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Co robi unijny komisarz od rolnictwa?
Autor: materiały prasowe
Data: 12 września 2019

Choć czeka go jeszcze prezentacja przed całym składem Komisji Europejskiej
i głosowanie Parlamentu, najprawdopodobniej to polski kandydat na
komisarza Janusz Wojciechowski obejmie tekę rolnictwa. Jakie zadania do
wykonania przewiduje się dla polityka na takim stanowisku?
Przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przesłała wszystkim
kandydatom na komisarzy listy, w których szczegółowo opisała, jakie stawia przed nimi zadania.
Dokumenty są upublicznione, więc łatwo dowiedzieć się, co czeka przyszłego komisarza rolnictwa.

Obowiązki komisarza ds. rolnictwa
Zakończenie prac związanych z unowocześnieniem Wspólnej Polityki Rolnej (ambicje klimatyczne
UE) oraz przygotowanie konkretnej wizji rozwoju obszarów wiejskich to główne zadania przyszłego
komisarza.
– Nasz sektor rolny ma zasadnicze znaczenie dla realizacji naszych zobowiązań dotyczących
neutralności klimatycznej. Jest także bardzo narażony na skutki zmian klimatu. Musimy wspierać go
na obu tych frontach, aby zapewnić konkurencyjność – napisała Ursula von der Leyen.
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Janusz Wojciechowski
fot. https://twitter.com/jwojc

Przyszła szefowa KE podkreśliła w liście, że obecnie w Europie rolnictwem zajmuje się około
21 mln osób. Misją Unii Europejskiej jest zapewnienie im godziwych warunków życia,
a jednocześnie dostarczania wszystkim żywności niedrogiej i zdrowej. Dlatego jednym z pierwszych
zadań Janusza Wojciechowskiego będzie zapewnienie, że sektor rolny wywiąże się ze swych
zobowiązań w tych kwestiach. Co jeszcze czeka polskiego polityka?
Komisarz powinien:
wspierać rolnictwo w dostosowywaniu się do zmian klimatycznych, demograficznych
i technologicznych;
kłaść nacisk na zdrowszą i bardziej zrównoważoną produkcję żywności (Europejski Zielony
Ład);
przyczynić się do szybkiego zakończenia negocjacji w sprawie nowoczesnej i uproszczonej
WPR na okres po 2020 r.;
działać na rzecz ograniczania pestycydów, nawozów i chemikaliów w Europie, jak i poza jej
granicami;
opracować nową, długoterminową wizją dla obszarów wiejskich;
zajmować się promocją europejskiej żywności oraz standardów żywnościowych na świecie.
Unijny komisarz ds. rolnictwa będzie pracował pod kierunkiem wiceszefa wykonawczego KE Fransa
Timmermansa, który będzie odpowiedzialny za Europejski Zielony Ład.
Przesłuchania kandydatów na komisarzy rozpoczną się pod koniec września. Czy Janusz
Wojciechowski obejmie tekę rolnictwa, dowiemy się w październiku, ponieważ wtedy odbędzie się
głosowanie Parlamentu Europejskiego.
Źródło: Polska Agencja Prasowa

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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