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I. WPROWADZENIE 

Wspólna Polityka Rolna (WPR) stoi przed szeregiem wyzwań, z których część ma charakter wyjątkowy, w 
większości nieprzewidywalny, co skłania UE do podjęcia decyzji strategicznej w sprawie wyboru wizji 
długoterminowej przyszłości jej rolnictwa i obszarów wiejskich. 

W ramach przygotowań do niniejszego komunikatu Komisja zorganizowała szeroko zakrojoną debatę publiczną 
w pierwszej połowie 2010 r., której podsumowanie stanowiła konferencja przeprowadzona w maju 2010 r.1 W 
tkacie czterech kolejnych Prezydencji Rada omówiła założenia reformy, Parlament Europejski (PE) przyjął 
samodzielnie zainicjowane sprawozdanie na temat WPR po 2013 r.2, a także przedstawił jego powiązanie ze 
Strategią Europa 2020, a Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów (KR) zaprezentowały swoje 
stanowiska. 

W toku powyższych dyskusji zdecydowanie przeważająca część opinii podkreślała, że w przyszłości WPR 
powinna pozostać silną, wspólnie realizowaną polityką, opartą na dwóch filarach. Ogólnie mówiąc, 
przedstawione opinie zawierały zalecenia w zakresie podjęcia działań mających na celu osiągnięcie 
następujących celów strategicznych: 

• Zachowanie potencjału w zakresie produkcji żywności w UE w celu zagwarantowania długookresowego 
bezpieczeństwa żywnościowego obywateli Europy oraz przyczynienie się do zaspokojenia wzrostu 
światowego popytu na żywność szacowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw 
Wyżywienia i Rolnictwa na 70% do 2050 r. Występujące w ostatnim czasie przypadki zwiększonej 
niestabilności rynków, często spotęgowane zmianami klimatu, dodatkowo podkreślają te tendencje i 
tworzące się napięcia. Wykształcenie zdolności Europy do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w 
czasach kryzysu stanowi zatem istotny cel długookresowy kontynentu, którego znaczenia nie można 
przecenić. 

• Wspieranie społeczności producentów rolnych, zapewniających obywatelom Europy wysoką jakość i 
zróżnicowanie żywności wytwarzanej w sposób zrównoważony, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb 
środowiskowych, gospodarki wodnej oraz dobrostanu zwierząt. Aktywne zarządzanie zasobami naturalnymi 
poprzez prowadzoną działalność rolniczą stanowi kluczowy czynnik zachowania krajobrazu obszarów 
wiejskich, ograniczenia strat w bioróżnorodności oraz przyczynia się do łagodzenia wpływu zmian 
klimatycznych. Stanowi to istotną podstawę dla dynamiki obszarów oraz zapewnienia długookresowej 
żywotności ekonomicznej. 

• Zachowanie żywotnych społeczności wiejskich, dla których rolnictwo stanowi podstawową działalność 
gospodarczą poprzez tworzenie lokalnego zatrudnienia; to pozwala uzyskać szereg korzyści gospodarczych, 
środowiskowych oraz terytorialnych. Istotne ograniczenie produkcji lokalnej miałoby też wpływ na emisję 
gazów cieplarnianych, charakterystykę krajobrazu lokalnego, a także oznaczałoby bardziej ograniczony 
wybór dla konsumenta. 

                                                 
1 W ramach debaty publicznej otrzymano 5 600 opinii, a zorganizowana konferencja zgromadziła 600 uczestników. 
2 George Lyon: raport LINK 



 

Rolnictwo stanowi integralną część gospodarki i społeczeństwa europejskiego. Pod względem efektów 
pośrednich, każde istotne zmniejszenie skali działalności rolniczej w Europie doprowadziłoby do powstania 
strat w zatrudnieniu w innych sektorach gospodarki, w szczególności w ramach łańcucha dostaw produktów 
żywnościowych, uzależnionego od sektora rolnego UE w zakresie zapewnienia surowców o wysokiej jakości, 
wysokiej konkurencyjności oraz wysokiej wiarygodności dostaw. Działalność prowadzona na obszarach 
wiejskich, począwszy od turystyki, poprzez transport, a na usługach publicznych skończywszy, również 
odczułaby skutki takiego spadku. Prawdopodobnym skutkiem takiej sytuacji byłoby również przyspieszenie 
wyludniania obszarów wiejskich. Tym samym wystąpiłyby poważne konsekwencje o charakterze 
środowiskowym i społecznym. 

Reforma WPR musi być również kontynuowana w celu promowania wzrostu konkurencyjności, wydajnego 
wykorzystania zasobów podatników oraz osiągnięcia korzyści z realizowanej polityki publicznej, jakich 
oczekują obywatele Europy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, zmian klimatu oraz równowagi 
społecznej i terytorialnej . Celem powinno się stać działanie na rzecz zrównoważonego, mądrego i promującego 
włączenie społeczne wzrostu gospodarczego wiejskiej Europy. 

Aby tego dokonać, przyszła WPR powinna posiadać bardziej przyjazny środowisku oraz bardziej sprawiedliwie 
ukształtowany pierwszy filar oraz drugi filar koncentrujący się w większym stopniu na konkurencyjności i 
innowacjach, zmianach klimatu oraz środowisku w celu uwolnienia potencjału produktywności, w 
szczególności w nowych państwach członkowskich, przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia celów 
Europy 2020. Skoncentrowanie wsparcia wyłącznie na aktywnych rolnikach oraz wynagradzanie usług 
zbiorowych przez nich świadczonych na rzecz społeczeństwa przyczyniłoby się do wzrostu efektywności i 
wydajności wsparcia oraz dalszej legitymizacji WPR. Wszystko to musi zostać osiągnięte w ramach istniejących 
ograniczeń budżetowych oraz przy uwzględnieniu silnego wpływu kryzysu gospodarczego na sektor rolnictwa. 

 
 

2. ŚCIEŻKA REFORM WPR 
 

Główne cele WPR określone w Traktacie Rzymskim pozostają niezmienione na przestrzeni lat. Niemniej jednak 
ścieżka reform WPR przeprowadzanych od początku lat 90-tych XX wieku doprowadziła do ukształtowania się 
zupełnie odmiennej struktury polityki. 

Wskazane wyzwania dotyczą potencjału produkcyjnego rolnictwa, rosnącej różnorodności rolnictwa oraz 
obszarów wiejskich po okresie kolejnych rozszerzeń, jak również wymagań zgłaszanych przez obywateli UE w 
zakresie środowiska, bezpieczeństwa i jakości żywności, dobrostanu zwierząt, zachowania krajobrazu, 
bioróżnorodności oraz zmian klimatu. Jednocześnie nastąpiła także znacząca zmiana instrumentów 
wykorzystywanych do osiągnięcia założonych celów. Obecnie są one ustrukturyzowane w ramach dwóch 
uzupełniających się filarów, z których pierwszy obejmuje roczne płatności bezpośrednie oraz działania 
rynkowe, a drugi wieloletnie działania w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich. 

Wprowadzenie płatności bezpośrednich stanowi bodziec dla realizacji spójnych, zorientowanych rynkowo 
reform prowadzących do wzrostu konkurencyjności sektora rolnego poprzez zachęcanie rolników do 
akceptowania warunków rynkowych. Niezwiązane z poziomem produkcji płatności bezpośrednie stanowią 
obecnie główne wsparcie dochodu rolników oraz produkcji podstawowych dóbr publicznych, na które 
zapotrzebowanie zgłasza społeczeństwo europejskie. 

Z uwagi na tę większą orientację rynkową różne działania rynkowe, które w przeszłości stanowiły główne 
instrumenty WPR, tworzą obecnie jedynie pewną sieć ochronną wykorzystywaną w przypadkach istotnych 
spadków cen. 



Rozwój obszarów wiejskich ma na celu promowanie konkurencyjności, zrównoważone zarządzanie zasobami 
naturalnymi oraz stabilny rozwój obszarów wiejskich poprzez zastosowanie bardziej skonkretyzowanych i 
ukierunkowanych działań. Zapewnia to państwom członkowskim elastyczność w rozwiązywaniu najbardziej 
istotnych problemów występujących na ich terytorium przy wykorzystaniu dofinansowania. Pozostałe inicjatywy 
WPR, takie jak polityka jakości, promocja czy rolnictwo ekologiczne, również wywierają istotny wpływ na 
sytuację rolników. 

Obecnie realizowany zestaw działań politycznych obrazuje główny wkład wnoszony przez WPR w stworzenie 
terytorialnie i środowiskowo zrównoważonego rolnictwa unijnego w ramach otwartej gospodarki. Dalsze 
generowanie korzyści o charakterze publicznym w przyszłości będzie wymagało silnej polityki publicznej, 
ponieważ towary dostarczane przez sektor rolnictwa nie są wynagradzane i regulowane w odpowiedni sposób 
przez normalnie funkcjonujące rynki. 

Wycofanie wsparcia publicznego doprowadziłoby do większej koncentracji produkcji rolnej w pewnych 
obszarach o szczególnie korzystnych warunkach, wykorzystujących bardziej intensywne formy gospodarki 
rolnej, podczas gdy jednocześnie mniej konkurencyjne obszary znalazłyby się w obliczu ryzyka marginalizacji i 
odłogowania gruntów. Zmiany te spowodowałyby wzrost napięć środowiskowych oraz pogorszenie stanu 
naturalnych środowisk, a w efekcie istotne konsekwencje gospodarcze i społeczne3, obejmujące m.in. 
nieodwracalne pogorszenie potencjału produkcyjnego europejskiego rolnictwa. 

3. JAKIE SĄ WYZWANIA? 

3.1 Bezpieczeństwo żywnościowe 

Podstawową rolą rolnictwa jest dostarczanie żywności. Co za tym idzie, kluczową kwestią jest zachowanie 
przez rolnictwo UE posiadanego potencjału produkcyjnego. Silny sektor rolny ma istotne znaczenie dla 
stworzenia wysoce konkurencyjnego przemysłu spożywczego4 z punktu widzenia utrzymania jego roli, jako 
istotnego elementu gospodarki i handlu UE (UE jest wiodącym eksporterem światowym, w głównej mierze 
przetworzonych oraz osiadających wysoką wartość dodaną, produktów rolnych).5 Ponadto obywatele UE 
wymagają wysokiej jakości oraz szerokiej oferty produktów żywnościowych, w tym produktów lokalnych. 

Rolnictwo UE funkcjonuje obecnie w znacząco bardziej konkurencyjnym środowisku w związku z rosnącym 
poziomem integracji gospodarki światowej oraz liberalizacji systemu handlowego. Oczekuje się, że kształtujące 
się pozytywnie w średnim okresie perspektywy dla rynków rolnych będą się jednak cechować większą 
niepewnością oraz rosnącą zmiennością. 

Ponadto przyszła WPR będzie realizowana w okresie następującym po okresie kryzysu gospodarczego, który 
istotnie dotknął sektor rolnictwa i obszary wiejskie poprzez ich bezpośrednie powiązanie z szerszymi zmianami 
makroekonomicznymi wpływającymi na koszty produkcji. Po dekadzie stagnacji dochody z rolnictwa 
zmniejszyły się w szczególny sposób w 2009 r., pogarszając i tak już trudną sytuację w zakresie dochodów 
rolników, znacznie niższych (ok. 40% na jednostkę pracy) niż w większości sfer gospodarki, a ponadto dochód 
na mieszkańca na obszarach wiejskich kształtuje się na poziomie znacznie niższym (o ok. 50%) niż na obszarach 
wiejskich. 
 

3.2 Zmiany środowiskowe i klimatyczne 
 

Mimo że emisje gazów cieplarnianych przez sektor rolnictwa zmniejszyły się od 1990 r. o 20%, wymagane jest 
podjęcie dalszych wysiłków w celu osiągnięcia ambitnych celów UE w zakresie gospodarki energetycznej i 

                                                 
3 Zob. Scenar 2020 – Analiza prospektywna: scenariusze dla rolnictwa i obszarów wiejskich. 
4 Przemysł żywnościowy tworzy 13,5% ogólnej liczby miejsc pracy i dostarcza 12,2% wartości dodanej brutto europejskiego 
przemysłu przetwórczego. 
5 Wartość eksportu produktów żywnościowych stanowi 6,8 % ogólnego eksportu UE. 



środowiska, redukcji emisji gazów cieplarnianych, dostosowanie i wniesienie pozytywnego wkładu poprzez 
sekwestrację węgla oraz produkcję biomasy w oparciu o innowacje. Wyzwania środowiskowe, takie jak 
pogorszenie jakości gleby, wody oraz powietrza, a także środowiska naturalnego i bioróżnorodności również 
muszą być akcentowane. 

 
3.3 Równowaga terytorialna 

Mimo że coraz więcej obszarów wiejskich w coraz większym stopniu koncentruje się na rozwijaniu innych 
działów gospodarki niż rolnictwo, to właśnie rolnictwo pozostaje siłą napędową gospodarki na obszarach 
wiejskich w znaczącej części Europy. Żywotność i potencjał wielu obszarów wiejskich wiąże się ściśle z 
istnieniem konkurencyjnego i dynamicznie rozwijającego się sektora rolnego, atrakcyjnego dla młodych 
rolników. Jest to szczególnie widoczne w przypadku obszarów głównie o charakterze wiejskim, gdzie sektor 
pierwszy gospodarki wytwarza ok. 5% wartości dodanej i zatrudnia 16% pracowników, oraz w nowych 
państwach członkowskich, gdzie istotnego znaczenia nabiera konsolidacja ostatnio odnotowywanych zysków 
wydajności oraz wykorzystanie pełnego potencjału rolnictwa. Ponadto rolnictwo odgrywa istotną rolę na 
obszarach wiejskich poprzez oferowanie możliwości prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej ze 
szczególnie silnymi więziami łączącymi je z przetwórstwem żywności, turystyką i handlem. W wielu regionach, 
w szczególności w nowych państwach członkowskich, rolnictwo stanowi podstawę dla lokalnych tradycji oraz 
tożsamości społecznej. 
 
4. DLACZEGO  POTRZEBNA  JEST REFORMA? 
 
WPR ulega stopniowym zmianom, ale konieczne są dalsze zmiany, które mają stanowić odpowiedź na nowe 
wyzwania, a mianowicie: 

• Zwrócenie uwagi na rosnące obawy co do unijnego i ogólnoświatowego bezpieczeństwa 
żywnościowego, 

• Zwiększenie znaczenia zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi takimi jak woda, 
bioróżnorodność i gleba, 

• Zmaganie się z problemem zarówno rosnącej presji na warunki produkcji rolnej, wywołanej 
postępującymi zmianami klimatu, jak i potrzebą ograniczenia wkładu rolników w zmiany klimatu, 

• Prowadzenie działalności w sposób konkurencyjny i utrzymywanie konkurencyjności w świecie 
charakteryzującym się rosnącą globalizacją, coraz większą amplitudą zmian cen przy jednoczesnym 
utrzymywaniu produkcji rolnej w poszczególnych obszarach Unii Europejskiej, 

• Jak najlepsze wykorzystanie różnorodności struktur i systemów produkcyjnych przez gospodarstwa 
rolne UE, w którym to zakresie postęp odnotowano po rozszerzeniu UE przy jednoczesnym zachowaniu 
jej roli społecznej, terytorialnej i strukturalnej 

• Wzmocnienie spójności terytorialnej i społecznej na obszarach wiejskich Unii Europejskiej, w 
szczególności poprzez promocję zatrudnienia, 

• Zapewnienie bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego wsparcia WPR pomiędzy państwami 
członkowskimi a rolnikami oraz większe ukierunkowane wsparcia na aktywnych rolników. 

 
Stając w obliczu powyższych wyzwań WPR wniesie także wkład w realizację Strategię 2020 UE w zakresie: 

• rozsądnego wzrostu – poprzez wzrost wydajności zasobów w wyniku zastosowania wiedzy technologicznej i 

innowacji przyczyniających się do powstania wysokiej wartości dodanej, rozwój technologii przyjaznych 

środowisku, inwestowanie w szkolenia, tworzenie zachęt dla innowacji społecznych na obszarach wiejskich; 



• zrównoważonego wzrostu – poprzez utrzymywanie odnawialnej bazy produkcji żywnościowej, zapewnienie 
zróżnicowanego zarządzania obszarami, dostawy dóbr publicznych, ograniczenia strat w zakresie 
bioróżnorodności, promowania energii ze źródeł odnawialnych, dalszego spadku emisji oraz pełnego 
wykorzystania potencjału obszarów wiejskich; oraz 

• wzrostu promującego włącznie społeczne – poprzez promowanie wzrostu gospodarczego na obszarach 
wiejskich, tworzenie lokalnych rynków i miejsc pracy, uczestnictwo w procesie restrukturyzacji rolnictwa i 
wspieranie dochodów rolników oraz rolnictwa zrównoważonego w Europie6. 

Oznacza to wzrost gospodarczy przyjazny środowisku w sektorze rolnym oraz gospodarce na obszarach 

wiejskich, jako sposób promowania wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym zapobieganiu degradacji 

środowiska. 
 

5. CELE PRZYSZŁEJ  WPR 

Przyszła WPR będzie posiadać 3 podstawowe cele: 

Cel 1: Efektywna produkcja żywności 

• Uzupełnienie dochodów gospodarstw rolnych oraz ograniczenie ich zmienności, pamiętając, że 
zmienność cen i dochodów oraz ryzyka naturalne są tu bardziej dostrzegalne aniżeli w innych 
sektorach, a dochody rolników i poziom zyskowności kształtuje się poniżej poziomu z innych 
sektorów. 

• Poprawa konkurencyjności sektora rolnego oraz zwiększenie jego udziału wartościowego w łańcuchu 
żywnościowym, ponieważ sektor rolny jest rozdrobniony w porównaniu do pozostałych sektorów 
łańcucha żywnościowego, które są lepiej zorganizowane i mają większe zdolności negocjowania cen. 
Ponadto rolnicy europejscy zmagają się z konkurencją na rynku światowym przy jednoczesnym 
spełnieniu wysokich standardów dotyczących środowiska, bezpieczeństwa żywnościowego, jakości i 
dobrostanu zwierząt. 

• Eliminowanie trudności w produkcji na obszarach o specyficznych ograniczeniach naturalnych z 

uwagi na fakt, że regiony takie są szczególnie narażone na odłogowanie gruntów. 
 
Cel 2: Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi 
 

• zagwarantowanie zrównoważonych praktyk produkcyjnych oraz zabezpieczenie dostępności 
środowiskowych dóbr publicznych gdyż wiele korzyści publicznych wywarzanych przez rolnictwo 
nie jest wynagradzanych przez normalnie funkcjonujące rynki. 
 

• Wspieranie wzrostu gospodarczego przyjaznego środowisku poprzez innowacje, co wymaga 
wprowadzenia nowych technologii, stworzenia nowych produktów, zmiany procesów produkcyjnych 
oraz wspierania nowych wzorców popytowych, 

• Prowadzenie działań ograniczających skutki zmian klimatycznych – oraz umożliwienie rolnictwu 
przystosowania się do zmian klimatu. Z uwagi na fakt, że rolnictwo jest szczególnie narażone na 
skutki zmian klimatycznych, umożliwienie sektorowi lepszego dostosowania się do skutków 

                                                 
6 W szczególności WPR wniesie wkład w realizację sztandarowych inicjatyw UE w zakresie koncepcji „Europy o niskiej 
emisji dwutlenku węgla i efektywnym zarządzaniu zasobami”, „Unii na rzecz innowacji” oraz „Europejskiego programu 
walki z ubóstwem”. 



ekstremalnych wahań pogodowych może również prowadzić do ograniczenia negatywnych skutków 
zmian klimatycznych 

 

Cel 3: Zrównoważony rozwój terytorialny 

• Wspieranie zatrudnienia na terenach wiejskich oraz zachowanie sfery społecznej obszarów wiejskich; 

• Poprawa gospodarki na obszarach wiejskich oraz promowanie dywersyfikacji w celu zapewnienia 
wykorzystania potencjału przez podmioty lokalne. 

• Umożliwienie osiągnięcia różnorodności strukturalnej systemów uprawy rolnej, poprawa warunków 
prowadzenia działalności przez małe gospodarstwa rolne oraz rozwój rynków lokalnych z uwagi na 
fakt, że heterogeniczne struktury gospodarstw rolnych oraz systemów produkcyjnych prowadzą w 
Europie do wzrostu atrakcyjności i tworzenia własnej tożsamości regionów wiejskich. 

 

Realizacja wszystkich tych celów będzie wymagać utrzymania wsparcia publicznego dla sektora rolnictwa oraz 
obszarów wiejskich. Polityki ustalane na poziomie europejskim są z tego względu niezbędne dla zapewnienia, że 
rolnicy mogą prowadzić działalność na warunkach uczciwych w oparciu o wspólny zestaw celów, zasad i reguł. 
Ponadto, polityka rolnictwa opracowana na szczeblu UE zapewnia bardziej wydajne wykorzystanie zasobów 
budżetowych aniżeli współistnienie polityk krajowych, a oprócz kwestii związanych z funkcjonowaniem rynku 
jednolitego, na poziomie ponadnarodowym możliwe jest bardziej efektywne osiąganie wielu innych celów, np. 
zapewnienie spójności pomiędzy państwami członkowskimi i regionami, rozwiązywanie problemów 
środowiskowych o charakterze ponadnarodowym, a także zmaganie się z wyzwaniami globalnymi takimi jak 
zmiany klimatu, gospodarka wodna czy bioróżnorodność. 

6. KIERUNEK REFORMY  

6.1. Instrumenty, które będą stosowane w przyszłości  

W ramach wszystkich potencjalnych wariantów przyszłej WPR wdrożone zostaną zmiany dotyczące obecnych 
instrumentów WPR. Niniejsza sekcja zawiera opis możliwych definicji instrumentów WPR, co ma na celu 
znalezienie bardziej skutecznej reakcji na przedstawione powyżej cele. 

Przyszły kształt WPR będzie opierał się na dwóch filarach. Koncepcja ta zdominowała debatę publiczną i była w 

wyraźny sposób faworyzowana przez Radę, Parlament Europejski oraz Komitet Regionów. W ramach 

pierwszego filaru pomoc będzie corocznie wypłacana na rzecz wszystkich rolników. Drugi filar ma natomiast 

pełnić funkcję narzędzia wspierającego cele realizowane przez Wspólnotę, umożliwiając przy tym państwom 

członkowskim zachowanie wystarczającej elastyczności w celu uwzględnienia swoich własnych, specyficznych 

potrzeb. Oba filary powinny zostać w wyraźny sposób od siebie oddzielone, a także wzajemnie się uzupełniać 

bez nakładania się na siebie poszczególnych instrumentów. Środki realizowane w ramach obu filarów powinny 

koncentrować się na kryterium skuteczności. 

Płatności bezpośrednie  

Niezbędne dostosowania systemu płatności bezpośrednich związane są z redystrybucją, zmianą oraz lepszym 
ukierunkowaniem wsparcia. Istnieje powszechne przekonanie, że dystrybucja płatności bezpośrednich powinna 

zostać poddana przeglądowi, a także że powinna być w większym stopniu zrozumiała dla podatników. Należy 

przy tym stosować zarówno kryteria ekonomiczne, co ma na celu realizację funkcji płatności bezpośrednich w 

zakresie zapewnienia podstawowych dochodów rolników, jak i środowiskowe, co z kolei wiąże się ze 

wsparciem dla zapewnienia dostaw podstawowych dóbr publicznych. 



W ramach debaty publicznej podniesiono również kwestię związaną z możliwością ustanowienia jednolitej, 

płaskiej stawki płatności bezpośrednich. Należy jednak w tym kontekście zaważyć, że produkcja rolna w całej 

UE jest uzależniona od różnego rodzaju czynników ekonomicznych i przyrodniczych, co przemawia za 

sprawiedliwym podziałem pomocy bezpośredniej. 

W związku z powyższym najbardziej istotne jest pytanie o sposób bardziej sprawiedliwej dystrybucji pomocy, 

który byłby możliwy do realizacji pod względem pragmatycznym, ekonomicznym i politycznym 

odzwierciedlałby określone dla tego wsparcia cele, przy jednoczesnym ustanowieniu okresów przejściowych 

mających na celu uniknięcie destrukcyjnych zmian, które mogą mieć daleko idące skutki ekonomiczne dla 

niektórych regionów lub systemów produkcji. Jednym z możliwych rozwiązań jest w tym kontekście 

ustanowienie systemu ograniczającego zyski i straty państw członkowskich. System tego rodzaju 

gwarantowałby, że rolnicy we wszystkich państwach członkowskich uzyskają średnio pewne minimum 

udziałów w łącznej wysokości płatności bezpośrednich w UE. 

Przyszłość płatności bezpośrednich przyznawanych aktywnym zawodowo rolnikom może zostać oparta na 

poniższych zasadach, uwzględniających koncepcję zaproponowaną przez Parlament Europejski. 

- Wsparcie podstawowych dochodów poprzez zagwarantowanie podstawowych płatności 

bezpośrednich oddzielonych od produkcji, zapewnienie jednolitego poziomu obowiązkowego wsparcia 

dla wszystkich rolników w danym państwie członkowskim (lub w regionie) w oparciu o uprawnienia 

przenaszalne, które zostaną aktywowane poprzez połączenie ich z posiadaniem gruntów rolnych 

kwalifikujących się do płatności oraz spełnieniem wymogów w zakresie wzajemnej zgodności. Należy 

wprowadzić górny pułap płatności bezpośrednich uzyskiwanych przez duże, indywidualne 

gospodarstwa rolne („limit ograniczenia”) oraz poprawić proces dystrybucji płatności pomiędzy 

poszczególnymi rolnikami. Niezbędne jest również złagodzenie nieproporcjonalnego wpływu 

zastosowania środków na duże gospodarstwa rolne zatrudniające dużą liczbę pracowników, 

uwzględniając intensywność pracy wykonywanej za wynagrodzeniem. 

- Poprawa działalności środowiskowej realizowanej w ramach WPR poprzez wprowadzenie 

obowiązkowego „zielonego” komponentu w płatnościach bezpośrednich, a także poprzez wsparcie dla 

działań na rzecz środowiska, stosowanych na całym terytorium UE. Powyższe może mieć formę 

prostych, ogólnych, niestrukturalnych i przeprowadzonych corocznie działań środowiskowych (np. 

użytki zielone, pokrywa zielona, płodozmian, czy odłogowanie ekologiczne). Ponadto należy poddać 

analizie możliwość poprawy niektórych elementów w ramach zasad dobrej kultury rolnej. 

- Promocja zrównoważonego rozwoju rolnictwa na obszarach o specyficznych ograniczeniach o 
charakterze naturalnym, poprzez zapewnienie dodatkowego wsparcia dochodów rolników 

prowadzących działalność na tych obszarach. Wsparcie to może być udzielane w formie płatności 

obszarowych, z opcją krajowych uprawnień do płatności, przyznawanych na zasadzie dobrowolności. 

Obecne wsparcie ONW w ranach drugiego filaru zostałoby zniesione.  

- W celu uwzględnienia specyficznych problemów występujących w określonych regionach, w których 

określone formy rolnictwa uznawane są za istotne ze względów ekonomicznych lub społecznych, 

dobrowolne wsparcie uzależnione od produkcji, mogą zostać utrzymane, pod warunkiem 

ustanowienia jasno określonych ograniczeń (ograniczenie wsparcia do ustalonych regionów, wysokości 

plonów lub liczebności inwentarza).  

- Wsparcie małych gospodarstw rolnych poprzez zapewnienie minimalnego poziomu płatności 

bezpośrednich może w wielu obszarach wiejskich złagodzić skutki zmniejszenia szansy za zatrudnienie.  



- Uproszczenie zasad wzajemnej zgodności poprzez przekazanie rolnikom i organom administracyjnym 

prostego i bardziej wszechstronnego zestawu zasad, bez osłabienia samej koncepcji dotyczącej zasady 

wzajemnej zgodności.  

 

Powyższe zmiany dotyczące formy płatności bezpośrednich powinny iść w parze z poprawą definicji i lepszego 

ukierunkowania wsparcia wyłączenie dla „rolników aktywnych zawodowo”, co stanowi odpowiedź na 

krytyczne uwagi zgłoszone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.  

Środki rynkowe  

Debata publiczna wykazała, że istnieje powszechna zgoda dotycząca konieczności utrzymania ogólnego 

kierunku realizacji środków rynkowych w ramach WPR, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnego narzędzi 

zarządzania rynkiem. I rzeczywiście, kryzys na rynku mleczarskim z 2009 r. pokazał, jak istotną rolę odgrywa 

istniejący mechanizm w kontekście wspierania rynków w dobie kryzysu. Jednakże w dalszym ciągu istnieje 

konieczność wdrożenia pewnych specyficznych środków dostosowawczych, w większości przypadków 

dotyczących racjonalizacji i uproszczenia obecnie stosowanych instrumentów, a także wdrożenia nowych 

elementów polityki w odniesieniu do aspektów związanych z funkcjonowaniem łańcucha żywnościowego. 

Potencjalne środki dostosowawcze mogą dotyczyć wydłużenia okresu interwencji, wprowadzenie klauzul 

mających zastosowanie w przypadku wystąpienia zakłóceń rynku, prywatne przechowywanie innych 

produktów, a także inne zmiany mające na celu poprawę skuteczności i kontroli. 

Propozycja dotycząca zmian w zakresie polityki jakości zostanie przedstawiona pod koniec 2010 r. Ma ona na 

celu zwiększenie możliwości informowania konsumentów przez rolników na temat specyficznych cech 

jakościowych lub właściwości wytwarzanych produktów7. 

Zniesienie kwot mlecznych nastąpi w 2015 r. Propozycje rozwiązań prawnych w tej kwestii zostaną zgłoszone 

do końca 2010 r. na podstawie zaleceń grupy wysokiego szczebla ds. mleka. Umożliwi ą one planowanie działań 

w dłuższej perspektywie czasowej i tym samym zapewnienie stabilności sektora mleczarskiego. System 

obowiązujący obecnie w sektorze cukru i izoglukozy wygasa w 2014/15 r. Istnieje potrzeba weryfikacji szeregu 

wariantów przyszłości, w tym zdefiniowania procedury zniesienia kwot w sposób niepowodujący komplikacji, 

co ma na celu zwiększenie efektywności oraz poziomu konkurencji w sektorze. 

Wreszcie niezbędna jest również poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności. Perspektywy 

długoterminowe dla sektora rolnego nie poprawią się, jeżeli rolnicy nie będą w stanie odwrócić systematycznie 

spadającego udziału w tworzeniu wartości, generowanej przez łańcuch dostaw żywności8. Udział sektora 

rolnictwa w sektorze dostaw żywności spadł bowiem z 29 % w 2000 r. do 24 % w 2005 r., podczas gdy w tym 

samym okresie wzrosły udziały sektora przemysłu spożywczego, sprzedaży hurtowej i dystrybucji. 

Dobrze funkcjonujący system przekazywania sygnałów rynkowych, perspektywy finansowe sektora rolnego 

oraz jego udział w tworzeniu wartości, generowanej przez łańcuch dostaw żywności są obecnie zagrożone. 

Najważniejsze kwestie leżące w sferze zainteresowania związane są z obecnym brakiem równowagi siły 

przetargowej w ramach łańcucha dostaw, postępowaniem w ramach kontraktów,. potrzebą restrukturyzacji i 

konsolidacji sektora rolnego, przejrzystością, a także funkcjonowaniem rynków instrumentów pochodnych 

bazujących na towarach rolnych.  

Rozwój obszarów wiejskich  

                                                 
7 Zob. COM (2009)234 w sprawie produktów wysokiej jakości oraz przyszły raport dotyczący stosowania nowych przepisów 
dotyczących rolnictwa ekologicznego, zawartych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 
8 „Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie COM (2009) 591 z 28.10.2009. 



Polityka rozwoju obszarów wiejskich, stanowiąca integralną część WPR, potwierdziła swoją wartość w 

kontekście wzmacniania stabilności sektora rolnego UE oraz obszarów wiejskich. Zarówno w aspekcie 

ekonomicznym, środowiskowym, jak i społecznym.  
 
Istnieje silna potrzeba kontynuowania w ramach przedmiotowej polityki pełnej integracji ograniczeń związane 

ze środowiskiem i zmianami klimatu, a także zapewnienia szerokiej palety korzyści dla sektor rolnego, 

obszarów wiejskich oraz szerokich kręgów społecznych. Polityka ta powinna ponadto przyczyniać się do: 

• poprawy konkurencyjności sektora rolnego poprzez promocję innowacji i restrukturyzacji, a także 

umożliwienie sektorowi rolnego bardziej efektywnego wykorzystania zasobów;  

• zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi poprzez troskę środowisko i obszary wiejskie, 
a także utrzymanie zdolności produkcyjnej gruntów;  

• zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich w całej UE poprzez wzmocnienie 

pozycji członków lokalnych społeczności, a także budowanie potencjału oraz poprawę warunków 

lokalnych.  

W związku z powyższym za zagadnienia przewodnie, nadające w większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej 

kierunek polityce, należy uznać kwestie związane z ochroną środowiska, zmianami klimatu i innowacją. I 
tak na przykład inwestycje powinny uwzględniać zarówno działalność ekonomiczną, jak i środowiskową; środki 

środowiskowe powinny zostać szczegółowo dostosowane do indywidualnych potrzeb występujących w danym 

regionie lub nawet na poziomie lokalnym; środki mające na celu uwolnienie potencjału obszarów wiejskich 

powinny w szczególnym stopniu uwzględniać innowacyjne koncepcje dla biznesu i władz lokalnych. Istotne jest 

również wsparcie rozwoju sprzedaży bezpośredniej oraz rynków lokalnych. Jedne z priorytetowych działań będą 

miały na celu uwzględnienie specyficznych potrzeb młodych rolników oraz nowych uczestników rynku.  

Zasadnicze znaczenie dla celów polityki ma uzyskanie konkretnych wyników na szczeblu lokalnym oraz 

stworzenie skutecznego mechanizmu realizacji zadań. Obecne podejście strategiczne zostanie wzmocnione 

poprzez ustanowienie określonych ilościowo celów na szczeblu UE, a następnie na poziomie programów, w 

miarę możliwości związanych z ustanowieniem określonych zachęt. Tego rodzaju zmiana w kierunku podejścia 

opartego w większym stopniu na wynikach w lepszy sposób ukierunkuję politykę w stronę priorytetów UE, a 

także wskaże faktyczne osiągnięcia. W tym celu należy zarówno poprawić, jak i uprościć zestaw wskaźników 

stosowanych we Wspólnych ramach monitorowania i oceny (CMEF). 

W celu zapewnienia skuteczności działań niezbędna jest poprawa spójności pomiędzy polityką obszarów 

wiejskich oraz innymi politykami UE, przy jednoczesnym uproszczeniu obowiązujących przepisów i w miarę 

możliwości ograniczeniu biurokracji. W tym celu możliwe jest ustanowienie wspólnych ram strategicznych 
dla funduszy UE. 

Jeżeli chodzi o stosowane instrumenty, to większość z nich w dalszym ciągu pozostaje użyteczna. Dotyczy to 

inwestycji w infrastrukturę, płatności za usługi ekosystemowe, wsparcie środków w zakresie ochrony 

środowiska i przeciwdziałania zmian klimatu, wspieranie innowacji, transfer wiedzy, tworzenie potencjałów, 

wspieranie przedsiębiorczości, rozwój społeczny i instytucjonalny). Usprawnienia mogą polegać na lepszym 

wzajemnym powiązaniu środków, w szczególności związanych ze szkoleniem, tworzeniem pakietów działań 

mających na celu uwzględnienie specyficznych grup lub regionów (np. małe gospodarstwa, obszary górskie) lub 

ustanowieniu zachęt, takich jak preferencyjna intensywność pomocy w celu lepszego ukierunkowania środków.  

Ponadto, w celu skuteczniejszego rozwiązywania problemów związanych z niepewnością dochodów i 

zmiennością rynków, należy uwzględnić również zestaw instrumentów stosowanych w ramach zarządzania 
ryzykiem, ograniczające możliwości sektora rolnego w zakresie inwestowania oraz utrzymania 

konkurencyjności. Tego rodzaju zestaw instrumentów zostanie udostępniony państwom członkowskim w celu 

zminimalizowania ryzyka związanego z produkcją oraz ryzyka związanego z dochodami. Środki te obejmują 



nowe narzędzie stabilizacji dochodów, kompatybilne z kategorią zieloną („green box”) WTO, a także ulepszone 

wsparcie instrumentów ubezpieczeniowych oraz funduszy wzajemnych. 

Jeżeli chodzi o dystrybucję wsparcia dla obszarów wiejskich pomiędzy poszczególne państwa członkowskie, to 

należy wziąć pod uwagę możliwość zastosowania obiektywnych kryteriów, przy jednoczesnym ograniczeniu 

poważnych zakłóceń wynikających z funkcjonowania obecnego systemu. Niezbędne jest ponadto dalsze 

wzmocnienie i uproszczenie polityki jakości i promocji  (w tym również w odniesieniu do rolnictwa 

ekologicznego), co ma na celu poprawę konkurencyjności sektora rolnego. 

6.2. Warianty szeroko zakrojonej polityki 

Dalszej dyskusji wymagają trzy warianty szeroko zakrojonej polityki, stanowiące odzwierciedlenie głównych 

kierunków debaty publicznej. Warianty te nie wykluczają się wzajemnie. Warianty te zostały przedstawione w 

niniejszym dokumencie jako wskaźnik możliwych sposobów postępowania, których skutki zostaną poddane 

analizie przed podjęciem ostatecznej decyzji. Wszystkie trzy warianty opierają się na strukturze dwóch filarów 

(w poszczególnych przypadkach różnice dotyczą poziomu równowagi pomiędzy filarami).  

Wariant 1: Poprawione status quo  

Środki realizowane w ramach tej opcji zostaną oparte na właściwie funkcjonujących elementach polityki i będą 
koncentrować się na poprawie sytuacji w określonych obszarach (np. bardziej sprawiedliwy podział płatności 
bezpośrednich pomiędzy poszczególne państwa członkowskie).  

W ramach powyższej opcji zapewniona zostanie wprawdzie ciągłość WPR, co ułatwi długoterminowe 

planowanie działań przez podmioty prowadzące działalność w łańcuchu żywności, ale prawdopodobnie oznacza 

również utratę szansy na zreformowanie WPR i przekształcenie jej w politykę bardziej skuteczną i uzasadnioną, 

dostosowaną do przyszłych zadań i stanowiącą odpowiedź na krytykę dotyczącą równowagi przy dystrybucji 

wsparcia.  

Wariant 2: Lepiej zbalansowane, ukierunkowane i zrównoważone wsparcie  

Inna alternatywa przewiduje wykorzystanie szansy na przeprowadzenie reformy WPR i dokonanie przeglądu 

polityki w celu zapewnienia, że będzie ona miała bardziej zrównoważony charakter, a ponadto w bardziej 

skuteczny sposób uwzględniona zostanie równowaga pomiędzy różnymi celami polityki, odnoszącymi się do 

rolników i państw członkowskich. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie lepiej ukierunkowanych i 

bardziej zrozumiałych dla obywateli UE środków.  

Tego rodzaju opcja jest lepszym rozwiązaniem w kontekście o realizacji zadań o charakterze ekonomicznym, 
środowiskowym i społecznym. Ponadto, poprawi się w ten sposób również skuteczność wykorzystania zasobów 
budżetowych, co będzie konsekwencją lepszego ukierunkowania wsparcia. Niemniej jednak w procesie 
niezbędnego przystosowania mechanizmu realizacji zadań należy uniknąć tworzenia dodatkowych przeszkód 
administracyjnych.  

Wariant 3: Zakończenie wsparcia rynków i dochodów  

Zastosowanie powyższej opcji wymaga wdrożenia bardziej radykalnej  reformy WPR, i obejmuje wycofanie się 

ze wsparcia dochodów oraz większości środków rynkowych i w konsekwencji skoncentrowanie się wyłącznie 

na celach w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Zaleta zastosowania tego rodzaju 

opcji polega na umożliwieniu skoncentrowania się w sposób bardziej przejrzysty na realizacji polityki. Jednakże 

zastosowanie powyższego rozwiązania spowodowałoby znaczny spadek poziomu produkcji, spadek dochodów 

rolników, zmniejszenie liczby rolników w najbardziej wrażliwych sektorach i regionach. Ponadto należałoby się 

liczyć w takim przypadku z porzucaniem gruntów lub intensyfikacją produkcji w różnych regionach, co miałoby 

poważne konsekwencje środowiskowe i społeczne. W związku z powyższym wdrożenie tego wariantu 

spowodowałoby utratę synergii pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym i społecznym wymiarem WPR. 



7. WNIOSKI  
 
Odpowiedź Komisji na debatę dotyczą przyszłości WPR zostaje przedstawiona w formie niniejszego 

komunikatu, w którym omówiono różne warianty i który inicjuje dyskusję instytucjonalną dotyczącą tych opcji. 

W oparciu o odpowiedzi uzyskane w ramach powyższej dyskusji, a także na podstawie konsultacji publicznych 

zainicjowanych w ramach prac grupy składająca się z przedstawicieli różnych służb Komisji zajmującej się 

kwestią oceny wpływu, w roku 2011 przedstawione zostaną propozycje dotyczące rozwiązań prawnych. 

Warianty reformy obejmują zarówno wdrożenie istotnych zmian, wymagających ustanowienia nowej formy 

środków, jak i zastosowanie określonych usprawnień elementów, które sprawdziły się w obecnej formie. 

Zastosowanie powyższych środków powinno sprawić, że WPR uzyska bardziej zrównoważony, zbalansowany i 

ukierunkowany charakter, a ponadto będzie polityką bardziej przejrzystą i lepiej uwzględniającą potrzeby i 

oczekiwania społeczeństwa UE.  



ZAŁ ĄCZNIK I  Opis trzech wariantów szeroko zakrojonej polityki 

 

 Płatności bezpośrednie  Środki rynkowe Rozwój obszarów wiejskich 

Poprawione 
status quo 

Zastosowanie bardziej sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich 
pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi (przy zachowaniu 
dotychczasowego systemu płatności bezpośrednich) 

Wzmocnienie narządzi w 
zakresie zarządzania 
ryzykiem 

W razie potrzeby zwiększenie 
efektywności i uproszczenie 
istniejących narzędzi 
rynkowych  

Utrzymanie kierunku realizowanego w ramach oceny 
funkcjonowania WPR, dotyczącego zwiększenia 
środków w ramach funduszy, z przeznaczeniem na 
potrzeby realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania 
zmianom klimatu, ochrony zasobów wodnych, 
różnorodności biologicznej, a także promowania energii 
odnawialnych i innowacji. 

Lepiej 
zbalansowane, 
ukierunkowane 
i 
zrównoważone 
wsparcie  

Zastosowanie bardziej sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich 
pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi oraz istotnych zmian w 
formie płatności  

Płatności bezpośrednie będą się składać z:  

- stawki podstawowej, pełniącej funkcję wsparcia dochodów rolników,  

- obowiązkowej, dodatkowej pomocy za „zielone” dobra publiczne, 
realizowane w formie prostych, ogólnych, wykonywanych corocznie i 
nieobjętych umową działań rolno-środowiskowych, opartych na dodatkowych 
kosztach przeprowadzenia tych działań,  

- dobrowolnej, dodatkowej, współfinansowanej pomocy, mającej na celu 
rekompensatę za specyficzne ograniczenia o charakterze naturalnym,  

- oraz elementu dobrowolnej pomocy związanej z produkcją, 
przeznaczonej dla specyficznych sektorów i regionów9 

Wdrożenie wsparcia dla małych gospodarstw.  

Wdrożenie podstawowych limitów ograniczenia, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu wkładu dużych gospodarstw rolnych w rozwój obszarów 
wiejskich  

W razie potrzeby poprawa i 
uproszczenie istniejących 
instrumentów 

 Dostosowanie i uzupełnienie istniejących 
instrumentów w celu lepszego odzwierciedlenia 
priorytetów UE. Wsparcie ukierunkowane na ochronę 
środowiska lub restrukturyzację i innowacje. Wsparcie 
inicjatyw regionalnych/lokalnych.  

Wzmocnienie istniejących narządzi w zakresie 
zarządzania ryzkiem, a także opcjonalnego narzędzie 
stabilizacji dochodów, kompatybilne z kategorią 
zieloną („green box”) WTO, w celu zrekompensowania 
znacznego spadku poziomu dochodów.  

Możliwa jest również w pewnym zakresie 
redystrybucja funduszy pomiędzy państwa 
członkowskie, w oparciu o obiektywne kryteria.  

                                                 

9 Będzie to równoważne z obecnymi płatnościami realizowanymi na podstawie art. 68 oraz innymi środkami pomocy związanymi z produkcją. 



Zakończenie 
wsparcia 
rynków i 
dochodów 

Zniesienie płatności bezpośrednich w ich obecnej formie  

Zapewnienie ograniczonych płatności dodatkowych za dobra publiczne w 
zakresie środowiska naturalnego oraz specyficzne ograniczenia o charakterze 
naturalnym 

Zniesienie wszystkich 
środków rynkowych, wraz z 
możliwością wyłączenia 
klauzul mających 
zastosowanie w przypadku 
wystąpienia poważnych 
zakłóceń rynku 

Powyższe środki powinny koncentrować się przede 
wszystkim na zmianach klimatu oraz aspektach 
związanych z ochroną środowiska.  

 
 


