
Opinia nr 37  

Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie: 

„Wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych 

sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów 

strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 

(EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 

(COM(2018) 392 wersja ostateczna)”, 

„Wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz 

uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013  

(COM(2018) 393 wersja ostateczna)”  

oraz „Wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację 

rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów 

rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, 

prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych 

produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie 

rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) 

nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp 

Morza Egejskiego  

(COM(2018) 394 wersja ostateczna)” 

przyjęta na 230 posiedzeniu w dniu 12 września 2018 r. 

 

Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP: 

1. nie popiera projektów rozporządzeń o sygnaturze COM(2018) 392, COM(2018) 393 oraz 

COM(2018) 394; 

2. pozytywnie odnosi się do projektu stanowiska RP odnoszącego się do ww. projektów 

rozporządzeń Unii Europejskiej; 

3. podkreśla, że Wspólna Polityka Rolna wymaga odpowiednich nakładów, ponieważ jest 

jednym z fundamentów jednolitego rynku UE, ma swoje umocowanie traktatowe, spełnia 

kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Europy i promowania rozwoju 

obszarów wiejskich, a także w realizacji ambitnych unijnych celów środowiskowo-

klimatycznych, dlatego konsekwentnie i zdecydowanie opowiada się przeciwko zmniejszeniu 

poziomu unijnego finansowania WPR po roku 2020; 

4. stwierdza, że na jednolitym rynku Unii Europejskiej muszą być zapewnione równe warunki 

konkurencji dla rolników, dlatego należy zapewnić pełne wyrównanie płatności bezpośrednich 

między państwami członkowskimi; 



 5. krytycznie ocenia propozycję zasadniczej redukcji budżetu Wspólnej Polityki Rolnej  

w II filarze i zwiększenia poziomu współfinansowania krajowego; ponieważ zdaniem Komisji 

ograniczy to możliwości realizacji celów związanych z rozwojem obszarów wiejskich, 

szczególnie w mniej zamożnych państwach członkowskich UE; 

6. zaznacza, że realne uproszczenie Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020 powinno być 

bezwzględnym priorytetem dalszych prac nad nowymi rozwiązaniami; 

7. podkreśla, że ze względu na znaczenie przyszłych wyzwań dla bezpieczeństwa 

żywnościowego, środowiska i zrównoważonego rozwoju terytorialnego, Wspólna Polityka 

Rolna pozostaje polityką o strategicznym znaczeniu dla Unii Europejskiej, efektywnie 

wykorzystującą środki budżetowe; 

8. stwierdza, że przyjętą opinię przekaże w ramach tzw. dialogu politycznego do 

Przewodniczących: Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Prezydencji 

austriackiej. 

 

 

Zastępca Przewodniczącej Komisji 
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