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Dyskutujac przyszlosc WPR nalezy wykorzystac jej bogaty dorobek i
roznorodne doswiadczenia. Warto podkreslic, ze reformy, zmiany w
funkcjonowaniu WPR mialy charakter ewolucyjny i sluzyly jej dostosowywaniu
do wymogow biezacych i nowych, pojawiajcych sie wyzwan przed sektorem
rolnym. Po spelnieniu podstawowego wymogu zapisanego w Traktatach
Rzymskich dotyczacego powszechnego dostepu do zywnosci WPR poszerzala
swoj zakres dzialalnosci, a przede wszystkim musiala uwzglednic zmieniajace
sie uwarunkowania zewnetrzne, co naruszalo osiagnieta przez nia w ujeciu
okresowym stabilinosc wewnetrzna.
Do glownych czynnikow, ktore w istotny sposob wplywaly na charakter
WPR naleza:
- po pierwsze rozszerzenia UE, a szczegolnie duze rozszerzenie w pierwszej
dekadzie lat 2000,
- po drugie swiatowe uwarunkowania zewnetrzne, szczegolnie te zwiazane z
liberalizacja handlu nastepujace w wyniku procesow globalizacyjnych.
- po trzecie nasilajace sie wyzwania srodowiskowe, w tym klimatyczne.
Jednoczesnie systematycznie poprawialo sie bezpieczenstwo zywnosci, tak w
zakresie jej dostepnosci jak i jakosci i standardow. Wydaje sie, ze z celow WPR
zawartych w Traktatach Rzymskich najslabiej zrealizowany zostal ten zwiazany
z zapewnieniem wlasciwych dochodow dla rolnikow.
***
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przestrzennie z ziemia, i pomimo nowych technologii to, to powiazanie w
sposob istotny wplywa na jego funckjonowanie. Trudne jest przemieszczanie
produkcji rolnej, tak jak ma to miejsce w przemysle, gdzie fabryki czesto
zmieniaja lokalizacje, choc coraz czesciej pojawiaja sie rowniez przypadki
przenoszenia produkcji rolnej w zwiazku z lepszymi warunkami naturalnymi,
dostepnoscia taniej energii, dostepem do wody czy taniej sily roboczej. Stad
tak wazne sa relacje pomiedzy rolnictwem a obszarami wiejskimi. Warto
zastanowic sie na ile mozna rozpatrywac problemy rolnictwa bez obszarow
wiejskich? W jakich uwarunkowaniach sa one bezwzglednie powiazane, a kiedy
sa coraz mniej zalezne? W przeszlosci, kiedy na wsi zamieszkiwala znaczaca
czesc ludnosci rolnictwo bylo nie tylko podstawa jej funkcjonowania ale takze
sposobem zycia. Przy duzej liczbie mieszkancow wsi glownym miejscem
zatrudnienia bylo rolnictwo, przez co dominowal system rolnictwa drobnego
produkujacego glownie na wlasne potrzeby a tylko w czesci towarowego.
Urbanizacja, rozwoj miast spowodowaly zwiekszenie liczby zmieszkujacej tam
ludnosci przy jednoczenym jej zmniejszeniu na obszarach wiejskich, co
doprowadzilo do spadku zatrudnienia w rolnictwie. W Unii nadal wystepuja
duze roznice w poziomie rozwoju gospodarczego pomiedzy obszarami
wiejskimi i miejskimi. Dotycza one glownie infrastruktury. Roznice te z czasem
sie zmniejszaja ale nadal wystepuje duze roznice pomiedzy poszczegolnymi
krajami. Kwestia ta nabiera dodatkowego znaczenia wraz z kolejnymi
rozszerzeniami Unii. Tradycyjnie rozwoj obszarow wiejskich traktuje sie
odrebnie zarowno w badaniach jak i w polityce gospodarczej. W rzeczywistosci
obszary wiejskie i miejskie sa bardziej zintegrowane gospodarczo i
funkcjonalnie. Poglebienie tej integracji jest zrodlem obopolnej korzysci.
Dlatego tak wazne sa wspolpraca i powiazanie z obszarami wiejskimi jako
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terytorialnego. Oddzielnym zagadnieniem jest rozwoj megamiast, ktory
przynosi negatywne skutki spoleczne i srodowiskowe.
Wspomniane zmiany w liczbie ludnosci na wsi skutkowaly wzrostem
znaczenia maszyn, urzadzen, srodkow ochrony roslin, nawozow, pasz, a takze
specjalistycznych uslug. Aby ograniczyc dalszy odplyw ludnosci z obszarow
wiejskich i z rolnictwa nalezy postawic na poprawe poziomu zycia i dochodow z
pracy do warunkow miejskich czy tych wystepujacych w innych sektorach
gospodarki. Stad bardzo sluszne byly decyzje o rozbudowaniu zakresu WPR o
elementy rozwoju obszarow wiejskich. Przyczynily sie one do eliminacji czesci
opoznien rozwojowych na wsi, a takze uzupelnione zostaly zbyt male alokacje
innych funduszy na ten cel. Fundusze regionalne, spojnosci i inne w sposob
niewystarczajacy
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gospodarczej i spolecznej obszarow wiejskich, a takch ochrone srodowiska na
wsi. Pamietajmy o dominujacym udziale obszarow rolniczych i lesnych oraz
calosci obszarow wiejskich w ogole terytorium Unii.
Rolnictwo to nie tylko produkcja artykulow rolnych ale tez surowcow dla
przemyslu oraz wytwarzanie odnawialnych zrodel energii. Sektor rolny ma
takze znaczacy wplyw na ochrone srodowiska, wytwarza rozne dobra
publiczne, ma istotny wplyw na utrzymanie bioroznorodnosci. Potrzebuje
jednoczesnie dostepu do szeregu uslug, w tym specjalistycznych oraz coraz
wiecej bardzo nowoczesnych srodkow produkcji, co ma istotny wplyw tak na
rozwoj przemyslu jak obaszarow wiejskich.
Analiza dorobku i doswiadczen II filara WPR kaze zastanowic sie na ile i w
jakiej czesci ma on sluzyc sprawom rolnictwa, na ile srodowiska, a na ile
rozwojowi obszarow wiejskich, tj. glownie tworzeniu miejsc pracy, poprawie
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infrastruktury technicznej, w tym szczegolnie informatycznej, a takze
dzialaniom z obszaru kultury, rozwiazywania problemow spolecznych czy
edukacyjnych. Stosunkowa skromnosc przeznaczonych na II filar srodkow,
wynikajaca tez ze zmniejszenia calosci budzetu WPR w perspektywie
finansowej 2014-2020 wplywa na ogranicenia zakresu jego funkcjonowania.
Jest to jedno z podstawowych pytan, na ktore musimy sobie dzisjaj
odpowiedziec.
Jest zrozumiale, ze ministrowie rolnictwa chca wykorzystac srodki z II
filaru na wzmocnienie sektora rolnego, chocby w obszarze innowacji,
modernizacji, wsparcia mlodych rolnikow, problemow srodowiskowych,
zmniejszania ryzyka wahan cenowych i dochodowych, funkcjonowania
rolnictwa na obszarach trudnych oraz rozwiazywania problemow lesnictwa
przeznaczali mniej tych srodkow na typowy rozwoj obszarow wiejskich. Nowe,
ciekawe doswiadczenia programu Leader wymagaja dokladnej analizy i oceny –
jego dorobek moze byc wykorzystany w opracowywaniu nowego podejscia do
polityki rozwoju obszarow wiejskich.
***
Musimy zakladac, ze bedzie roslo uzaleznienie rolnictwa europejskiego
od wspomnianych uwarunkowan zewnetrznych wynikajacych z rynku
globalnego. Stad tak wazne sa porozumienia handlowe. Nalezy podkreslic, ze
jest bardzo trudno zapewnich w nich odpowiednie warunki dla handlu
artykulami rolno-spozywczymi. Spelnienie wymogow konkurencyjnosci wobec
rynkow trzecich bedzie prowadzilo do koncentracji produkcji rolnej i wzrostu
jej skali, a w praktyce do uprzemyslowiania. Gdy dolozymy do tego starzenie
sie rolnikow i zmniejszajaca sie liczbe mldoych rolnikow oraz spadajace
dochody rolnicze, to widac skale wyzwan, ktore musimy podjac w nowej WPR.
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Potrzebne sa m.in. rozwiazania legislacyjne na rzecz walki z nieuczciwymi
praktykami wobec rolnikow w ramach lancucha dostaw zywnosci, ktorzy
ponosze najwieksze koszty zwiazane ze spadkiem cen.
Rolnictwo i wies w Europie sa bardzo zroznicowane, tak w sferze
produkcji, tradycji, poziomu rozwoju, co takze w sposob istotny bedzie
wplywac na mozliwe instrumenty przyszlej polityki rozwoju obszarow
wiejskich. Musi byc ona realizowana przy wiekszej synergii roznych funduszy,
wspolnie z instytucjami rozwoju regionalego i lokalnego. Wazne jest nowe
podejscie do kwestii instrumentow finansowych w realizacji WPR, w ktore tak
bardzo zaangazowal sie Pan Komisarz Hogan, m.in. organizujac konferencje na
ten temat w Dublinie w ubieglym roku.
Na koniec warto zaznaczyc, ze nowe rozwiazania ustrojowe, glownie
zwiazane
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pozycje

Parlamentu

Europejskiego. Prace nad reforma WPR na okres 2014-2020 byly czasem
zbierania doswiadczen, zdobywania naleznej pozycji i wplywu na ksztalt tej
reformy naleznych Parlamentowi. Konczac chce wyrazic zadowolenie, ze nasza
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, ale nie tylko
bedzie mogla korzystac z dorobku tej konferencji, ktora ma przeciez wielka
renome.
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