Rozwój rolnictwa – kierunki zmian i propozycje rozwiązań

Sytuacja na świecie szybko się zmienia, podobnie jak wyzwania stojące zarówno przed
rolnikami, jak i przed całym społeczeństwem. Wobec zmiany klimatu, niestabilności cen,
niepewnej sytuacji gospodarczej oraz rosnącego znaczenia handlu światowego rolnicy muszą
każdego dnia uczyć się funkcjonować w zmieniającym się środowisku. Obowiązkiem
prawodawców jest pomaganie im w radzeniu sobie z tymi zmianami oraz zapewnianie
jednoznaczności i prostoty przepisów w perspektywie średnio- i długoterminowej.
Głównym instrumentem rozwoju rolnictwa jest Wspólna Polityka Rolna. WPR powinna
przyczynić się do zwiększenia odporności sektora w trudnych czasach, wspierać dochody
rolników i rentowność ich działalności. WPR musi w pełni korzystać z innowacji cyfrowych,
które mogą: ułatwiać codzienną pracę rolników, ograniczyć biurokrację i sprzyjać tak
potrzebnej w tym sektorze wymianie pokoleń. WPR powinna doprowadzić do wzmocnienia
unijnych obszarów wiejskich, które stanowią źródło naszych europejskich tradycji i modelu
gospodarstwa rodzinnego.
Cele nowej WPR zorientowane są na rentowność i dochody gospodarstw rolnych, bardziej
skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także na
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Przekrojowym celem jest wspieranie wiedzy,
innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Plan Strategiczny wyraża dążenie do zachowania oraz rozwoju zrównoważonego modelu
polskiego rolnictwa jako gwarancji bezpieczeństwa żywnościowego, wkładu w żywotność
i różnorodność obszarów wiejskich oraz w gospodarkę niskoemisyjną, chroniącą zasoby
biologiczne dla następnych pokoleń. Jest on także odpowiedzią na wyzwania wynikające
z ambitnych celów środowiskowo-klimatycznych w obszarze cyfryzacji, wyznaczonych dla
Wspólnej Polityki Rolnej.
Podkarpacka wieś i rolnictwo przy całej swojej specyfice i złożoności problemów dysponuje
znaczącym

potencjałem

produkcyjnym

i

korzystnymi

warunkami

środowiskowo-

przyrodniczymi, co przy podjęciu odpowiednich działań i przy uruchomieniu odpowiednich
instrumentów wsparcia stwarza szansę na aktywny rozwój większości funkcjonujących tu
gospodarstw, jak też obszarów wiejskich. Przed Podkarpaciem stoi szansa rozwoju rodząca
możliwości jego zaistnienia w gospodarce – jako regionu produkującego zdrową, wysokiej
jakości żywność, a także atrakcyjnego zarówno turystycznie, jak i inwestycyjnie.
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