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Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na interpelację nr 15260 w sprawie konsultacji kierunków zmian w polityce
rolnej Unii Europejskiej na lata 2021-2028, złożonej przez Panów Posłów: Jarosława Sachajko oraz
Norberta Kaczmarczyka, poniżej przesyłam stosowne wyjaśnienia.
Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej (KE) dotyczące przyszłości wspólnej polityki
rolnej stanowiły jeden etapów poprzedzających przygotowanie oficjalnego komunikatu KE w sprawie
reformy tej polityki. Dokument ten oczekiwany jest pod koniec 2017 roku. Wyniki konsultacji
są ważnym, ale nie jedynym czy przesądzającym czynnikiem, który będzie miał wpływ na propozycje
Komisji Europejskiej. Przede wszystkim należy je traktować jako narzędzie Dyrekcji Generalnej ds.
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich KE (DG Agri), które posłuży w wewnętrznych dyskusjach
Komisji dotyczących kontynuacji i zakresu zmian WPR w przyszłości.
Po otwarciu konsultacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło aktywne
informowanie o tym procesie i zamieściło na swojej stronie internetowej komunikat z odniesieniami
do odpowiedniej strony internetowej Komisji Europejskiej. Komunikat zachęcający do udziału
w konsultacjach, skierowany do wszystkich zainteresowanych, publikowany był także na stronie
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (www.ksow.pl) przez cały okres trwania konsultacji. Informacja
na temat konsultacji była regularnie przekazywana przez MRiRW przy okazji spotkań i wydarzeń
z udziałem różnych środowisk, również za pośrednictwem mediów, w tym mediów publicznych

(m.in. TVP). MRiRW zabiegało o jak najszerszy udział w konsultacjach, m.in. poprzez dystrybucję
materiałów informacyjnych w oddziałach terenowych agencji płatniczych oraz poprzez ośrodki
doradztwa rolniczego oraz Radę Dialogu Społecznego w Rolnictwie. MRiRW kilkukrotnie ponawiało
również komunikaty na stronie internetowej resortu oraz agencji rolnych. Kwestia udziału
w konsultacjach była też poruszana z przedstawicielami polskich organizacji i związków rolniczych
reprezentowanych w Copa-Cogeca przed spotkaniami różnych gremiów roboczych tej organizacji.
Ponadto w dniu 15 marca 2017 r. podczas spotkania Zespołu wspierającego prace w zakresie
przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 i opracowania propozycji Polski dotyczących
tej polityki po roku 2020. w MRiRW zorganizowano dyskusję ekspercką nt. pytań konsultacyjnych
KE. MRiRW zebrało od ekspertów propozycje odpowiedzi na pytania z kwestionariusza KE.
Propozycje zostały zaprezentowane organizacjom zrzeszonym w Radzie Dialogu Społecznego
w Rolnictwie podczas spotkania dedykowanemu omówieniu konsultacji.
Komisja Europejska twierdzi, że konsultacje były skierowane do wszystkich interesariuszy
oraz obywateli UE. Należy jednak zauważyć, że pytania zawarte w kwestionariuszu nie były
sformułowane w sposób prosty i zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Język przekazu odnosił się
w wielu wypadkach do procesów i pojęć, które są najlepiej znane osobom zaangażowanym w proces
kształtowania
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przedstawicielom administracji. Ponadto, kwestionariusz Komisji był stosunkowo obszerny, zawierał
34 pytania. Można przypuszczać, że te okoliczności wpłynęły na faktyczne zainteresowanie
konsultacjami i mogły utrudnić szeroki w nich udział.
Jeśli chodzi o procentowy rozkład odpowiedzi różnych grup interesariuszy, nie należy
przeceniać wpływu tzw. organizacji środowiskowych. Warto zwrócić uwagę, że 81,5% odpowiedzi
w grupie respondentów zaklasyfikowanych jako „organizacja” należała do organizacji rolniczych.
Wkład organizacji zajmujących się społeczeństwem obywatelskim i ochroną środowiska wynosił 4,5%
i był porównywalny z ilością odpowiedzi ze strony organizacji zajmujących się rozwojem obszarów
wiejskich (2,9%), czy organizacji związanymi z produkcją i przetwórstwem żywności (3,3%).
Ponadto, w ocenie konsultacji Komisja Europejska uwzględniła potrzebę wykluczenia powtarzalnych
odpowiedzi, aby ich wielokrotność nie zniekształciła wyników konsultacji.
Jeśli chodzi o strategię prac nad kształtem wspólnej polityki rolnej po 2020 roku,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi bierze aktywny udział w unijnej debacie dotyczącej
przyszłości WPR i na bieżąco monitoruje wydarzenia na forum UE związane z reformą WPR,
zwłaszcza pod kątem możliwości promowania polskiego stanowiska, szczególnie na forum Rady UE.
W pierwszym półroczu 2017 r. zakończono przygotowania kierunkowego stanowiska:
„Wspólna polityka rolna po 2020 roku – polskie priorytety”, które w dniu 16 maja 2017 r. zostało
ostatecznie zaakceptowane przez Radę Ministrów. Przygotowano również angielską wersję językową
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tego dokumentu, którą przekazano Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim. Priorytety są
regularnie prezentowane przez przedstawicieli Polski na forum UE, zarówno przez ministrów, jak i na
poziomie eksperckim. MRiRW monitoruje stanowiska wszystkich państw członkowskich i stale
zabiega o poparcie polskich postulatów wśród pozostałych krajów UE. W ostatnim czasie ważnym
krokiem było doprowadzenie do podpisania Wspólnej deklaracji Ministrów Rolnictwa państw Grupy
Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii w sprawie wspólnej polityki rolnej po 2020 roku
podczas spotkania w Nadarzynie w dniu 2 czerwca br. MRiRW przygotowało projekt deklaracji
i przeprowadziło uzgodnienia jej treści z partnerami GV4+3. Resort rolnictwa wziął również udział
w pracach nad wspólną deklaracją ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Łotwy i Litwy,
dotyczącą przyszłości WPR, która została uzgodniona w trakcie spotkania ministrów rolnictwa tych
państw w dniu 18 lipca w Brukseli. Informacja na ten temat będzie zaprezentowana
w dniu 9 października br. podczas obrad Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu.
Istotną płaszczyzną działań MRiRW jest także udział w pracach nad wieloletnim budżetem
UE po 2020 roku, które na poziomie krajowym koordynuje MSZ. Priorytety dotyczące przyszłości
WPR stanowią istotny komponent ramowego stanowiska negocjacyjnego Polski w sprawie przyszłości
unijnego budżetu, które zawiera m.in. następujący zapis: „Polska będzie podkreślać, że dotychczasowe
strategiczne cele UE – jak polityka spójności czy wspólna polityka rolna – wymagają zapewnienia
finansowania na poziomie umożliwiających ich skuteczną realizację. Tym samym przyjmowanie
nowych priorytetów powinno iść w parze z przeznaczeniem na nie dodatkowych środków.”
MRiRW bierze aktywny udział w analizowaniu i upowszechnianiu w UE argumentacji na
rzecz

utrzymania silnego budżetu na WPR oraz prezentuje korzyści z realizacji tej polityki na

poziomie wspólnotowym, które stanowią tzw. europejską wartość dodaną tej polityki. W tym celu
resort rolnictwa wykorzystuje dokument przygotowany w ministerstwie w 2016 r. pn.: „Europejska
wartość dodana wspólnej polityki rolnej w kontekście przeglądu unijnego budżetu i ram finansowych
UE po 2020 roku”.
Odnosząc się do pytania Panów Posłów dotyczących działań podjętych w związku
z konsultacjami KE przez Krajową Radę Izb Rolniczych MRiRW sugeruje zwrócenie się z prośbą
o odpowiednie wyjaśnienia bezpośrednio do tej organizacji samorządu rolniczego.
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