyjne i ta właśnie wymiana doświadczeń są ważnym instrumentem i
możemy zrobić znacznie więcej w tej sprawie.

Ale ważne jest też to, o co pytał pan poseł De Castro: poczucie bezpieczeństwa i działania w
obliczu kryzysu. Musimy zrobić wszystko, żeby zawód rolnika nie był tak niebezpieczny. Wielu
ludzi powstrzymuje przed prowadzeniem gospodarstw ryzyko, że choć robi się wszystko jak
najlepiej, według najlepszej woli i wiedzy, można nagle wszystko stracić. Poczucie
bezpieczeństwa jest zatem bardzo ważne, aby młodych ludzi zachęcić do pozostawania na wsi.
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1-019-0000

Martin Häusling (Verts/ALE). – Herr Kommissar! Erstmal vielen Dank für Ihre Antworten, die
jetzt doch wesentlich konkreter sind, als das, was Sie in der ersten Runde gesagt haben. Wir
bewerten positiv: Sie wollen einen Aktionsplan für den ökologischen Landbau, Sie wollen sich für
einheitliche Tierschutzstandards einsetzen, Sie wollen aber auch dafür kämpfen, dass die externe
Konversion am Ende schneller geht. Ein Punkt, wo ich den Verdacht habe: Am Ende wird immer
gesagt, wir brauchen eine Kappung, aber die Kommissare sind am Ende in den Verhandlungen
danach immer butterweich. Werden Sie standhaft bleiben bei dem Thema Kappung, also weniger
Geld für Großbetriebe, mehr Geld für Kleinbetriebe? 40 % der Zahlungen für Klimamaßnahmen –
wir haben ja den Verdacht, dass die Mitgliedsländer weniger konsequent sind, als Sie sich das
vielleicht wünschen. Wie wollen Sie dazu beitragen, dass das verbindlich ist, dass sich die
Mitgliedsländer nicht unverbindliche Maßnahmen machen, und auch, dass das Parlament nachher
bei den Strategieplänen in die Überwachung eingebunden wird? Wir haben nach wie vor die
Sorge, dass das zur Renationalisierung führt. Wie wollen Sie das verhindern? Stärken Sie das
Parlament, damit wir Einblick gewähren können. Und ein Punkt noch zu Mercosur: Wer gegen
Mercosur ist, der muss den europäischen Eiweißanbau fördern und Leguminosenanbau fördern.
Wie wollen Sie das verbindlich in der nächsten GAP unterbringen, dass alle Mitgliedsländer was
dafür tun?

1-020-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Jeśli chodzi o małe gospodarstwa, mówiłem już
w pierwszym wysłuchaniu, że jestem zdecydowanie za tym, aby je chronić. Jednak nie jest to
faworyzowanie. Ktoś mnie zapytał, dlaczego faworyzuję małe gospodarstwa. Nie, chodzi o to, że
małe gospodarstwa są po prostu słabsze i bardziej zagrożone znikaniem, więc potrzebują
wsparcia. Dlatego będę starał się wpływać na to, aby w planach strategicznych
przygotowywanych przez państwa członkowskie znalazły się instrumenty ochrony małych
gospodarstw, abyśmy ich nie tracili, aby one nie znikały, aby krajobraz rolnictwa europejskiego
nie zmienił się tak, że jadąc samochodem, nie będziemy wiedzieli, czy jedziemy przez Europę czy
na przykład przez Kanadę.
Musi więc być wsparcie dla małych gospodarstw, oczywiście przy poszanowaniu modelu
opartego na różnych gospodarstwach.

Jeśli chodzi o sprawę protein, widzę tutaj wielkie pole do działania. Jesteśmy ważnym importerem
soi z Ameryki, skąd przywozimy ponad 36 milionów ton rocznie, i można dużą część tego
importu zastąpić krajową produkcją roślin, roślinami białkowym. Można wprowadzić ciekawe
programy dotyczące dobrostanu zwierząt, produkcji w cyklu zamkniętym, używania własnych
pasz, własnych pasz wysokobiałkowych. Takie programy mogą być skutecznie finansowane ze
środków drugiego filaru. Można połączyć troskę o ziemię, o zmniejszenie importu, a tym samym
transportu z poprawą dobrostanu zwierząt i wsparciem dla mniejszych gospodarstw
przystosowanych do takich programów.

Widzę wielką szansę w takim właśnie działaniu i będę zachęcał do jego uwzględnienia w planach
strategicznych.

1-021-0000

Martin Häusling (Verts/ALE). – Nochmal die Frage der Verbindlichkeit sozusagen der
Klimaschutzmaßnahmen: Also werden Sie dafür sorgen, dass das einheitlich wird und nicht
Nationales aufgeweicht wird? Zweite Frage, nochmal zu den finanziellen Fragen: Wenn Sie dafür
sind, über die zweite Säule viele Maßnahmen zu stärken, dann müssen Sie doch auch ganz klar
sich als Kommissar dafür einsetzen, dass diese zweite Säule nicht finanziell quasi um 30 % gekappt
wird? Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Finanzen in der zweiten Säule gestärkt werden und
nicht geschwächt werden?
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1-022-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Pytania o budżet, o wzmocnienie drugiego
filaru, a także pierwszego filaru, sprawiają mi pewną trudność, dlatego że ja bardzo bym chciał,
żeby budżet na rolnictwo był jak największy. Byłbym szczęśliwy, gdyby budżet wspólnej polityki
rolnej został na takim poziomie, na jakim jest obecnie. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby był
nawet większy. Potrzeby są ogromne i naprawdę rolnicy europejscy potrafiliby to racjonalnie
wykorzystać, ale muszę patrzeć realnie.

Dzisiaj mamy na stole taki projekt budżetu, jaki mamy. Mówiłem tu o potrzebie sporządzenia
raportu otwarcia, który według mnie dostarczy argumentów na rzecz silniejszego budżetu. Będę
bronił silnego budżetu, odpowiedniego budżetu. Zrobię wszystko, co możliwe, żeby odpowiadał
on oczekiwaniom europejskich rolników. Jeśli chodzi o kwestie związane z programami… (brak
czasu na odpowiedź).

1-023-0000

Ivan David (ID). – Vážený pane designovaný komisaři, ve své úvodní řeči jste se vyjádřil k mnoha
důležitým otázkám a také mnohé otázky už tady padly, které jsem Vám chtěl položit. Přesto Vám
položím otázky tak, abyste se mohl vyjádřit explicitně.

Jak se stavíte k otevření prostoru pro dovoz stále většího množství zemědělských produktů
z mimoevropských oblastí nebo i z evropských oblastí mimo EU, jako jsou Ukrajina, země
Mercosuru, Nový Zéland, Austrálie, Vietnam, Spojené státy? Máme připustit takovou konkurenci,
která je v některých případech svým charakterem až nekalá a povede k postupnému snižování
schopnosti evropských zemí zásobovat vlastní obyvatelstvo? Pokládáte vysokou míru
soběstačnosti evropských zemí za strategicky důležitou?

1-024-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Bardzo dziękuję Panu Posłowi Davidowi za to
pytanie. Tak, trzeba bronić interesów rolników europejskich we wszelkiego rodzaju umowach
handlowych, z drugiej strony jednak pamiętając, że handlu międzynarodowego potrzebujemy.
Jest on potrzebny z wielu punktów widzenia, dobry dla gospodarki europejskiej oraz dla wielu
dziedzin rolnictwa. Unia Europejska jest też przecież dużym eksporterem żywności. Mamy nawet
nadwyżkę w eksporcie żywności. I porozumienia handlowe są potrzebne.

Rzecz w tym, żeby korzyści jednych nie odbywały się kosztem drugich, żeby rolnicy nie padali
ofiarą innych interesów. Na to nigdy nie może być zgody, żeby rolnicy europejscy byli poświęcani
w imię jakiegoś biznesu pozarolnego czy też żeby rolników między sobą skłócać, bo jedni
zarabiają na umowie handlowej, a drudzy na niej tracą. Trzeba więc temu skutecznie zapobiegać.
Jako komisarz odpowiedzialny za rolnictwo będę dbał przed zawarciem jakiegokolwiek
porozumienia handlowego, aby rolnicy nie byli pokrzywdzeni, aby kontyngenty taryfowe na
produkty rolne sprowadzane do Europy były tak określone, żeby nie zagrażały interesom
europejskich producentów. A w skrajnych sytuacjach, jeśli już do takiego pokrzywdzenia
rolników dojdzie, zrobię wszystko, żeby uruchomić instrumenty pomocy, instrumenty
kryzysowe, które są i które – jak poseł De Castro słusznie wskazywał w swoim pytaniu – powinny
zostać wzmocnione. Wtedy będziemy mogli łatwiej reagować na takie sytuacje.

1-025-0000

Ivan David (ID). – Zasadíte se o podstatně spravedlivější rozdělení zemědělských dotací
vzhledem k tomu, že existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi až ve výši 1:6? Mělo by
se přihlížet k tomu, že podmínky v jednotlivých zemích jsou různé, nebo se mají tyto rozdíly
ignorovat s byrokratickou indolencí?

1-026-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Mówiłem już o konwergencji zewnętrznej i
wewnętrznej i potrzebie możliwie najszybszego wyrównania poziomu dopłat między rolnikami.
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To jest problem różnic między państwami i różnic w obrębie państwa. One istnieją, a nawet
osiągają stosunek 1 do 10, czyli w tym samym państwie jeden rolnik otrzymuje 10 razy mniej niż
drugi rolnik.

Propozycje w zakresie konwergencji wewnętrznej i zewnętrznej zostały przedstawione. Jesteśmy
na drodze prowadzącej do zmniejszania tych różnic, a w przyszłości do ich wyrównania, ale
myślę, że potrzebna jest bardziej ambitna polityka i bardziej stanowcze decyzje, bo jest to bolesny
problem, który dzieli rolników i państwa członkowskie i w sumie bardzo szkodzi Unii
Europejskiej. Myślę, że warto podjąć trud i doprowadzić do sprawiedliwego podziału.

1-027-0000

Zbigniew Kuźmiuk (ECR). – Panie Komisarzu! Wprawdzie poruszał Pan już ten problem –
mam na myśli koncentrację gruntów w Unii Europejskiej – ale ja chcę przywołać sprawozdanie
obecnej na sali pani Noichl, które zostało przyjęte przez Parlament znaczną większością głosów.
Z danych zawartych w tym sprawozdaniu wynika, że w 2013 roku 3% gospodarstw
kontrolowało ponad 52% gruntów rolnych w Unii, a 76% gospodarstw zaledwie 11% gruntów
rolnych.

Wprawdzie – i to także Pan zaznaczył – gospodarka gruntami leży w kompetencji państw
członkowskich (tak się składa, że na przykład – jak Pan wie – Polska przyjęła takie rozwiązania i
działają one skutecznie), ale czy Pana zdaniem nie należy jednak używać instrumentów wspólnej
polityki rolnej, aby zapobiegać dalszej koncentracji ziemi, aby europejskie rolnictwo opierało się
przede wszystkim na gospodarstwach rodzinnych?

1-028-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Dziękuję bardzo Panu Posłowi Kuźmiukowi za
to pytanie. Znam sprawozdanie pani Noichl, bardzo ciekawe, bardzo dramatyczne też w swojej
wymowie, bo koncentracja ziemi rzeczywiście jest w Unii Europejskiej posunięta dość daleko,
zbyt daleko, i trzeba jej przeciwdziałać. Tu nie możemy wkraczać, jak Pan słusznie zauważył, w
kompetencje państw członkowskich, bo stosunki własnościowe zgodnie z art. 345 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej regulowane są przez państwa członkowskie. Nie możemy
narzucić państwu członkowskiemu przepisów o tym, kto może kupić ziemię w danym kraju i kto
może być rolnikiem, ale są rozwiązania prawne, które ograniczają możliwości zakupu ziemi i
które nie naruszają reguł traktatowych, pod warunkiem oczywiście że są wspólne dla wszystkich
obywateli Unii. Żaden kraj nie może wprowadzać norm, które będą dyskryminować obywateli
innych krajów od względem możliwości zakupu ziemi. Myślę, że dobrze byłoby dokonać
przeglądu takich praktyk, wymienić doświadczenia, zachęcić do stosowania dobrych praktyk.

Pan Poseł mówił o przykładzie Polski. Znam tę ustawę i wiem, że dość skutecznie przeciwdziała
nadmiernej koncentracji ziemi. To może być jeden z przykładów, ale takie rozwiązania są też w
wielu innych krajach. Powinniśmy monitorować sytuację w zakresie koncentracji ziemi i bronić
rolników przed skutkami takiego zawłaszczania. Jednym z instrumentów jest oczywiście
przewidziane w reformie zastosowanie górnego limitu, a więc propozycja obcięcia płatności
bezpośrednich dla największych gospodarstw powyżej kwoty stu tysięcy, ale jest to jedna z
kontrowersyjnych kwestii w tej reformie, która jest przedmiotem naszej dyskusji.

1-029-0000

Zbigniew Kuźmiuk (ECR). – To będę kontynuował ten temat. Czy Pana zdaniem np.
doprecyzowanie definicji „aktywnego rolnika”, a jednocześnie jej powiązanie z pojęciem „pracy w
gospodarstwie rolnym”, i adresowanie bezpośredniego wsparcia w ramach WPR właśnie do
takich rolników mogłoby być jednym ze sposobów zapobiegania dalszemu procesowi
koncentracji gruntów rolnych w Unii Europejskiej?
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1-030-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Tak, zgadzam się z Panem Posłem, że to jest
jeden z kluczowych instrumentów pozwalających ograniczyć korzystanie ze wspólnej polityki
rolnej przez osoby czy podmioty, które w rzeczywistości rolnikami nie są. Wspólna polityka
rolna powinna być adresowana do prawdziwych rolników. My mamy pewne ramy definicji
aktywnego rolnika określone na poziomie europejskim. Resztę mają zrobić państwa
członkowskie. Ale deklaruję otwartość, jeśli będą tutaj propozycje ze strony Parlamentu
Europejskiego. Musimy brać też pod uwagę opinię w Radzie, gdzie jest pewien opór przeciwko
takiej definicji. Ja w każdym razie jestem otwarty i chciałbym, żeby te 365 mld EUR przewidziane
w budżecie Unii Europejskiej – a może uda się w toku dalszych debat zwiększyć tę kwotę – trafiły
do prawdziwych rolników, żeby to były pieniądze rolnicze.

1-031-0000

Luke Ming Flanagan (GUE/NGL). – Thank you, Commissioner-designate, for coming back here
again, and it’s good to hear you speak in your native language. Be careful, you can lose it if you
don’t speak it. Talk to us in Ireland!

You are getting a lot of praise and there’s a lot of hope among environmental activists at the
prospect of your becoming Commissioner. I hope they are right. I’m just wondering where and
what they are basing this on. You come from the same political stable as the British Conservative
Party, whose leader yesterday described the Extinction Rebellion activists as ‘crusties’ – I don’t
think he was trying to compliment them – but you talk a lot about the Green Deal.

The last CAP committed 30% under Pillar 1 to greening. In the CAP reform we have what are
called eco-schemes, as you are aware. The AGRI Committee position is 20%, the ENVI Committee
position is 30%. I have a simple enough question: what is your position?

What will be the position of the new Commission? Obviously it’s important to know this for
when the trilogues come up. You know where we stand. Where do you stand?

1-032-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Jak Państwo wiedzą choćby z poprzedniego
wysłuchania, jestem bardzo mocno przywiązany do tego, aby wspólna polityka rolna i rolnictwo
europejskie były zgodne z wymogami ochrony środowiska, i myślę, że architektura wspólnej
polityki rolnej zaproponowana przez Komisję jest logiczna. Rolnicy będą wypełniać w pewnym
obszarze obowiązkowe wymagania na zasadzie warunkowości, a potem realizować dobrowolne
ekoprogramy i dobrowolne działania w ramach drugiego filaru. Myślę, że te 20%, o których mówi
Komisja Rolnictwa, to dobry punkt wyjścia.

Jestem otwarty na zawarcie kompromisu w tym zakresie. Tylko zanim zaczniemy mówić o
kompromisach, musimy znać wszystkie stanowiska, które zostaną przedstawione. Nie
zapominajmy bowiem o Radzie. Jeśli zostanę komisarzem, będę w tej sprawie rozmawiał ze
wszystkimi stronami. Zaproponowane przez Komisję Rolnictwa 20% to propozycja logiczna,
którą jestem skłonny popierać. Czy możliwe jest więcej? Czy potrzebne jest więcej? Musielibyśmy
znać stanowiska wszystkich stron, przede wszystkim Rady.

Mówił Pan też o sprawach ochrony zwierząt. Oczywiście one bardzo mi leżą na sercu, ale chcę
wyraźnie zaznaczyć, że nie przewiduję inicjatyw wprowadzających jakiekolwiek nowe zakazy czy
nowe ograniczenia poza tymi, które już obowiązują. Unia Europejska ma już i tak najwyższe
standardy w zakresie ochrony zwierząt. Nie wszystkich one zadawalają. Natomiast będę sprzyjał
wszelkim działaniom, poprzez które rolnicy będą dobrowolnie podwyższać standardy ochrony
zwierząt.
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1-033-0000

Luke Ming Flanagan (GUE/NGL). – I understand the appeal, politically, of the idea of ‘voluntary’,
but the big problem with voluntary is it will be voluntary for some and it won’t be voluntary for
others. You will see people in more difficult areas to farm being the ones who take this load.
Unless it’s mandatory for all farmers, this is going to be a problem.

Specifically, what are your ideas when it comes to eco-schemes? What type of eco-schemes are
you talking about? Would they include payments for carbon sequestration services? We see a
situation in Ireland and we see it in other places, whereby, in some sort of magical formula, we
plant trees on land, which sequester less carbon than the land previous to this – when there were
no trees planted on it. But there’s a financial incentive.

Will there be a financial incentive for carbon sequestration? One example is getting people to
move potentially from turf cutting to a situation where they get paid for carbon sequestration
services – up to 40 tonnes per hectare per year. At the moment, there is no incentive to do that.
What do you think about this?

1-034-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Myślę, że poruszamy się w kwestii, która jest
jedną z kluczowych kwestii spornych – to znaczy, czy rzeczywiście ekoprogramy powinny być
tworzone według własnych pomysłów państw członkowskich czy też powinniśmy wskazać
konkretne ekoprogramy na poziomie europejskim i powiedzieć, że to jest lista tych działań, które
można sobie wybierać. Ja jestem bardzo bliski tego właśnie drugiego podejścia, że powinno się
stworzyć takie działania. A jeśli chodzi o pomysły na działania ekoprogramów, to są tutaj na
przykład przewidywane: stosowanie określonych technik używania torfowisk, strefy buforowe do
szerokości dziesięciu metrów, przeznaczanie części gruntów na obszary korzystne dla
bioróżnorodności, obsiewanie pasów ziemi specjalną mieszanką nasion korzystnych dla pszczół i
temu podobne. Ale byłoby lepiej, gdyby taka lista rzeczywiście była, żeby państwa członkowskie
nie były tutaj pozostawione samym sobie.

1-035-0000

Simone Schmiedtbauer (PPE). – Herr Wojciechowski! Herr designierter Kommissar! Mehrere
Mitgliedsstaaten sind ja stark auf die gut entwickelten Programm in der zweiten Säule der GAP
angewiesen und nutzen sie ja auch, um eine wirkliche florierende Entwicklung des ländlichen
Raums gewährleisten zu können. Dass uns das ein Herzensanliegen ist, haben schon Vorredner
von mir erwähnt. Jetzt stehen natürlich massive Einschnitte in dieses doch von der Bevölkerung
sehr breit unterstützte Budget in im Raum. Sie haben während der letzten Anhörung und auch
heute schon auf die Wichtigkeit der kleinen und mittleren Betriebe hingewiesen und dass es auch
darum geht, diese zu unterstützen. Aber geben Sie mir ein Beispiel, Sie haben den Aktionsplan
erwähnt. Ein greifbares Beispiel für mich, für die Kolleginnen und Kollegen, und bitte vergessen
wir nicht im Reden von den Kleinbauern und den mittleren landwirtschaftlichen Betrieben, dass es
auch um die Sicherung der Landwirtschaft in den Berggebieten und in den benachteiligten
Gebieten und damit auch um die einhergehende Vermeidung der Abwanderung aus dem
ländlichen Raum geht, die nicht zu vergessen ist. Die Städte explodieren und die Infrastruktur
kommt manchmal damit nicht zurecht, weil die Abwanderung zu schnell erfolgt. Bitte ein
konkretes Beispiel.

1-036-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Dziękuję bardzo Pani poseł Schmidt za to
pytanie. Też mnie martwi, że budżet na rozwój obszarów wiejskich przewidywany jest w
mniejszej wysokości, niż to było przewidywane wcześniej. Chociaż może być zwiększone
finansowanie wyrównujące ten ubytek – zwiększone finansowanie przez państwa członkowskie.
Tak więc w sumie gdyby ten budżet był zachowany, rolnicy wcale nie muszą mieć mniej środków.
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Oczywiście utrzymanie żywotności obszarów wiejskich powinno być głównym zadaniem
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tu jest problem pewnych priorytetów w ramach tych
funduszy. Moja obserwacja jest taka, że nie zawsze są one najlepiej rozdysponowywane, że duża
część tych funduszy trafia do beneficjentów, którzy tego rzeczywiście potrzebują na modernizację
dużych gospodarstw. Ja nie mówię, że tego nie należy robić, oczywiście to musi być wspierane, ale
w większym stopniu powinny być priorytety na rzecz tego, co rzeczywiście zapewnia żywotność
obszarów rolnych. Wszędzie, gdziekolwiek one są. Tereny górskie są tutaj przykładem
szczególnie ważnym. Nie możemy dopuścić do tego, żeby tam rolnictwo zanikało: ono
potrzebuje więcej wsparcia i to będzie kontynuowane. Rolnicy na obszarach górskich byli
wspierani we wspólnej polityce rolnej i będą wspierani bardziej.

Jeśli chodzi o wspieranie rozwoju lokalnego, myślę, że duże pole jest tutaj do zapełnienia we
wspieraniu takiej lokalnej współpracy między rolnikami a lokalnym przetwórstwem. Myślę, że
dużo osiągniemy, jeśli będziemy wspierać rolników produkujących w określony sposób, taki
ekologiczny. Mogą to być gospodarstwa ekologiczne, na przykład, albo jakieś specjalne wymogi
hodowli, o czym mówiłem, a z drugiej strony przetwórca, lokalny, mały przedsiębiorca, który
kupuje produkty od takich rolników, i to mogłoby dać – i na pewno dałoby – duże efekty.

1-037-0000

Simone Schmiedtbauer (PPE). – Herr Wojciechowski! Wie gedenken Sie, die von der
Kommissionspräsidentin von der Leyen vorgeschlagenen Umwelt- und Klimavorschläge in der
GAP umzusetzen, insbesondere vor dem Hintergrund der massiven Kürzungen im MFR. Und
glauben Sie, dass mehr Leistung im Umwelt- und Klimabereich für weniger Geld funktionieren
kann? Und jetzt ganz persönlich: Was wir Abgeordneten im Agrarausschuss brauchen, Herr
Wojciechowski, ist jemand – oder, dass wir wissen, dass wir einen starken Partner an unserer Seite
haben werden in den nächsten fünf Jahren. Ich brauche ganz einfach das Gefühl, dass Sie bereit
sind, als designierter Kommissar – vielleicht unser Kommissar – für uns zu kämpfen. Im Notfall
vielleicht auch, ja, gegen Ihre Kolleginnen und Kollegen, aber im Sinne einer zukunftsfähigen
europäischen Landwirtschaft.

1-038-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Dziękuję Pani Schmiedtbauer! I chcę złożyć taką
deklarację: tak, gotowy jestem walczyć, przeciwstawiać się innym członkom Komisji,
przeciwstawiać się każdemu, kto będzie chciał przeszkadzać europejskim rolnikom, kto będzie
mówił o tym, że nie potrzebują pieniędzy czy że można im dać mniej pieniędzy. Proszę na mnie
liczyć. Uważam, że wspólna polityka rolna, rolnicy europejscy potrzebują ogromnego wsparcia.
Sytuacja rolników jest bardzo trudna, trzeba chronić rolników.

Nie przypadkiem zacząłem to moje wystąpienie poprzednim razem od wskazania tych liczb, że
tracimy 1000 gospodarstw rolnych dziennie. Takie jest tempo ich znikania. Musimy ten proces
zatrzymać i w debacie dotyczącej przyszłego budżetu, przyszłej wspólnej polityki rolnej będę
dostarczał argumentów, że rolnicy europejscy potrzebują więcej, potrzebują więcej wsparcia,
więcej pomocy.

1-039-0000

Juozas Olekas (S&D). – Gerbiamas paskirtasis komisare, ačiū už Jūsų atsakymus. Manau, kad
šiandien girdime daugiau konkretesnių atsakymų ir tuo tikrai džiaugiuosi. Jūs minėjote ne tik
žemės ūkį, bet ir kaimo plėtrą. Aš tikrai sveikinu dėl to, nes gyvenimas kaime yra tam tikras
gyvenimo būdas. Paminėjote ir keletą atsakymų, tai aš noriu paklausti Jūsų konkretesnių veiksmų,
kurių Jūs imsitės, kad būtų sustiprinta kaimo infrastruktūra ir ypatingai kooperacija, gal
bioekonomika, žiedinė ekonomika. Ir taip pat norėčiau patikslinti dėl konvergencijos, išgirsti Jūsų
aiškesnį atsakymą. Jūs labai smulkiai paaiškinote vidinę konvergenciją. Šiandien paminėjote ir
išorinės konvergencijos svarbą, tačiau skirtumai tarp valstybių yra labai dideli. Kokią ambiciją Jūs
turite, kad išmokos bent pasiektų vidurkį? Ar tai gali būti per Jūsų kadenciją?
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1-040-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Zrobię wszystko co możliwe, żeby do
wyrównania, do konwergencji zewnętrznej, do wyrównania poziomu dopłat doszło jak
najszybciej. Już mówiłem o tej deklaracji. To nie jest oczywiście kwestia podpisu jednego
komisarza. To jest kwestia debaty politycznej na ten temat, która musi się odbyć. Ale jest
zrozumienie dla tej sytuacji, że nierówność między państwami członkowskimi nie powinna
dłużej trwać. W 2004 r. nastąpiło rozszerzenie Unii Europejskiej. Jesteśmy 15 lat po rozszerzeniu.
Gdy wejdzie nowa polityka rolna, będziemy już 17 lat po rozszerzeniu. Nie może być już takiego
podziału na starą i nową Europę. I trzeba jak najszybciej rozwiązać ten problem, oczywiście
poszukując takiego rozwiązania, które nie będzie też uderzało w rolników z krajów wcześniej
należących do Unii Europejskiej. Tu trzeba znaleźć sprawiedliwe rozwiązania i jesteśmy na dobrej
drodze. Jesteśmy na dobrej drodze. Natomiast jeśli chodzi o rozwój obszarów wiejskich, to, o co
pytał pan poseł Olekas: ja myślę, że jest taki problem, o którym nie mówiłem jeszcze, ale o
którym trzeba powiedzieć - to jest kwestia wsparcia obszarów wiejskich z funduszu rozwoju
obszarów wiejskich, ale także z funduszy spójności, bo tak się trochę przyjęło, że dla wsi to jest
tylko fundusz rozwoju obszarów wiejskich, a inne fundusze to są dla terenów miejskich. Bardzo
niewiele z funduszy spójności trafia na wieś i te proporcje trzeba zmienić, tzn. to, co jest ze
wspólnej polityki rolnej, musi się ściśle wiązać z rolnictwem. A to, żeby lepiej żyć na obszarach
wiejskich, żeby poprawiać warunki życia na obszarach wiejskich, powinno być silniej wspierane
w ramach polityki spójności. I to też jest sprawa, o którą będę zabiegał w Komisji.

1-041-0000

Juozas Olekas (S&D). – Gerbiamas Pirmininke, gerbiamas paskirtasis komisare, dėkui už
atsakymą. Aš manau, kad artėja mūsų matymas kaimo plėtros. Tačiau mes gyvenome po sovietų
okupacija ir vienodai prisimename tą anekdotą, kad komunistai žadėjo šviesų rytojų ateityje. Aš
vis dėlto noriu išgirsti Jūsų tą ambiciją, kad „per savo kadenciją – ne kažkada ateityje – bandysiu
pasiekti, kad išmokos naujai įstojusioms narėms pasiektų bent vidutinį lygį“.

1-042-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Tak, to stanie się w trakcie mojej kadencji.

1-043-0000

Dacian Cioloş (Renew). – Domnule comisar desemnat, văd că de data asta sunteți mult mai
concret și mai angajant în răspunsurile dumneavoastră, și exact de asta avem nevoie pentru că
agricultura, politica agricolă comună trebuie să rămână în fruntea agendei publice și pentru
următorii ani.

Dacă pornim de la premisa că viitoarea politică comunitară trebuie să atingă partea de alimentație
în toată complexitatea ei, pentru că e principala cerere a cetățenilor, dar și dimensiunea legată de
buna administrare a resurselor naturale, a luptei împotriva schimbărilor climatice, a peisajelor, și
că toate astea trebuie făcute asigurând veniturile necesare pentru ca agricultorii să își poată
continua activitatea, aș vrea să știu care e viziunea dumneavoastră despre felul cum putem folosi
reforma pe care o avem pe masă acum ca să mergem în direcția asta?

M-ar interesa mai precis cum vedeți eco-schemele aplicate, puse în practică, pentru că am discutat
despre ele în reformă, dar am vorbit despre procente, cam cât ar trebui să reprezinte din buget, dar
aș vrea să știu, din punct de vedere al conținutului, cum vedeți lucrul acesta?

1-044-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Dziękuję panu posłowi Cioloşowi za to pytanie.
Jednym z zadań, które mi powierzyła pani przewodnicząca von der Leyen, jest stworzenie wizji
rozwoju obszarów wiejskich – wizji, w której trzeba będzie określić, jakie jest miejsce w
obszarach wiejskich dla rolnictwa, ile ma być rolnictwa, jakie gospodarstwa, jakie jest miejsce
małych gospodarstw, i to będziemy musieli zrobić wspólnie, razem z Parlamentem, razem z
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rolnikami, z ich organizacjami, z mieszkańcami wsi. To jest długa dyskusja, którą rozpocznę i
będę starał się sfinalizować w czasie mojej kadencji. To jest ta wizja dotycząca rolnictwa.

Natomiast te instrumenty ekologiczne – mogę powiedzieć tyle, że struktura tego całego wpisania
rolnictwa w Europejski Zielony Ład jest dość logiczna: a więc rolnicy przestrzegający
obowiązkowych wymagań z zakresu środowiska, rolnicy, którzy wybierają sobie ekoprogramy i
podwyższają standardy ochrony środowiska, tworzą dodaną wartość, dodany wkład i
przyczyniają się do tego, żeby te cele zostały osiągnięte w Europie. No i działania rolno-
środowiskowe, również wybierane przez rolników na zasadzie dobrowolności – to jest dobra
droga, żeby osiągnąć te cele, które stoją przed nami w Europie.

Oczywiście mamy produkować zdrową żywność – tutaj Pan mówił właśnie o produkcji żywności
– myślę, że szansą dla rolnictwa europejskiego jest nie ilość produkowanej żywności, choć ona
powinna być taka, żeby zapewnić tym 500 milionom Europejczyków bezpieczeństwo
żywnościowe, ale zdrowa żywność wysokiej jakości jest głównym zadaniem rolnictwa w Europie.

1-045-0000

Dacian Cioloş (Renew). – Domnule comisar desemnat, în continuarea acestei idei, mi s-a părut
interesantă ideea pe care ați menționat-o astăzi, legat de măsuri împotriva acaparării terenurilor.
Aici aș vrea să știu dacă vă gândiți ca în aceste măsuri să introduceți și dimensiunea patrimonială a
terenului agricol, nu doar dimensiunea de piață.

Terenurile agricole sunt tranzacționate pe piață respectând regulile comunitare, dar avem și o
dimensiune patrimonială care ține și de instalarea tinerilor, și de dezvoltarea comunităților locale.
Dacă vă gândiți să faceți o legătură și să veniți cu niște idei și propuneri, faceți o legătură cu
dezvoltarea rurală, cu instalarea tinerilor și cu toată această parte legată de buna gestiune a
resurselor naturale. Cred că e important să arătăm, la nivel european, că, dincolo de această
dimensiune de piață, de valoare de piață pe care o au terenurile, au și o valoare patrimonială care
este legată de activitatea agricolă.

1-046-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Niewątpliwie tak. Pan komisarz Cioloş ma tutaj
absolutną rację: ziemia jest aktywem narodowym i ziemia jest również aktywem europejskim. To
nie jest towar, który powinien być przedmiotem obrotu na rynku tak jak wszystkie inne produkty.
Bardzo popieram ten kierunek myślenia i wypowiedź Pana jest dla mnie taką inspiracją, żeby
zrobić coś w rodzaju przeglądu, czy być może nawet raportu, na temat dostępności ziemi w Unii
Europejskiej, właśnie na temat tych – mówiłem już to, odpowiadając na pytanie pana posła
Kuźmiuka – różnych regulacji prawnych i dostępności ziemi dla rolników. Myślę, że ma Pan też
na myśli tę kwestię zasobów narodowych, czyli ziemi stanowiącej własność państw, bo takie są w
krajach, które przeszły okres transformacji, z dawnego bloku wschodniego. Tutaj jest pole do
przeanalizowania sytuacji i zastanowienia się wspólnie, jak zwiększyć dostępność ziemi dla
rolników.

1-047-0000

Marlene Mortler (PPE). – Herr Vorsitzender, Herr designierter Kommissar Wojciechowski! Die
öffentliche Diskussion in Deutschland wird beherrscht von Klimawandel, Nachhaltigkeit und
Umweltschutz. Immer wieder wird in diesem Kontext eine Umstellung auf 100 %igen
ökologischen Anbau gefordert. Was halten Sie davon? Können wir es uns auf Dauer leisten, von
„guten Bauern ist gleich Biobauern und schlechten Bauern ist gleich traditionellen Betrieben“ zu
sprechen? Sitzen wir nicht alle in einem Boot? Alle Landwirte und Verbraucherinnen und
Verbraucher? Sollten wir nicht Brücken bauen statt Gräben aufreißen? Ist integrierter
Pflanzenschutz nicht nachhaltiger als kein Pflanzenschutz?
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1-048-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Dziękuję Pani Poseł Mortler za to pytanie. Tak
jak powiedziałem, gospodarstwa ekologiczne są ważnym instrumentem, ich rozwój jest ważnym
instrumentem osiągania celów postawionych przed wspólną polityką rolną w zakresie rolnictwa i
klimatu. Myślę, że jest zgoda wśród społeczeństwa Unii Europejskiej, że potrzebny jest nam
rozwój takiej produkcji ekologicznej. Mamy nowe rozporządzenie, które niedługo wejdzie w
życie, dotyczące produkcji ekologicznej. Ona się rozwija w Unii Europejskiej – w tej chwili obszar
12,5 mln hektarów ziemi jest już objęty gospodarstwami ekologicznymi. Chcemy, żeby było ich
więcej, ale myślę, że to nie jest kwestia jakiegoś konfliktu między rolnictwem ekologicznym a
rolnictwem tradycyjnym. Jest miejsce na oba modele takiego rolnictwa.

Oczywiście są konsumenci, którzy poszukują żywności specjalnej jakości, i trzeba tę możliwość
stwarzać. Rolnictwo ekologiczne zaspokaja te potrzeby, ale to nie jest działanie przeciwko
rolnictwu, które nie jest ekologiczne. Nie przewiduję jakichkolwiek rozwiązań, które miałyby
zmuszać rolników do bycia rolnikami ekologicznymi. Gospodarstwa tradycyjne, prowadzone
czasem intensywnymi metodami, są niezbędne po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo
żywnościowe Europie. Więc musi to być zharmonizowane, obie formy rolnictwa muszą istnieć,
przy czym tę ekologiczną warto rozwijać, trzeba rozwijać, choćby z uwagi na cele postawione w
zakresie środowiska i klimatu.

1-049-0000

Marlene Mortler (PPE). – Herr designierter Kommissar! Sie haben in Ihren schriftlichen
Antworten und auch heute gesagt, dass Sie einen europäischen Aktionsplan zur Förderung des
ökologischen Landbaus vorlegen werden. Was soll darin konkret enthalten sein? Haben Sie dabei
auch den Markt und den Verbraucher im Blick, nach dem Motto: Reden ist das eine, konsequent
Handeln das andere?

1-050-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Zdecydowanie tak powinien wyglądać ten plan,
jak Pani Poseł przed chwilą powiedziała. On powinien obejmować nie tylko to, co się ma dziać w
samych gospodarstwach. To zresztą akurat wynika z przepisów prawnych, które obowiązują i
które ze zmianami będą mogły obowiązywać przyszłości. Ale to jest między innymi kwestia
promocji żywności ekologicznej, problem też wiarygodności całego tego systemu. Bo choćby z
kontroli, z którymi się zetknąłem, wynika, że nie zawsze z tą wiarygodnością produktów
ekologicznych jest 100%. Chodzi o system certyfikowania, badania tej żywności. Ale generalnie
powinniśmy też w tym planie przewidzieć, jakie działania podjąć, żeby konsumenci mieli dostęp
do żywności produkowanej metodami ekologicznymi, żeby mieli pewność, że to jest taki właśnie
produkt i że on spełnia szczególne oczekiwania.

1-051-0000

Pina Picierno (S&D). – Signor Commissario designato, Lei ha parlato, lo ha fatto oggi, ma lo ha
fatto anche nella precedente audizione, diffusamente di Green Deal, di sostenibilità ambientale
che, come Lei sa, come sappiamo tutti, sono argomenti sensibili, sentiti moltissimo, sia
ovviamente dagli agricoltori, sia ovviamente dai consumatori. Allora, io Le chiedo,
concretamente, se fosse possibile appunto indicare come Lei intende raggiungere questi obiettivi.

Inoltre, Le chiedo anche un chiarimento, perché nelle Sue risposte scritte Lei ha parlato, ha scritto
appunto della flessibilità e della sussidiarietà che sarebbero poi concesse agli Stati membri come
aiuti validi per contrastare il cambiamento climatico. Allora io credo che questa Sua affermazione
richieda un chiarimento ulteriore, un approfondimento. Non crede che questa Sua affermazione
possa essere intesa come in controtendenza rispetto a quello che ha dichiarato, che ha detto la
Presidente eletta von der Leyen in merito al ruolo centrale che dovrebbe avere l'Unione nella lotta
ai cambiamenti climatici?
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1-052-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Dziękuję bardzo Pani Poseł za to pytanie! Proszę
Państwa! Ja myślę, że to, co jest zaproponowane we wspólnej polityce rolnej, jeśli chodzi o sprawy
środowiska i klimatu, to jest bardzo ofensywna koncepcja. To jest naprawdę dużo obowiązków
dla rolników, to jest dużo możliwych działań, które ulepszą tę politykę rolną pod względem
klimatu i ochrony środowiska. I tutaj naprawdę nie ryzykowałbym, że trzeba jeszcze czegoś
wprowadzać więcej. Rolnicy są też pełni obaw, że znajdą się w trudnej sytuacji, że będą
przymuszani do takich działań, które powodują koszty i które pozbawią ich konkurencyjności.

Nie przypadkiem jako pierwszy punkt mówiłem, że rolnicy muszą być konkurencyjni. Więc
sądzę, że ta zielona architektura, która została zaproponowana, ona jest zrównoważona, ona
pozwoli rolnictwu aktywnie uczestniczyć w Europejskim Zielonym Ładzie. A z drugiej strony nie
podetnie korzeni samemu rolnictwu. Mówimy o zrównoważonym rozwoju i Europejski Zielony
Ład to jest koncepcja takiego właśnie zielonego rozwoju. Musimy tak stosować te środki, żeby
walcząc o wkład rolnictwa w ochronę środowiska i klimatu, nie zniszczyć samego rolnictwa.
Istnienie rolnictwa jest pierwszym warunkiem tego, żebyśmy dobrze chronili środowisko i klimat.
Jak zacznie nam znikać rolnictwo, to na nic cała ta koncepcja. My musimy mieć w Europie silne
rolnictwo, to jest pierwszy warunek ochrony klimatu i środowiska, a dopiero jakby w drugim
kroku podejmować te wszystkie działania, które zwiększą wkład rolnictwa w środowisko i klimat.

1-053-0000

Pina Picierno (S&D). – Grazie naturalmente per la risposta, tuttavia, credo non chiarisca il
punto, per cui mi permetto di tornarci. Lei non crede che il riferimento che Lei ha fatto, su cui Le
chiedevo appunto un approfondimento rispetto alla flessibilità concessa agli Stati membri, non
crede che possa essere un'ulteriore spinta verso quel processo – che noi temiamo – di
rinazionalizzazione della PAC che vogliamo a tutti i costi evitare, mantenendo quindi un ruolo
centrale che deve avere appunto la politica agricola comune. Questo è quello che Le chiedevo in
precedenza e su cui Le chiedevo un approfondimento.

1-054-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Dziękuję Pani Poseł! Rzeczywiście są takie
obawy i ja je rozumiem doskonale, i podzielam obawy Pani Poseł, żebyśmy nie poszli zbyt daleko
w kierunku renacjonalizacji. Nie ma podstawy, to znaczy nie zgodziłbym się z podmiotem, że
wspólna polityka rolna przedstawiona w propozycji pana komisarza Hogana to już jest
renacjonalizacja, ale trzeba się zastanowić, czy te cele bez jasnych takich wytycznych na poziomie
europejskim, bez wskazania tych wskaźników, o których mówił pan De Castro, czy osiągniemy
to, co chcemy osiągnąć.

Dlatego mogę powtórzyć – jesteśmy w tej fazie, że będzie dyskusja między Komisją, Parlamentem,
Radą i te obawy pani poseł Picierno powinny być wzięte pod uwagę oczywiście. Podzielam te
obawy i musimy to wyjaśnić w toku dalszej debaty.

1-055-0000

Michal Wiezik (PPE). – Dear Commissioner-designate, I would like to address a topic that has
been omitted so far from this hearing, and that is forests and forestry. As you surely know, there is
no common European forestry legislation. However, there are directives covering forest habitats
and affecting their management. The case in Poland of the infamous Białowieża logging showed
how important such European legislation is, and that the infringement procedure is a crucial tool.

In covering a portfolio that is part of the Green Deal, are you aware, and do you agree, that
forestry needs to accommodate the biodiversity consideration, and will you support this striving?
Will you also support DG ENV, in the College, in its efforts not to tolerate any non-compliance?
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1-056-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Oczywiście, sprawy leśnictwa należą częściowo
do zadań komisarza do spraw rolnictwa. Wspólna polityka rolna do tej pory wspierała lasy
europejskie, leśnictwo. Ponad 8 mld euro jest przewidzianych na cele związane z
funkcjonowaniem lasów w ramach obecnej perspektywy, ponad 0,5 mld euro na badania
naukowe dotyczące leśnictwa. Musimy chronić europejskie lasy, mamy ich 182 mln hektarów. I
należy wykorzystywać również elementy wspólnej polityki rolnej, żeby lasy w Europie były
chronione. Są różne systemy. Tutaj może problem polega na tym, że sytuacja jest naprawdę
bardzo różna. Są kraje, gdzie jest bardzo silna gospodarka leśna. Pan wspomniał Białowieżę –
akurat Polska jest krajem, gdzie jest bardzo dobry system zarządzania lasami, prowadzony przez
państwowy podmiot, i on daje bardzo dobre efekty.

Myślę, że po prostu trzeba kontynuować strategię leśną, która została przyjęta w 2013 r. Wiem,
że Trybunał Obrachunkowy będzie przeprowadzał lada moment kontrolę dotyczącą
funkcjonowania właśnie tej strategii i wykonania tej strategii. Na pewno ważne będą wnioski
pochodzące z tej kontroli. Nic się szczególnie nie zmienia – dbaliśmy o lasy europejskie w ramach
wspólnej polityki rolnej i będziemy dbać nadal, bo to jest nasze piękne bogactwo, które
powinniśmy chronić.

1-057-0000

Michal Wiezik (PPE). – We are facing two major crises right now: the climate crisis and the
biodiversity crisis. They are, sort of, interconnected and, to tackle both of them, we would really
need intact forests and sustainable – I say sustainable – forest management. Is there, in our EU,
place for support for sustainable forest management in the Common Agricultural Policy?

1-058-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Tak jest. Oczywiście wsparcie zarządzania
lasami powinno być zrównoważone. I to się dzieje w ramach strategii na rzecz lasów.
Powinniśmy dokonać oceny realizacji tej strategii, którą mamy. Ona jest w 2013 r. wprowadzona.
I w zależności od tego, jak to funkcjonuje dotychczas, zaplanować, zaprogramować dalsze
działania na przyszłość. Myślę, że polityka wobec lasów nie wymaga jakichś szczególnych zmian,
może poza tym jednym, że rzeczywiście mamy coraz więcej takich zjawisk jak pożary lasów. One
się wiążą ze zmianami klimatu. To jest kolejny argument, żeby wspierać te działania na rzecz
ochrony klimatu, bo ofiarami tych zmian padają również europejskie lasy. Problem pożaru lasów
jest bardzo dotkliwy w wielu krajach i ciągle o tym słyszymy. Tak że to jest powód, żebyśmy
naprawdę prowadzili politykę, która środowisko i klimat będzie chronić.

1-059-0000

Der Vorsitzende. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Wojciechowski! Herzlichen Dank für
Ihre Teilnahme. Herzlichen Dank auch an die dreizehn Fragesteller und vor allem auch Ihnen,
Herr Wojciechowski, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute in vielen Antworten wesentlich
konkreter geworden sind, als das in der Anhörung der vergangenen Woche der Fall war. Ich darf
Sie nun bitten, zu Ihrer Abschlusserklärung zu kommen, die nicht mehr als fünf Minuten dauern
soll. Ich darf aber vorher ankündigen, dass um dreizehn Uhr wiederum ein Treffen der
Koordinatoren unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird, um die Bewertung der
aktuellen Anhörung durchzuführen. Die Koordinatoren werden dann aufgefordert, ihre
Stellungnahme dazu abzugeben, ob der designierte Kommissar sowohl für die Mitgliedschaft im
Kollegium als auch für die Erfüllung der ihm übertragenen besonderen Aufgaben qualifiziert ist.
Herr Wojciechowski, Sie haben das Wort zur Abschlusserklärung.

1-060-0000

Janusz Wojciechowski, desygnowany komisarz. – Panie Przewodniczący! Dziękuję za tę dyskusję: i
tę poprzednią, tydzień temu, i tę dzisiejszą. Dziękuję za możliwość ponownego wysłuchania.
Tydzień temu dostałem od Państwa jasny i słuszny sygnał, że od przyszłego komisarza oczekują
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Państwo nie tylko otwartości na dialog, nie tylko słów, ale przede wszystkim stanowczych
czynów. Oczekują Państwo wsparcia i obrony europejskich rolników.

Chcę powiedzieć, że jestem do takich czynów gotowy. Sprawy wsi i rolnictwa głęboko leżą mi na
sercu. Jeśli ktoś ma obawy, że nie jestem rolnikiem i że to może być jakiś słabszy punkt mojej
kandydatury, chcę powiedzieć: wychowałem się na wsi w gospodarstwie moich rodziców.
Poznałem ciężką pracę na roli, osobiście ją przez wiele lat wykonywałem. To ułatwia
zrozumienie, jaka jest praca rolnika, to pozwala na większą wrażliwość wobec spraw rolniczych. I
ja tę wrażliwość mam, ja naprawdę chcę działać na rzecz europejskich rolników we wszystkich
krajach. Rolników i tych z mniejszych gospodarstw, i tych z większych. Są wielkie problemy,
które ja rozumiem. Nie wszystko można wyrazić w czasie jednego wysłuchania, nie na wszystkie
pytania odpowiedzieć bez gruntownej wiedzy, którą można zdobyć dopiero wtedy, kiedy już jest
się w Komisji Europejskiej, ale deklaruję to, że będę bronił rolników europejskich, bo są naprawdę
w trudnej sytuacji.

W tym Parlamencie przez 12 lat we współpracy z wieloma z Państwa poznawałem problemy
rolnictwa całej Europy, a więc ta moja osobista wrażliwość na sprawy rolnictwa, ta wrażliwość,
którą wyniosłem z domu rodzinnego, z gospodarstwa w Polsce, została wzbogacona o wiedzę o
tym, jak funkcjonuje rolnictwo w całej Europie.

Jestem gotów do działania na rzecz rolnictwa europejskiego, korzystając z tego swojego
doświadczenia, które zdobyłem do tej pory we współpracy z Państwem. Chcę działać na rzecz
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, pracować dla dobra rolników i wszystkich naszych
obywateli.

(oklaski)

1-061-0000

Der Vorsitzende. – Ich darf hiermit die Sitzung schließen. Wie gesagt, um 13.00 Uhr dann die
Sitzung der Koordinatoren.

(Die Anhörung wird um 12.30 Uhr geschlossen.)


