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UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej 
Unii Europejskiej po 2020 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej z uwagą śledzi prowadzoną na forum Unii Europejskiej 

debatę na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 r. 

W ramach tej wymiany stanowisk Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, 

że utrzymanie wspólnej unijnej polityki na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej 

finansowanie ze wspólnego budżetu znacząco wpłynie na skuteczne wypełnienie 

wspólnotowych celów publicznych związanych z produkcją żywności i wymiarami 

społecznym, gospodarczym i środowiskowym rolnictwa i obszarów wiejskich. Ten koncept 

europejskiej wartości dodanej polityk unijnych jest bardzo silnie akcentowany w dyskusjach 

na forum europejskim, zwłaszcza w ramach dyskusji dotyczących przyszłego wieloletniego 

budżetu Unii Europejskiej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się więc do Komisji Europejskiej, Parlamentu 

Europejskiego oraz Rady, aby w trakcie prac nad unijnym budżetem przejściowe trudności, 

przed którymi obecnie stoi Unia Europejska, nie przysłoniły fundamentalnych potrzeb 

jej obywateli, które są zaspokajane poprzez prowadzenie wspólnej polityki rolnej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że kluczowe dla realizacji priorytetów 

stawianych przed przyszłą wspólną polityką rolną jest zapewnienie silnego i w pełni 

wspólnotowego finansowania tej polityki z budżetu Unii. Budżet wspólnej polityki rolnej 

Unii Europejskiej winien odzwierciedlać rosnącą skalę wyzwań, jakie stoją dziś przed 

europejskim rolnictwem, związanych z oczekiwaniami społecznymi, wymogami 

środowiskowymi wpisanymi w prawodawstwo Unii Europejskiej, a także presją ekonomiczną 

w związku z procesami globalizacji i liberalizacją polityki handlowej Unii. Proponowane 

w ramach debaty na temat europejskiego rolnictwa zmiany sposobu finansowania płatności 

bezpośrednich, polegające na wprowadzeniu współfinansowania z budżetów krajowych, 

a szczególnie o charakterze dobrowolnym, mogłyby w ocenie Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej poważnie zagrozić równym warunkom konkurencji.
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Jednocześnie Senat Rzeczypospolitej Polskiej domaga się zapewnienia równych 

warunków konkurowania na jednolitym rynku rolno-żywnościowym. Dla realizacji tego celu 

konieczne jest m.in. odejście od historycznych kryteriów podziału środków na płatności 

bezpośrednie poprzez ostateczne zakończenie procesu wyrównania poziomu płatności 

bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. Utrzymanie, nadal obowiązującego, 

niesprawiedliwego systemu dopłat bezpośrednich narusza zasadę niedyskryminacji obywateli 

ze względu na przynależność państwową (art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu UE) oraz 

narusza zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz Unii (art. 40 ust. 2 Traktatu). 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraził już swoje stanowisko w tej sprawie poprzez 

przyjęcie 16 lutego 2012 r. uchwały w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 

i Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki 

rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad 

podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie 

dla rolników (M.P. poz. 111).

Senat Rzeczypospolitej Polskiej dostrzega również potrzebę aktywnej polityki na rzecz 

stabilizacji rynków rolnych, wzmacniania siły przetargowej producentów rolnych 

i przetwórców w łańcuchu rynkowym oraz wprowadzania bardziej skutecznych instrumentów 

zarządzania ryzykiem produkcyjnym i cenowym. Rolnictwo Unii Europejskiej jest obecnie 

w coraz większym stopniu uzależnione od zmiennych cen produktów rolnych, powiązanych 

z sytuacją na rynkach globalnych i zmianami klimatu. Ta sytuacja wpływa niekorzystnie na 

stabilność dochodów rolników, utrudnia długoterminowe planowanie ich działalności 

i podejmowanie nowych inwestycji, a także zniechęca młodych ludzi do wiązania się 

z sektorem.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że wspólna polityka rolna 

powinna w większym stopniu wspierać dochody małych i średnich rodzinnych gospodarstw 

rolnych. Gospodarstwa te są istotnym elementem europejskiego modelu rolnictwa 

i decydują o żywotności społeczno-ekonomicznej wielu obszarów wiejskich poprzez 

utrzymanie miejsc pracy. Prowadzą one produkcję w sposób zrównoważony pod względem 

środowiskowym i kreują wartość dodaną, wytwarzając żywność w oparciu o tradycje 

regionalne, tak istotne dla utrzymania różnorodności Europy.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla duże znaczenie polityki wsparcia rozwoju 

obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej (tzw. II filaru WPR). Uważa, że
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należy wzmocnić finansowanie tej części wspólnej polityki rolnej, zachować harmonijne 

kryteria podziału środków unijnego budżetu na ten filar z uwagi na utrzymujące się 

zróżnicowanie w poziomie rozwoju obszarów wiejskich oraz zapewnić odpowiednie 

zaangażowanie pozostałych polityk unijnych na rzecz rozwoju tych obszarów.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do Komisji Europejskiej, Parlamentu 

Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej o uwzględnienie wniosków zawartych 

w niniejszej uchwale w pracach dotyczących przyszłości wspólnej polityki rolnej na okres 

po 2020 r.

Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”.
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