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SPRAWIEDLIWA WPR  
20% gospodarstw rolnych nadal 
otrzymuje 80% ogółu płatności 
bezpośrednich w ramach WPR. 

samą kwotę otrzymuje łącznie 100 000 drobniejszych 
francuskich gospodarstw. Istotnym krokiem w kie-
runku rozwiązania tego problemu byłoby określenie 
pułapu płatności dla gospodarstw na poziomie 100 
000 EUR rocznie. Umożliwiłoby to redystrybucję 7 
mln EUR między państwa członkowskie i rolników. 
Pieniądze te należałoby wykorzystywać do wspiera-
nia przechodzenia na rolnictwo ekologiczne oraz 
długotrwałego zatrudnienia w gospodarce wiejskiej. 
Należy też całkowicie porzucić niesprawiedliwe 
praktyki handlowe, takie jak dopłaty eksportowe. W 
zamian za to trzeba wprowadzać w życie prawo do 
żywności dla wszystkich poprzez lokalne systemy 
produkcji żywności w krajach rozwijających się 
oraz sprawiedliwe warunki wymiany handlowej. 
Unia Europejska powinna opierać się na zasadach 
sprawiedliwości i solidarności. WPR to jeden z 
głównych elementów europejskiego bezpieczeń-
stwa żywnościowego oraz integracji politycznej. 
Musi ponownie stać się podstawową umową spo-
łeczną między rolnikami i obywatelami. 

We wszystkich państwach członkowskich garstce 
głównie dużych producentów rolno przemysłowych 
wypłaca się ponad 300 000 EUR rocznie,  przede 
wszystkim, aby zwiększyć ich konkurencyjność i 
pobudzić rozwój. We Francji 160 największych go-
spodarstw rolnych otrzymuje 123 mln EUR – taką 

Należy zreformować WPR tak, aby pomagała rolni-
kom i obywatelom w wyborze upraw i żywności 
zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
Rolnictwo ekologiczne musi stać się zapowiedzią 
rolnictwa przyszłości i nie powinno być już traktowa-
ne jako przywilej dla nielicznych. WPR powinna 
wspierać stosowanie płodozmianu, a nie zachęcać 
do monokultury. Pomogłoby to w ograniczeniu sto-
sowania pestycydów i nawozów, w rezultacie ogra-
niczając emisję gazów cieplarnianych z rolnictwa. 
Zarządzanie różnorodnością biologiczną w rolnictwie, 
poprawa żyzności gleby, ochrona wód i dobrostan 
zwierząt powinny stanowić podstawę produktywno-
ści i bezpieczeństwa żywnościowego w perspektywie 
długoterminowej. Krowy potrzebują dobrych pastwisk 
i białka lokalnej produkcji, a nie importowanej, ge-
netycznie modyfikowanej paszy sojowej. Zamiast 
stłaczać zwierzęta na przepełnionych fermach prze-

mysłowych i w klatkach, trzeba zadbać, aby wielkość 
stad odpowiadała powierzchni gruntów, które mogą 
utrzymać je w zrównoważony sposób. "Zazielenianie" 
WPR oznacza stopniowe odchodzenie od praktyk 
niezgodnych z zasadami zrównoważonego roz-
woju, opierających się na importowanych paszach, 
ropie, pestycydach i antybiotykach. Chcemy syste-
mów rolnictwa i produkcji żywności przyjaznych dla 
ludzi i przyrody.

WPR powinna wspierać 
stosowanie płodozmianu, a nie 
zachęcać do monokultury.

EKOLOGICZNA WPR 
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MŁODA WPR 
W ciągu najbliższych 10 lat z 
rolnictwa odejdzie ponad 7 mln 
osób.

cze 35 roku życia, natomiast 80% z nich ma więcej 
niż 55 lat. jeżeli WPR się nie zmieni, w ciągu naj-
bliższych 10 lat z rolnictwa odejdzie bez następców 
ponad 7 mln osób. jeżeli wsie wymrą, jeżeli szkoły 
zostaną zamknięte, jeżeli zabraknie opieki medycz-
nej, nie będzie po prostu miejsca dla młodych rodzin, 
w tym dla najbardziej konkurencyjnych młodych 
rolników. Powinno to zaalarmować decydentów po-
litycznych.

WPR powinna być wykorzystywana do tego, by 
uczynić życie na wsi nie tylko atrakcyjnym dla kon-
kurencyjnych młodych rolników, lecz także dla nowo 
przybywających osób. Powinna wspierać współpra-
cę między drobnymi rolnikami, rolnictwo oparte na 
społecznościach, lepszy dostęp do ziemi oraz pro-
wadzenie szkoleń w zakresie zrównoważonych 
praktyk. W ten sposób WPR może promować godną 
pracę na poziomie lokalnym oraz efektywne łańcuchy 
produkcji żywności. Zamiast skazywać życie wiejskie 
na odejście w przeszłość, należy potraktować soli-
darność międzypokoleniową oraz aktywną wymianę 
pokoleniową jako nowy europejski priorytet.

Polityka starzeje się tylko wtedy, gdy ignorowane są 
nowe idee. Młodzi ludzie odchodzą ze społeczności 
rolniczych i wiejskich, ponieważ polityczny dogmat 
„rośnij albo giń” doprowadził do opustoszenia wsi, 
pozostawiając starzejącą się ludność wiejską. 
W Europie tylko 6% rolników nie przekroczyło jesz-

obywatele mają nie tylko prawo wiedzieć, na co 
przeznacza się 100 EUR z ich podatków na WPR, 
mają też prawo do WPR, która uwzględnia troskę 
o zdrowie publiczne, dobrostan zwierząt i ochronę 
przyrody. Rolnicy nie chcą być zależni od dotacji, 
lecz pragną osiągać uczciwy dochód ze sprzedaży 
żywności, którą produkują, i pozostałych dóbr pu-
blicznych, które zapewniają całemu społeczeństwu.

Demokratyczna WPR powinna wypracować właści-
wą równowagę: zapobiegać spekulacji żywnością 
oraz zapewniać takie funkcjonowanie rynków, by 
rolnicy otrzymywali uczciwą zapłatę za swoje pro-
dukty. WPR powinna przyczyniać się do ponowne-
go zbliżenia rolników z obywatelami oraz wspierać 

lokalne łańcuchy produkcji żywności. Powinna 
gwarantować przejrzystość i informowanie obywa-
teli o procesie podejmowania decyzji politycznych 
oraz o sposobach wpływania na decydentów poli-
tycznych. Potrzebujemy nowego zarządzania roz-
wojem obszarów wiejskich, które aktywnie poma-
gałoby rolnikom i mieszkańcom wsi w odzyskaniu 
kontroli nad własnym życiem gospodarczym i kul-
turalnym, a nie takiego, które pozwala na kształto-
wanie polityki zgodnie ze strategiami międzynaro-
dowych firm handlowych i sieci supermarketów.

WPR powinna przyczyniać się 
do ponownego zbliżenia rolników 
z obywatelami oraz wspierać 
lokalne łańcuchy produkcji 
żywności.

DEMOKRATYCZNA WPR
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Zależność rolnictwa przemysłowego od antybiotyków 
w paszach i leczenia weterynaryjnego szkodzi zdro-
wiu publicznemu i bezpieczeństwu leków przezna-
czonych dla ludzi. Należy położyć kres tej zależno-
ści i dążyć w ramach WPR do promowania 
cyklicznego stosowania składników odżywczych w 
rolno-ekologicznych systemach produkcji żywności. 
WPR powinna obejmować szkolenie i aktywne wspie-
ranie rolników zmierzające do tego, by współpraco-
wali oni z naturą, zamiast z nią walczyć. Powinna 
skończyć z oburzającym marnotrawstwem żywności, 
skracając łańcuchy produkcji żywności i promując 
zrównoważone style odżywiania z wykorzystaniem 
wystarczających ilości żywności, a nie tworzyć sys-
tematyczne nadwyżki.

Zdrowa WPR to rozsądniejsza, bardziej agronomicz-
na, w większym stopniu oparta na uprawach i o 
wiele tańsza żywnościowa i zdrowotna polityka rol-
na. Pozwalałaby w pełni wykorzystywać niezwykle 
różnorodną wiedzę rolników i odpowiadać różnorod-
nym gustom konsumentów. Przywróci nam zdrowy 
szacunek dla produkowanej i spożywanej żywności.

Zdrowie publiczne i wysoka jakość żywności powin-
ny znajdować się w centrum uwagi nowej WPR. 
trzeba uwolnić politykę rolną i żywnościową z de-
strukcyjnej spirali coraz bardziej intensywnej pro-
dukcji i konsumpcji. Dobra żywność to żywność 
świeża, smaczna i wolna od niezdrowych składników. 

ZDROWA WPR 
Dobra żywność to żywność 
świeża, smaczna i wolna od 
niezdrowych składników.

sztandarowy zarzut wobec reformy WPR to twier-
dzenie, że prowadziłaby ona do „większej biurokra-
cji”. W rzeczywistości wiele rządów i administracji 
stworzyło nieskuteczne i uciążliwe procedury, teraz 
zaś obwinia Brukselę o utrudnianie życia rolnikom. 

WPR nie powinna utrudniać życia rolnikom, lecz nie 
powinna też ułatwiać rolnikom, ani branży rolno-
-przemysłowej łamania przepisów związanych ze 
środowiskiem, dobrostanem zwierząt lub zdrowiem 
publicznym. Powinna obejmować skuteczniejsze 
kontrole i sankcje oparte na zasadzie „zanieczysz-
czający płaci”. Nie należy przekazywać publicznych 
pieniędzy w ramach WPR firmom ubezpieczeniowym 

w celu ograniczenia ryzyka utraty zbiorów. trzeba 
pomagać rolnikom w doskonaleniu środków zapo-
biegających zagrożeniom naturalnym i rynkowym. 
Ułatwi to życie tym, którzy akceptują konieczność 
przejścia na bardziej zrównoważone rolnictwo i 
systemy produkcji żywności, a utrudni je tym, którzy 
łamią przepisy. 

WPR nie powinna utrudniać życia 
rolnikom.

PROSTA WPR 
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Nowa WPR musi być sprawiedliwa, ekologiczna, 
młoda, demokratyczna, zdrowa i prosta – w prze-
ciwnym razie nie będzie jej wcale. Stara WPR jest 
już martwa. jest niesprawiedliwa, niezrównowa-
żona, sklerotyczna, niedemokratyczna, niezdrowa 
i zbiurokratyzowana. Niepodjęcie reformy WPR 
stanowiłoby poważny cios w europejską tożsamość 
i solidarność, jednocześnie przysparzając poparcia 
politykom nacjonalistycznym. Europejscy rolnicy i 
obywatele ponownie odkrywają wartość żywności 
i wartości związane z solidarnością. Wymaga to 
organizowania sieci i inicjatyw obywatelskich w 
zakresie zrównoważonego rolnictwa i żywności. 
Reformę WPR trzeba przeprowadzić TERAZ – 
albo nigdy.
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