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Cele WPR
• Cele WPR ustanowione w art. 39 ust. 1 TFUE nadal są aktualne i
powinny być utrzymane
• WPR wpływa na stabilność środowiska wiejskiego i zatrudnienie 40
mln osób pracujących w łańcuchu rolno-spożywczym To bardzo
ważne zwłaszcza w dobie wysokiego bezrobocia w UE
• WPR musi utrzymać orientację rynkową wprowadzoną we
wcześniejszych reformach. Jednak potrzebne jest wsparcie dla wielu
usług i dóbr społecznych, których dostarczają rolnicy i za które nie
otrzymują wynagrodzenia

Porównanie dochodów rolników z płacami w innych
gałęziach gospodarki i udział wsparcia dochodu

Źródło: ESTAT, EAA.

Znaczenie silnej WPR (1)
• UE musi zapewnić wspólne finansowanie polityk wspólnotowych
• WPR kosztuje niecały 1% wszystkich wydatków publicznych UE
• W kolejnym budżecie UE trzeba zabezpieczyć przynajmniej aktualny poziom
finansowania WPR
• Właściwie finansowana WPR sprawi, że rolnictwo będzie sektorem silnym,
rentownym i konkurencyjnym, co będzie korzystne zarówno dla rolników jak i dla
konsumentów
• Wsparcie WPR musi być skierowane do aktywnych rolników - tych, którzy aktywnie
pracują na rzecz zrównoważonego sektora i dostarczają dóbr publicznych
" Przyszła WPR musi skupić się na ulepszaniu istniejących środków - to ewolucja, nie
rewolucja!

Historia reform WPR i budżet (1980-2020)

Źródło: DG AGRI

Znaczenie silnej WPR (2)
• Obydwa filary WPR są ważne i mają konkretne cele
• I filar stanowi podstawę wspólnotowego podejścia UE do wszystkich
gospodarstw i zapewnia zrównoważoność i bezpieczeństwo
żywnościowe oraz rentowność produkcji
• W filarze II znajdują się rozwiązania skrojone na miarę gospodarstw,
od inwestycji do konkretnych rozwiązań spełniających oczekiwania
społeczeństwa. Pomocniczość jest kluczowym elementem polityki
rozwoju obszarów wiejskich. Pozwala państwom członkowskim na
lepsze ukierunkowanie wsparcia przy jednoczesnym utrzymaniu
pewnej dozy wspólnotowości polityki, co ma niezmierne znaczenie

Jak sprawić, by rolnictwo w UE było bardziej
zrównoważone? - główne elementy
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3. Zwiększenie odporności rynków i poprawa zarządzania ryzykiem
4. Wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności, wsparcie dla
spółdzielni rolniczych i organizacji producentów
5. Rozwój obszarów wiejskich i Cork 2.0
6. Wsparcie dla inwestycji i poprawy infrastruktury (EFIS)
7. Wymiana pokoleń, w tym dostęp do ziemi

Bardziej zrównoważone, europejskie rolnictwo (1)
1. Uproszczenie
• Reforma WPR z 2014 jest zdecydowanie zbyt złożona
• Szczególnie elementy odnoszące się do zazieleniania - nawet jeśli
rolnicy je popierają, jego realizacja jest zbyt skomplikowana
• Popieramy działania komisarza Hogana mające na celu uproszczenie
WPR, ale trzeba zrobić więcej
• Celem przyszłej WPR powinno być stworzenie wspólnej,
uproszczonej, odbiurokratyzowanej polityki, lepiej dostosowanej do
wyzwań przed jakimi staje sektor rolny

Bardziej zrównoważone, europejskie rolnictwo (2)
1. Uproszczenie (cd.)
• Systemy kontroli w filarze I i II muszą zostać uproszczone, bo są zbyt
skomplikowane, czasochłonne, biurokratyczne, a dla rolników wiążą
się z ryzykiem i niepewnością
• Sankcje również muszą być zrewidowane. Są teraz zbyt złożone i
nieproporcjonalne
• Dla uproszczenia kontroli potrzebne jest użycie narzędzi cyfrowych,
teledetekcji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych
• Jeśli WPR nie zostanie uproszczona, zagrożona będzie równowaga
sektora

Bardziej zrównoważone, europejskie rolnictwo (3)
2. Zrównoważony charakter
• Należy odnieść się w równym stopniu do wszystkich trzech filarów
zrównoważoności (gospodarczego, środowiskowego i społecznego)
• Rolnicy i osoby zarządzające gruntami odgrywają aktywną i ważną rolę w
utrzymaniu zrównoważoności środowiskowej
• Jedynie dzięki wysiłkom rolników w zakresie dostosowywania się i łagodzenia
zmian klimatu możemy zagwarantować zrównoważoność i konkurencyjność
łańcucha rolno-spożywczego, by móc zaopatrywać konsumentów w Unii
Europejskiej i na całym świecie w bezpieczną, wysokiej jakości, odżywczą
żywność

Bardziej zrównoważone, europejskie rolnictwo (4)
3. Zwiększenie odporności rynków i poprawa zarządzania ryzykiem
• Rolnicy i spółdzielnie w ostatnich latach mierzyły się z naturalnymi zagrożeniami i
wahaniami na rynku w większym stopniu niż pozostałe sektory
• Powody to: większa niestabilność rynku, nowe choroby zwierząt i roślin oraz częstsze
występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych związanych ze zmianami klimatu
• Koszty produkcji rosną, przez co luka między ceną uzyskiwaną przez rolników i
ponoszonymi przez nich kosztami jeszcze bardziej się uwidoczniła. Oprócz tego, od trzech
lat dochody gospodarstw w UE spadają, co spowodowało trudną sytuację w
gospodarstwach
• Doprowadziło to do pojawienia się zakłóceń na rynkach, a także do spadku cen, co stało się
źródłem problemów z płynnością finansową, których doświadczają rolnicy w całej UE

Bardziej zrównoważone, europejskie rolnictwo (5)
3. Zwiększenie odporności rynków i poprawa zarządzania ryzykiem (cd.)
• Płatności bezpośrednie niepowiązane z produkcją zapewniają stabilność, a także w
znacznym stopniu wpływają na utrzymanie płynności finansowej, bez względu na rozmiar
gospodarstwa czy sposób zarządzania nim
• Płatności bezpośrednie powinny być przyznawane jedynie aktywnym rolnikom, bez względu
na to, czy pracują w gospodarstwie w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, a nie
właścicielom gruntów
• Zbliżenie poziomów dopłat bezpośrednich w poszczególnych państwach członkowskich
• Sprzeciw wobec pułapów i stopniowego zmniejszania płatności bezpośrednich
• Wsparcie powiązane z produkcją powinno być rozważone w określonych warunkach (w
szczególności dla hodowli w regionach gdzie inne środki są mniej skuteczne) i ograniczone.
• Dopłaty bezpośrednie dalej są głównym narzędziem wsparcia i stabilizacji dochodów
gospodarstwa

Bardziej zrównoważone, europejskie rolnictwo (6)
3. Zwiększenie odporności rynków i poprawa zarządzania ryzykiem
(cd.)
• Bardzo ważne jest utrzymanie i poprawa obecnych środków takich jak płatności
bezpośrednie, sieci bezpieczeństwa czy ubezpieczenia od ryzyka, by poradzić sobie z
wahaniami na rynkach
• Potrzebujemy szybszej aktywacji i rezultatów
• Potrzebujemy nowych narzędzi zarządzania ryzykiem, które będą uzupełniające i
dobrowolne, będą pozwalać rolnikom na pokrycie ryzyka gospodarczego,
klimatycznego, sanitarnego i innych
• Rynki instrumentów pochodnych i rynki terminowe mogą odegrać ważną rolę w
ograniczeniu skutków wahań cen. Dlatego też należy umożliwić rolnikom i
spółdzielniom rolniczym prowadzenie handlu w terminowym systemie forward.
Rynki terminowe powinny zostać rozszerzone również na inne towary

Bardziej zrównoważone, europejskie rolnictwo (7)
4. Wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności, wsparcie dla
spółdzielni rolniczych i organizacji producentów
• Wykorzystać zalecenia grupy zadaniowej ds. rynków rolnych oraz konkluzje po grudniowej
sesji Rady na temat wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym
• Podjąć dodatkowe kroki pozwalające skuteczniej wspierać spółdzielnie rolnicze i OP, by
usunąć blokady uniemożliwiające pełne wykorzystanie spółdzielni rolniczych i innych
rodzajów OP do poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw żywności
• Środki wsparcia muszą wykroczyć poza zwykłą koncentrację podaży i objąć przetwórstwo i
tworzenie wartości dodanej oraz wprowadzanie produktów do obrotu. Nie mogą prowadzić
jednak do zachwiania konkurencji i powinny przyczynić się do prawidłowego
funkcjonowania jednolitego rynku
• Trzeba przyjrzeć się aktualizacji polityki konkurencji

Bardziej zrównoważone, europejskie rolnictwo (8)
5. Rozwój obszarów wiejskich i Cork 2.0:
• Polityka rozwoju obszarów wiejskich zapewnia rolnikom narzędzia i
wsparcie w dostarczaniu usług i dóbr publicznych. Buduje też
konkurencyjne i nastawione na rynek rolnictwo i leśnictwo
• Polityka rozwoju obszarów wiejskich musi dalej skupiać się na rolnikach,
bo to oni są ostoją gospodarki wielu państw członkowskich
• Podczas wdrażania deklaracji Cork 2.0 należy położyć nacisk na
zrównoważoność, inteligentne rolnictwo i leśnictwo oraz uproszczone
polityki unijne i krajowe
• Cztery główne bloki deklaracji muszą skupiać się na tych trzech
elementach

Zrównoważone, europejskie rolnictwo (9)
6. Wsparcie dla inwestycji i poprawa infrastruktury (EFIS)
• Poza wsparciem w ramach rozwoju obszarów wiejskich, EBI musi nadal ułatwiać
dostęp do kredytów w sektorze rolno-spożywczym
• EBI musi nadal tworzyć i opracowywać prostsze, bardziej elastyczne i
ukierunkowane instrumenty finansowe dla sektora. Te instrumenty finansowe
muszą uzupełniać granty przyznawane w ramach polityki rozwoju obszarów
wiejskich, a nie je zastąpić
• Zagwarantowanie działania EFIS jest kluczem do rozwoju infrastruktury w UE, a w
szczególności w najnowszych krajach członkowskich
• Trzeba z uwagą podejść do dyskusji na temat konwencji bazylejskiej 3.5, tak żeby
nie wpłynęła negatywnie na dostęp do kredytów ich koszt w sektorze.

Na koniec, ale nie mniej ważne...

Bardziej zrównoważone, europejskie rolnictwo (10)
7. Wymiana pokoleń i dostęp do ziemi
• Ryzyko wyludnienia obszarów wiejskich: rolnicy są coraz starsi a
młodych w sektorze nie przybywa
• Potrzeba rozwinięcia konkretnych i lepiej ukierunkowanych
środków wsparcia dla młodszych rolników
• Wsparcie powinno być wystarczająco wysokie, by przekonać
aktualnych i przyszłych młodszych rolników do rozpoczęcia
działalności lub przejęcia gospodarstwa
• Potrzeba narzędzi towarzyszących, takich jak doradztwo (techniczne
i biznesowe), sieci kontaktów i szkolenia (w tym szkolenia
zawodowe)

Dodatkowe uwagi na temat WPR
Pewne obawy związane z potencjalną orientacją WPR:
! Uproszczenie
! Ryzyko osłabienia wspólnotowości WPR
! Obowiązkowe pułapy i stopniowe zmniejszanie płatności
! Rozwój zazieleniania
! Środki oparte na wynikach
! Zapewnienie wymiany pokoleń

Możliwy kalendarz prac nad przyszłą WPR
• Konsultacje społeczne w sprawie WPR: 2 lutego - 2 maja 2017 r.
• Konferencja DG AGRI - wyniki konsultacji społecznych: 7 lipca 2017 r.
• Komunikat w sprawie przyszłej WPR - prawdopodobnie 29 listopada 2017 r.
• Wnioski ustawodawcze w sprawie przyszłej WPR: prawdopodobnie w czerwcu
2018 r.
• Wniosek Komisji w sprawie kolejnych WRF: prawdopodobnie w maju 2018 r.
• Brexit: Uruchomienie art. 50: 29 marca 2017 r.; Wyjście Zjednoczonego Królestwa
z UE: koniec marca 2019 r. (???)
• Wybory do Parlamentu Europejskiego: maj 2019 r.
• Nowy skład Komisji Europejskiej: Listopad/grudzień 2019 r.
• Zakończenie negocjacji dotyczących przyszłej WPR: ???

Uwagi końcowe
Dodatkowe uwagi obejmujące:
! Handel
! Środki ochrony roślin
! Technologię

Rolnictwo UE a handel
• 40 mln miejsc pracy powiązanych z działalnością rolniczą
• 3,5% PKB UE
• Pozytywny bilans handlowy (20 mld €) przetworzonych produktów
• Wysoki poziom integracji w systemie światowym:
• 100 mld € - import oraz
• 120 mld € - eksport
•30% przetworzonych surowców pozyskiwanych spoza UE
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Rynki żywnościowe o strategicznym znaczeniu
! Oprócz roli handlowej, produkcja żywności wpływa na stabilizację
pewnych regionów
! Monitorowanie rynków rolnych i spożywczych zyskuje znaczenie
strategiczne pozwalając na wykrycie wzrastających rynków i kryzysów
! Rozumowanie oparte na konsumentach a nie na geografii
⇒Potrzeba informacji rynkowych =>
obserwatoriów rynków analizujących sytuację handlową
⇒Rolnictwo częścią dyplomacji gospodarczej
⇒Unikanie podwójnych standardów na jednolitym rynku UE
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Umowy regionalne krokiem w stronę rozwiązania
kwestii ceł taryfowych i nie tylko
! Zaawansowane negocjacje handlowe z krajami rozwiniętymi (Kanada, USA,
Japonia, Mercosur, a wkrótce, Nowa Zelandia i Australia)
! Liczymy na poprawę norm sanitarnych i fitosanitarnych jak środki
przeciwdrobnoustrojowe, przepisy dot. zdrowia roślin, oznaczanie pochodzenia
itd.
! Światowy rynek nawozów jeszcze nie jest w pełni przejrzysty
! Prawo własności intelektualnej (OG)
! Zasady przejrzystości na rynkach terminowych towarów rolnych
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Wielostronne ramy handlu
Negocjacje WTO powinny pozostać priorytetem sektora rolnego:
! Wyjątkowe forum, na którym można równocześnie rozmawiać o eksporcie, wsparciu
krajowym i dostępie do rynku
! Rolnictwo UE w pełni realizuje wszystkie wymogi WTO z rozdziału dot. rolnictwa. Inne
kraje jednak tego nie robią
! Kolejna konferencja odniesie się do systemu bezpieczeństwa żywnościowego w krajach
rozwijających się i programu pracy obejmującego wsparcie krajowe będące źródłem
zakłóceń (pułap dla kategorii żółtej i niebieskiej)
! Zasady DDA nie uwzględniają w pełni nowych obaw społeczeństwa. Porozumienie
paryskie jest dobrą okazją do wprowadzenia nowych aspektów na szczeblu WTO jak np.
dobrostan zwierząt, zmiany klimatu i ich związek z handlem
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Środki ochrony roślin
Decyzje nieoparte na dowodach naukowych:
W UE obowiązuje jeden z najsurowszych systemów zatwierdzania
środków ochrony roślin (rozporządzenie 1107/2009). Gwarantuje on
bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa (zdrowie ludzi i zwierząt,
środowisko), ale...
# Bardzo niewiele nowych substancji czynnych trafia na rynek
Środki ochrony roślin są stosowane w UE w sposób bezpieczniejszy
niż gdzie indziej na świecie (dyrektywa 128/2009). System gwarantuje
wysoki poziom profesjonalizmu (szkolenia dla rolników, inspekcje
sprzętu, odzyskiwanie pozostałości), ale...
# Coraz bardziej ogranicza się stosowanie środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin
Większość szkodników i chorób można zwalczać za pomocą praktyk
rolnych jak płodozmian, hodowla nasion i odmian, praktyki
uprawowe, terminy i gęstość siewu, nawadnianie itd. (np.
integrowana ochrona roślin), ale...
# Nowoczesne technologie rolnicze znajdują się pod presją (środki
ochrony roślin, nowe techniki hodowli)
W związku z tym:

Rolnicy są mniej konkurencyjni na rynku
międzynarodowym. Spada zaufanie do instytucji UE i
wysokich norm bezpieczeństwa w UE

Środki ochrony roślin
Przypadek glifosatu:
• Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy (Niemcy),
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zgadzają się, że ta
substancja czynna jest bezpieczna
• Glifosat korzystnie wpływa na emisje gazów cieplarnianych, erozję
gleby i gospodarowanie gruntami
• Parlament Europejski i państwa członkowskie niechętnie odnoszą
się do oceny naukowej i nie chcą odnowić zatwierdzenia tej
substancji na 15 lat (zgodnie z przepisami UE)
• Komisja Europejska i państwa członkowskie rozmawiały na temat
ponownego zatwierdzenia na 5 lat (9 listopada br.)
• Ostateczna decyzja musi zapaść do 15 grudnia 2017 r.

#DynamicAgri
Nowoczesne i inteligentne rolnictwo przynoszące rezultaty

Technologia musi być wydajna
! Poprawa wydajności gospodarki zasobami (np. nawozami, materiałem siewnym,
środkami ochrony roślin, wodą) i poprawa wykorzystania zasobów
! Wspieranie przedsiębiorczości rolniczej zgodnie z dynamiką rynków,
oczekiwaniami konsumentów i poszanowaniem środowiska i społeczności
wiejskich (dostosowanie biznesplanów)
! Optymalizacja wykorzystania narzędzi związanych z rynkiem, ułatwiających
sprzedaż i zwiększających konkurencyjność rolników UE w skali globalnej
! Wspieranie rolników w negocjacjach lepszej pozycji w łańcuchu wartości
! Poprawa bytu rolników i ich rodzin
Innowacje muszą przynieść konkretne rozwiązania, a rolnicy potrzebują dostępu do
najnowocześniejszych technologii, by reagować na dynamikę rynków i utrzymać
wysoką jakość produkcji rolnej

Czego jeszcze brakuje?
Własność danych - dane wytwarzane w gospodarstwie lub podczas działań gospodarskich powinny
należeć do rolników
Gwarancja dostępu do danych ich kontroli dla rolników - kodeks UE dotyczący wymiany danych
rolniczych
W jaki sposób WPR może pomóc?
•

Ramy prawne sprzyjające innowacji (np. wąskie ciągniki, nowe techniki hodowli)

•

WPR musi zagwarantować, że instrumenty wsparcia inwestycji obejmą wsparcie przyszłych i
innowacyjnych rozwiązań

•

Zbadanie nowych i innowacyjnych sposobów wykorzystania TIK wraz z rolnikami i spółdzielniami
rolniczymi do uproszczenia i odbiurokratyzowania kontroli oraz obniżenia ich kosztu.

•

Poprawa dostępu rolników do danych publicznych i wyników testów
Potrzebujemy spójnej strategii, która pozwoli wszystkim rolnikom połączyć się.
Potrzebujemy polityk UE (np. łącza szerokopasmowe, umiejętności cyfrowe, inwestycje, badania)
zmierzających w tym samym kierunku i tworzących warunki umożliwiające rolnikom wprowadzanie
technologii.

BARDZO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

PYTANIA:

