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Negocjacje Polski z UE - posłowie chcą pomóc
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Sejm chce pomóc rządowi w negocjacjach nad Wspólną Polityką Rolną po
2020 r. i pracuje nad specjalną uchwałą w tej sprawie. W niej między innymi
postulat wyrównania dopłat bezpośrednich. Posłowie pomysł popierają, ale
zwracają uwagę, że z powodu konfliktu z Unią Europejską wokół reformy
sądownictwa, może być trudny do realizacji. Trwają negocjacje Polski z UE.
Negocjacje Polski z UE nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. wchodzą w decydującą
fazę. W maju poznamy szczegóły tzw. Wieloletnich Ram Finansowych, czyli unijnego budżetu. Na
przełomie czerwca i lipca Komisja Europejska zacznie przedstawiać szczegóły unijnych
rozporządzeń dotyczących polityki rolnej. W przygotowanej przez posłów Prawa i Sprawiedliwości
uchwale czytamy, że: Sejm 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.

Poseł Robert Telus chce wzmocnienia stanowiska rządu.
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Lista życzeń a negocjacje Polski z UE
Jak to zrobić w praktyce? Przede wszystkim posłowie domagają się silnego i w pełni
wspólnotowego finansowania tej polityki z budżetu Unii, gdyż przeniesienie finansowania na
budżety krajowe może poważnie zagrozić równym warunkom konkurencji. Polscy posłowie chcą
również ostatecznego odejścia od historycznych kryteriów podziału środków na płatności
bezpośrednie poprzez definitywne zakończenie procesu wyrównania poziomu płatności
bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. A także utrzymania dwóch finansowych filarów
WPR., czyli dopłat bezpośrednich i funduszy na rozwój wsi.

Jan Krzysztof Ardanowski, poseł PiS.

– Chcielibyśmy jako Parlament wzmocnić stanowisko naszego rządu, aby te sprawy, które dotyczą
rolnictwa, w tym także dopłat bezpośrednich, były wzmocnione, żeby były mówione silniejszym
głosem – mówił w Sejmie poseł Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości.
– Przypomnę państwu, że w 2012 r. parlament również przyjął podobną uchwałę, która wzmacniała
działania ówczesnego rządu w negocjacjach perspektywy finansowej na lata 2014-2020–
powiedział Jan Krzysztof Ardanowski z Prawa i Sprawiedliwości.

Budżet na rolnictwo a sprawa praworządności
Ta uchwałą zasługuje na poparcie. Bardzo ambitne cele stawia przed rządem i będziemy
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oczywiście rząd rozliczać z tego ambitnego zadania.
Rafał Trzaskowski

Generalnie opozycja była na tak, ale zwróciła uwagę na problemy rządu w Brukseli i przy okazji
zażądała … wzmocnienia treści uchwały. – Ta uchwała zasługuje na poparcie. Bardzo ambitne
cele stawia przed rządem i będziemy oczywiście rząd rozliczać z tego ambitnego zadania. Miejmy
nadzieję, że tak się stanie – mówił Rafał Trzaskowski.
Poseł Platformy Obywatelskiej jednocześnie zwrócił uwagę, że ciężko będzie je wprowadzić w życie,
gdyż Bruksela planuje powiązać kwestie budżetowe z obowiązkiem przestrzegania
praworządności przez państwa członkowskie. A z tym zdaniem Komisji Europejskiej Polska ma
duży problem, gdyż upiera się przy reformie sądownictwa. Zdaje się, że w tym zakresie negocjacje
Polski z UE są bezcelowe. Z kolei posłanka Dorota Niedziela z PO zaproponowała, aby wprowadzić
w dokumencie zobowiązać rząd PiS do wynegocjowania odpowiednio wysokiego budżetu,
który nie może być mniejszy niż w poprzednich latach.
– Pieniądze nie mogą być mniejsze bo to zachwieje bezpieczeństwem naszej gospodarki –
stwierdziła Dorota Niedziela.

Posłanka Dorota Niedziela chce wynegocjowania odpowiednio wysokiego budżetu.

Rząd dziękuje
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Mimo różnić w szczegółach posłowie byli jednak zgodni w jednym. – Przyjęcia tej uchwały obecnie
jest konieczne. Potrzebujemy wysokiego budżetu. A tu pojawiają się pokusy renacjonalizacji
Wspólnej Polityki Rolnej. A mówią to te państwa, które z budżetu najbardziej korzystały
w poprzednich latach – zauważył Jan Krzysztof Ardanowski z PiS.
A teraz jesteśmy w decydującej fazie negocjacji i potrzebne jest, żeby Sejm przyjął dokument
w tej ważnej sprawie.
Ryszard Zarudzki

Przedstawiciel resortu rolnictwa podziękował posłom za inicjatywę. Zwłaszcza, że negocjacje Polski
z UE wchodzą w kluczową fazę. – Dziękuje za inicjatywę, myślę, że to nas wzmocni podczas
negocjacji. A teraz jesteśmy w decydującej fazie negocjacji i potrzebne jest, żeby Sejm przyjął
dokument w tej ważnej sprawie. Dobrze, że planowane jest przekazanie tej uchwały do
najważniejszych instytucji europejskich – tłumaczył wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki.
Sejmowe komisje rolnictwa i Unii Europejskiej ostatecznie przyjęły treść uchwały. Teraz zajmie się
nią Sejm na posiedzeniu plenarnym.
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