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Jak MRiRW przygotowuje się do dyskusji?

• Analizujemy złożone uwarunkowania unijne (np. Brexit) i globalne 
(globalizacja, zmiany klimatu etc.) – utworzyliśmy zespoły eksperckie

• Uczestniczymy w analizach i dyskusjach o budżecie UE i  Europejskiej 
wartości dodanej WPR – przygotowaliśmy analizę temu poświęconą

• Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył we wszystkich spotkaniach 
ministrów rolnictwa UE-28 poświęconych WPR po 2020 r.

• Inicjujemy dyskusje i spotkania regionalne w UE, m.in. w ramach 
prezydencji PL w Grupie Wyszehradzkiej (październik 2016, czerwiec 
2017)

• Upowszechniamy wiedzę o roli WPR i zachęcaliśmy do udziału w 
publicznych konsultacjach KE

• Przedstawiliśmy wiele propozycji zmian w ramach projektu Omnibus

• Przygotowaliśmy projekt kierunkowego stanowiska PL: Wspólna polityka 
rolna po 2020 r. – polskie priorytety (przyjęty przez Radę Ministrów)
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Obecne uwarunkowania zewnętrzne WPR 
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Kluczowe znaczenie WPR i jej budżetu dla całej UE

• WPR jest polityką kompleksową, w pełni wspólnotową, stanowi jeden z 
fundamentów UE, realizuje szereg celów publicznych i poprzez kolejne 
reformy reaguje na nowe wyzwania. 

• WPR odpowiada za warunki konkurencji na jednolitym rynku, decydując 
przy tym o przewidywalności i stabilności warunków prowadzenia 
działalności rolniczej.

• WPR także w przyszłości powinna zapewniać społeczeństwu UE 
niezależność żywnościową, w tym dostęp do żywności o wysokiej jakości i 
jednocześnie przyczyniać się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju
(w tym do zachowania w dobrym stanie zasobów ziemi, wody, powietrza i 
różnorodności biologicznej dla kolejnych pokoleń). 

• Budżet WPR (w relacji do PKB UE-27) nie powinien się zmniejszać i 
powinien odzwierciedlać dużą europejską wartość dodaną tej polityki,
zwłaszcza jako fundamentu jednolitego rynku artykułów rolno-spożywczych 
oraz w wymiarze społecznym, środowiskowym i spójności UE. 
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Jakie zmiany systemowe?

• Utrzymanie obecnej struktury WPR (WORR, płatności, PROW) 
– rolnicy oczekują stabilności, a nie ciągłych zmian.

• Obecne rozwiązania prawne pozostawiają miejsce do dalszej 
modernizacji WPR w sposób ewolucyjny.

• Realne uproszczenie poszczególnych instrumentów, jak i całej 
WPR na okres po 2020 roku wymaga m.in. większego zaufania 
do państw członkowskich w zakresie planowania, wdrażania i 
kontroli zgodnie z zasadą subsydiarności. 

• Konieczna jest koordynacja między WPR a innymi unijnymi 
politykami (m.in. handlową, środowiskową, klimatyczną, 
energetyczną, rozwojową, spójności, konkurencji, politykę 
zdrowia publicznego), które coraz silniej wpływają na rolnictwo 
i sektor produkcji żywności. 
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Równe warunki konkurencji - ważna funkcja 
płatności bezpośrednich

• Konieczne jest odejście od historycznych kryteriów podziału środków na płatności 
bezpośrednie oraz zakończenie procesu wyrównania poziomu dopłat 
bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. 

• Poziom i stabilizacja dochodów, szczególnie małych gospodarstw rolnych, będą 
silnie zależeć od wysokości wsparcia bezpośredniego i dywersyfikacji źródeł 
dochodów.

• Należy utrzymać rozwiązania które się sprawdziły, w tym:

 stosowanie systemu SAPS,

 preferencje (ukierunkowane wsparcie) dla małych i średnich gospodarstw rolnych,

 dobrowolne płatności powiązanych z produkcją (z modyfikacją w zakresie wsparcia 
roślin wysokobiałkowych).

• Płatności bezpośrednie już dziś są skutecznym instrumentem promowania celów 
środowiskowych UE (zasada wzajemnej zgodności, wymogi dobrej kultury rolnej, 
zazielenienie). 

• Należy wprowadzać realne uproszczenia systemu zarówno dla rolników, jak i dla 
administracji (np. wykorzystać potencjał systemu LPIS). 7



Aktywne podejście do stabilizacji rynków rolnych

• Traktatowe cele WPR, szczególnie w zakresie stabilizacji rynków rolnych, muszą 
być realizowane skutecznie, aby przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym.  Wymaga 
to  aktywniejszego korzystania z instrumentów wspólnej organizacji rynków 
rolnych. 

• Konieczne jest przeciwdziałanie praktykom protekcjonistycznym pojawiającym 
się na rynku UE. 

• Należy wzmacniać siłę przetargową rolników i przetwórców w łańcuchu 
żywnościowym.

• Skuteczniej wspierać alternatywne kanały dystrybucji, w tym krótkie łańcuchy 
dostaw oraz lokalne rynki, które zwiększają udział rolników w łańcuchu wartości 
dodanej, sprzyjają rozwojowi produkcji ekologicznej i tradycyjnej oraz 
wzmacniają więzi między rolnikami a konsumentami.

• Rozwiązania w zakresie wspólnej organizacji rynków rolnych powinny w 
większym stopniu wykorzystywać już dostępne instrumenty kształtujące popyt
na unijne artykuły rolno-spożywcze i zdrowe nawyki żywieniowe.
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Wzmocnienie II filara WPR

• Należy wzmocnić II filar WPR i w jak największym zakresie zachować pro-
spójnościowe kryteria podziału budżetu na ten filar.

• Jednocześnie należy zapewnić odpowiednie zaangażowanie pozostałych 
polityk unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

• W II filarze WPR kluczowym elementem powinno pozostać zwiększanie 
konkurencyjności i innowacyjności szeroko definiowanego sektora rolno-
żywnościowego.

• II filar WPR powinien pozostać ważnym i ukierunkowanym narzędziem 
realizacji europejskich celów w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

• Instrumenty finansowe powinny mieć rolę uzupełniającą wobec grantów.

• Lokalne i regionalne inicjatywy mogą zwiększyć efektywność interwencji 
(dopasować ją lepiej do specyficznych potencjałów i potrzeb).

• Konieczne jest uproszczenie zasad wdrażania programów rozwoju 
obszarów wiejskich.
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Dziękuję za uwagę!
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Europejska wartość dodana WPR - korzyści na poziomie UE 
– analiza MRiRW do dyskusji krajowych i na forum UE

1. WPR realizuje traktatowe cele, w tym bezpieczeństwo żywnościowe.

2. Zapewnia jednolite zasady konkurowania.

3. WPR jest polityką wielofunkcyjną i elastycznie reaguje na potrzeby UE.

4. Wnosi wkład w spójność Unii Europejskiej (np. polityczną, terytorialną).

5. Dostarcza transgraniczne dobra publiczne i przeciwdziała efektom zewnętrznym 
działalności rolniczej (m.in. efekty zazielenienia).

6. Jest instrumentem polityki gospodarczej i zatrudnienia UE (plan Junckera).

7. Wnosi wkład UE w globalne bezpieczeństwo żywnościowe (Agenda 2030 ONZ).

8. Ułatwia udział UE w uzgodnieniach na poziomie globalnym (WTO, OECD, FAO).

9. Ułatwia aktywność UE w innych obszarach (polityka handlowa, środowiskowa, 
klimatyczna, inne) w spierając procesy dostosowawcze.
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Punkt wyjścia w naszych analizach

• Ograniczone doświadczenia i analizy obecnych rozwiązań;

• Wiele nowych wyzwań dla UE zostało już uwzględnionych w 
rozwiązaniach na lata 2014-2020;

• Zapewnienie warunków konkurencji na rynku UE - wciąż kluczowe 
zadanie WPR

• Duża elastyczność obecnej WPR (I i II filar, wiele nowych działań, 
swoboda decyzji dla p.cz.) - dyskusja o zmianach akcentów, 
udziałach w budżecie, zintegrowaniu działań, ich umiejscowieniu 
w I lub II filarze, itd. 

• Wysokie koszty wdrożenia zmian/nowych rozwiązań i ryzyko 
większej złożoności

• Długi proces decyzyjny (procedura współdecydowania PE i Rady)
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