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Jeszcze 
jedne 
wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego 
cieszyły się dotąd niewielkim zaintereso-
waniem. W 2014 roku tylko co czwarty 
Polak oddał w nich głos; a w wielu gmi-
nach i powiatach wiejskich odsetek ten 
nie przekroczył nawet 10%. Może rację 
mają krytycy tych wyborów uważający, 
że są zbędne. To czemu w ogóle do nich 
dochodzi? Jakie mają znaczenie? Czy 
wpływają na życie na polskiej wsi?

Są takie sprawy na polskiej wsi, które 
można rozwiązać lokalnie. Są inne, które 
wymagają zaangażowania województwa. 
Są i takie, z którymi trzeba się wybrać do 
Warszawy. Są wreszcie i te, o których de-
cyduje się w Parlamencie Europejskim. 
Jeśli jakikolwiek polityk obieca, że zajmie 
się Waszą sprawą, a nie będzie wiedział, 
gdzie i jak można ją rozwiązać, to jak 
można mu zaufać? Dlatego warto wie-
dzieć, po co iść na wybory europejskie 
– bo wszystkich problemów tam nie zała-
twisz, ale niektóre – tylko tam. Jakie?

W skrócie: przyszłość wspólnej polity-
ki rolnej, jej zasady, wysokości i warunki 
dopłat. O tym decyduje Parlament Euro-
pejski. Oddając głos w wyborach w maju 
2019 roku, będziesz miał swoich przed-
stawicieli, którzy – reprezentując m.in. 
rolników i ich interesy – będą o tej polity-
ce decydowali.

Dwie nogi wspólnej polityki rolnej UE 
to dopłaty bezpośrednie i rozwój obsza-
rów wiejskich. Zasady i budżet jednej 
i drugiej przyjmują Parlament Europej-
ski i Rada UE, w której zasiadają dele-
gaci z rządów państw członkowskich. 
Jakie to ma przełożenie na obywateli 
Unii, czyli dla Ciebie, Czytelniku? Rząd 
RP wybierany jest pośrednio, w następ-
stwie wyborów parlamentarnych, a tylko 
czasem dochodzi do przetasowań na 
szczytach władzy w trakcie kadencji. Tak 
czy inaczej, rolnik-obywatel nie ma co 
liczyć na głos posła na Sejm czy sena-

tora w sprawach związanych ze wspólną 
polityką rolną – niektórzy politycy będą 
chcieli wmówić wyborcom, że ktoś decy-
duje o niej w gabinetach w Warszawie, 
albo – co jest równie nieprawdziwe – że 
rząd w Warszawie ma prawo weta przy 
zmienianiu reguł europejskiej polityki rol-
nej. Głos rządu RP jest bardzo ważny, 
ale jest tylko jednym z 28 głosów w in-
stytucji, która ma jedynie połowę mocy 
sprawczej.

Parlament Europejski jest tą drugą po-
łową – to tutaj będą decydowały się: przy-
szły kształt wspólnej polityki rolnej i jego 
szczegółowe zasady odnośnie do dopłat 
i polityki rozwoju obszarów wiejskich. To 
Komisja Rolna i Rozwoju Wsi Parlamentu 
Europejskiego jest najważniejszym miej-
scem, gdzie prace nad obecnymi i przy-
szłymi politykami będą nabierały ostatecz-
nych kształtów.

Wielkie słowa, ktoś powie, a gdzie kon-
krety? Pierwszy, to fakt, że w sytuacjach, 
kiedy w Radzie UE dochodzi do klinczu 
między rządami państw, to właśnie Par-
lament Europejski jest miejscem, gdzie 
częściej wypracowywany jest nowy 
kompromis. W sytuacji nadchodzących 
trudnych negocjacji nad przyszłą polity-
ką rolną to w Parlamencie Europejskim 
będzie trzeba szukać sprzymierzeńców 
przy rozwiązywaniu problemów polskie-
go rolnika. A jak tego nie zacząć lepiej 
niż idąc na wybory i oddając głos?

Już teraz można rejestrować się na 
stronie internetowej promującej udział 
w wyborach europejskich: www.tym-
razemglosuje.eu. Platforma pozwala 
na dzielenie się z rodziną i znajomymi 
informacjami o nadchodzącym gło-
sowaniu. Polacy powinni odgrywać 
większą rolę w europejskim projekcie, 
dlatego warto zachęcać do świado-
mego uczestnictwa w wyborach.

Niektórzy machną ręką – nie jest to 
przecież istotne, z Polski do Parlamentu 
Europejskiego wyjedzie 52 posłów, a ich 
tam wszystkich jest ponad 700. Niby tak, 
ale nie jest prawdą, że polscy posłowie 
nikną w tłumie i są nieważni. We wszyst-
kich dużych partiach (PiS, PO, PSL, 
SLD) obecnych w Parlamencie Euro-
pejskim obecnie są posłowie niewidocz-
ni, ale są i ci, którzy walczą skutecznie. 
Polak jest posłem-sprawozdawcą w Par-
lamencie Europejskim w kwestii przy-
szłego budżetu wieloletniego. Polak jest 
przewodniczącym Komisji Rolnej i Polak 
jego zastępcą. Wszyscy będą mieli duży 
wpływ na to, jak potoczy się debata nad 
przyszłością polityki rolnej, a jeśli za-
padną wiążące decyzje przed wyborami 

w przyszłym roku – to oni będą wśród 
rozdających karty. Dlaczego są istotni? 
Bo są silni własnym doświadczeniem, 
obyciem w Parlamencie, a także są silni 
grupą polityczną, w której zasiadają.

Drugi problem, który często stanowi 
duże wyzwanie dla rolników w Polsce to 
środki pomocowe dla ofiar katastrof na-
turalnych (np. Komisja przyznała 52 mln 
zł na usuwanie skutków zeszłorocznej 
wichury na Pomorzu) i innych wydarzeń, 
jak choćby epidemia afrykańskiego po-
moru świń. Odpowiednie działania zapo-
biegawcze, a także naprawcze – to rola 
dla rządu, agencji rządowych i samorzą-
du. Często wsparcie zapewnia też Ko-
misja Europejska (tak było choćby przy 
afrykańskim pomorze świń). Mogłoby się 
wydawać, że nie ma tu większej roli dla 
Parlamentu Europejskiego. A jednak! 
To na forum Parlamentu Europejskiego 
wnoszone są tego typu problemy, i jed-
nym z zadań wybranych przez Polaków 
europosłów jest właśnie zwracanie uwa-
gi Komisji Europejskiej, by zająć się tymi 
sprawami. Co więcej, niektóre decyzje 
Komisji mogą być przez Parlament za-
kwestionowane. Na przykład w 2016 
roku Parlament nie pozwolił na stoso-
wanie genetycznie mutowanych typów 
nasion soi w żywności i paszach.

Jest cała masa kwestii związanych 
z rozwojem infrastruktury na polskiej wsi: 
czy to kanalizacją, „zazielenianiem” inwe-
stycji czy rozwojem infrastruktury teleko-
munikacyjnej. Wysokość nakładów finan-
sowych przeznaczanych na rozwój wsi, 
a także zasady ich wydawania ustalać 
będzie nie kto inny jak Parlament Euro-
pejski w ramach drugiego filaru polityki rol-
nej – funduszu rolnego na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich. Stosować tę politykę 
będą później Komisja Europejska i rząd 
w Warszawie, ale reguły ustalać będą wy-
bierani w powszechnych wyborach euro-
parlamentarzyści.

Rolnicy w Polsce często mogą czuć 
się dyskryminowani. Obecna sytuacja 
ma związek z obiektywnymi przesłanka-
mi „dochodzenia” do zrównania dopłat 
bezpośrednich w Polsce z innymi krajami 
Unii, ale także z przesłankami subiektyw-
nymi. O jakości polskich negocjatorów 
będzie świadczyło, czy da się połączyć 
aspiracje polskiego rolnika i możliwości 
europejskiego budżetu. Negocjatorów 
w Radzie UE – polski rząd – wybraliśmy 
w 2015 roku. Teraz pora będzie zadbać 
o jakość negocjatorów po stronie Parla-
mentu Europejskiego. Do urn!
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