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Niebawem rolnicy zmierzą się z kolejnym wyzwaniem jaki jest Europejski
Zielony Ład. Jego założenia budzą wiele kontrowersji zarówno wśród
polityków, przedstawicieli związków i organizacji rolniczych, jak i samych
rolników. Jednym z nich jest ograniczenie stosowania pestycydów.

Europejski Zielony Ład – czyli co warto wiedzieć?
Zielony Ład przedstawiony 11 grudnia 2019 r. przez Komisję Ursuli von der Leyen wyznacza ambitny
plan działania, który dotyczy:
lepszego wykorzystania zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu
zamkniętym,
przeciwdziałania utraty bioróżnorodności biologicznej, oraz zmniejszenia poziomu
zanieczyszczeń.
Europejski Zielony Ład porusza różne obszary polityki, z czego dla rolników najważniejsza jest
strategia ,,Od pola do stołu”. Z tego względu, że narzuca na rolników rozwiązania, które mogą
utrudnić im codzienną pracę.
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Europejski Zielony Ład stawia na rozwój rolnictwa ekologicznego
fot. pixabay.com

W ramach wspomnianej strategii wyznaczono ambitne cele dotyczące zmniejszenia:
stosowania środków ochrony roślin o 50 %.
strat pokarmowych o co najmniej 50 %, przy zapewnieniu, że nie doszło do pogorszenia
żyzności gleby.
stosowania nawozów o co najmniej 20 %.
sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych do zwierząt
utrzymywanych w warunkach fermowych o 50 %.
Ponadto, planuje się przeznaczyć do 2030 r.co najmniej 25 % gruntów rolnych na rolnictwo
ekologiczne.

STRATEGIA ,,OD POLA DO STOŁU”
Jak przekonuje Komisja Europejska strategia ,,Od pola do stołu” umożliwi przejście na
zrównoważony system żywnościowy w krajach UE. Jednocześnie zapewniając obywatelom
bezpieczeństwo żywnościowe, a także dostęp do zdrowego żywienia.
Europejscy rolnicy odgrywają kluczową rolę w przejściu na bardziej zrównoważony system
żywnościowy, dlatego otrzymają oni wsparcie w ramach WPR za pośrednictwem nowych źródeł
finansowania i ekoprogramów w celu stosowania praktyk zrównoważonych.
Nowe ekoprogramy zapewnią rolnikom spory zastrzyk gotówki w celu realizacji praktyk takich jak:
rolnictwo precyzyjne,
agroekologia (w tym rolnictwo ekologiczne),
uprawa sprzyjająca pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę,
system rolno-leśny.
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Ekoschematy zakładają m.in. tworzenie obszarów z roślinami miododajnymi
fot. pixabay.com

O ekoschematach – nowej płatności w kolejnym okresie programowania WPR pisaliśmy w artykule –
Ekoschematy nowa płatność bezpośrednia w kolejnym PROW-ie!
Pytania i odpowiedzi w sprawie Strategii ,,Od pola do stołu” – Sprawdź!

STRATEGIA BIORÓŻNORODNOŚCI
Europejski Zielony Ład to nie tylko strategia ,, Od pola do stołu”, ale także nowa strategia na rzecz
bioróżnorodności.
W odniesieniu do rolników promuje się powrót owadów zapylających na grunty rolne,
ograniczenie zanieczyszczeń, a także wspierania rolnictwa ekologicznego i innych praktyk
rolniczych sprzyjających różnorodności biologicznej. W ramach powyższej strategii wprowadzono
określone działania służące odbudowie bioróżnorodności.
Unia chce być w zgodzie z przyrodą, o czym można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej.

Pozytywne opinie przedstawicieli Komisji Europejskiej
Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen wyrażając swoją opinię na temat Zielonego Ładu
powiedziała:
,, Europejski Zielony Ład jest naszą nową strategią na rzecz wzrostu – wzrostu, którego
korzyści są większe niż koszty. Europejski Zielony Ład pokazuje, jak zmienić nasz styl życia
i pracy, sposób produkcji i konsumpcji, tak abyśmy żyli zdrowiej, a nasze przedsiębiorstwa były
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innowacyjne.”
Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, Frans
Timmermans dodał natomiast:
,, Mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym i ekologicznym. Europejski Zielony Ład
stwarza szansę na poprawę zdrowia i dobrostanu Europejczyków dzięki transformacji
naszego modelu gospodarczego. W naszym planie przedstawiliśmy, w jaki sposób
ograniczyć emisje, uzdrowić nasze środowisko naturalne, chronić dziką faunę i florę,
stworzyć nowe możliwości gospodarcze i poprawić jakość życia obywateli.”
Europejski Zielony Ład to szerokie zagadnienie, a więcej na ten temat można przeczytać na stronie
Komisji Europejskiej.

Europejski Zielony Ład według ministra Ardanowskiego i komisarza
Wojciechowskiego
Co sądzą w takim razie polscy politycy na temat Europejskiego Zielonego Ładu? Czy również według
ich opinii strategia ta niesie za sobą same pozytywy?
Minister Ardanowski uczestnicząc w nieformalnej radzie ministrów UE zaznaczył, że w dalszym ciągu
wiele kwestii pozostaje niewyjaśnionych – „Ambitne cele – zmniejszenie o 50 proc. pestycydów
i antybiotyków – tak, ale jakie będzie podejście w stosunku do obecnego poziomu
stosowania. Czy dla wszystkich krajów równo?” – pytał minister.
Szef resortu rolnictwa uważa również, że musi nastąpić korekta polityki handlowej UE „Otwieranie
się na inne regiony świata, produkujące według innych standardów, kiedy my te standardy
jeszcze mocno podkręcimy, to wymaga przemyślenia na nowo.
Europejski Zielony Ład a budżet na WPR – Sprawdź o czym jeszcze rozmawiali ministrowie rolnictwa
krajów UE.
Komisarz Janusz Wojciechowski natomiast uważa, że:- To jest kierunek dobry dla rolnictwa
w Europie i także dla rolnictwa polskiego.
Argumentuje to w następujący sposób:
,, Wielką szansą może być na przykład finansowany przez Unię rozwój gospodarstw
ekologicznych. Dzisiaj zaledwie 3 proc. ziemi w Polsce jest objęte takimi
gospodarstwami, a może ich być wielokrotnie więcej. Krótkie łańcuchy dostaw,
rozwój lokalnego przetwórstwa i lokalnych rynków, więcej pomocy dla małych
i średnich gospodarstw, więcej zdrowej żywności – to kierunek dobry dla Polski.”
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Jego wypowiedź została wygłoszona podczas konferencji „Europejski Zielony Ład a interes Polski”
zorganizowanej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jej całą treść można
znaleźć na stronie internetowej Radia Maryja.

Samorząd rolniczy i Copa – Cogeca wskazują na ujemne skutki
strategii ,,Od pola do stołu”
KRIR w liście skierowanym do premiera Morawieckiego podkreśla, że ambitne cele unijnej strategii
mogą wpłynąć na pogorszenie konkurencyjności europejskiego rolnictwa. W związku z tym,
zmniejszeniu ulegnie produkcja rolnicza, a co za tym idzie zmniejszą się dochody rolników.
Z tego powodu, samorząd rolniczy apeluje m.in. o przygotowanie szczegółowej analizy wraz
z podaniem skutków ekonomiczno – społecznych dla gospodarstw rodzinnych.
Wspomniana analiza potrzebna jest także w kontekście całej branży spożywczej, biorąc również pod
uwagę wzrost cen żywności.
Opinia KRIR w sprawie strategii ,,Od pola do stołu” – Sprawdź!
Podobnego zdania jak samorząd rolniczy jest Copa – Cogeca. Rolnicza organizacja w swoim
komunikacie pisze następujące słowa:
,, Europejscy rolnicy, właściciele lasów i ich spółdzielnie potrzebują alternatyw, które
umożliwią im osiągnięcie ambitnych celów bez niszczenia ich źródeł utrzymania
i europejskiej gospodarki wiejskiej. Takie działanie na oślep zagrozi bezpieczeństwu
żywnościowemu oraz konkurencyjności europejskiego rolnictwa i dochodom z działalności
rolniczej.”

Milionowe inwestycje w branży ŚOR
Na zmiany związane z wprowadzeniem unijnych strategii szykuje się także cały rynek środków
ochrony roślin. Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA) w dniu 7 września br.
przedstawiło zobowiązania do zrealizowania na najbliższą dekadę.
Na ich realizację przeznaczono ponad 14 miliardów euro, które zostaną wykorzystane do
stworzenia nowych technologii, a także bardziej zrównoważonych produktów.
Oprócz inwestycji, przewiduje się zwiększenie zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin,
a także dokonanie zmian wobec szkoleń dla rolników. Przy czym, mają one odbywać się zgodnie
z wymogami polityki zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin
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Branża środków ochrony roślin podejmuje zobowiązania do 2030 roku – Dowiedz się więcej!

Europejski Zielony Ład – o czym rolnicy muszą pamiętać?
Na skutek wprowadzonego Zielonego Ładu nastąpi ograniczenie stosowania
pestycydów, nawozów i antybiotyków
Zamiast tego rozwijane będą innowacyjne techniki chroniące plony przed
szkodnikami i chorobami
Rolnictwo ma iść w kierunku upraw ekologicznych
Na wyprodukowanej żywności muszą pojawić się przejrzyste etykiety
W dalszym ciągu pozostaje wiele pytań, bez odpowiedzi, jeśli takie się pojawią to niezwłoczne was
o tym poinformujemy.
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