Modelowe
gospodarstwo
rolne w UE
• ma się opierać na rodzinnym gospodarstwie
rolnym
• gospodarstwo ma świadczyć usługi wykraczające poza sferę produkcji żywności i wspierać
środowisko naturalne na obszarze gospodarstwa
• rolnicy mają chronić przestrzeń ekologiczną,
walory środowiska przyrodniczego i zasoby
kultury lokalnej
• różnicowanie działalności rolnej, jako źródła
dochodu i zatrudnienia ma stabilizować region
wiejski

Informacje nt. WPR można znaleźć na stronach:
• Komisji Europejskiej: www.ec.europa.eu/agriculture
• Ministerstwa Rolnictwa: www.minrol.gov.pl
• Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej: www.ukie.gov.pl
• Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk: www.irwirpan.waw.pl
• Forum Aktywizacji Obszarów wiejskich: www.faow.org.pl

Wspólna Polityka Rolna
Unii Europejskiej
Rolnictwo w Unii Europejskiej
Około 60% ludności w 27 państwach członkowskich mieszka na obszarach wiejskich, które
zajmują ponad 90% terytorium Unii Europejskiej
(UE). W związku z tym sektor rolny oraz rozwój
wsi stanowią jedne z najważniejszych priorytetów
UE. Priorytety te realizowane są poprzez Wspólną Politykę Rolną, utworzoną na mocy Traktatów
Rzymskich w 1957 r. Jej głównymi celami są zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz
utrzymanie dochodów rolniczych na optymalnym
poziomie.
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Rolnictwo

Cel powstania WPR
Powstanie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) miało sprzyjać realizacji następujących celów (Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Art. 33 (ex Art. 39)):
1. wzrost produktywności rolnictwa poprzez promocję postępu technicznego
i zapewnienie racjonalnego rozwoju w kierunku optymalnego wykorzystania czynników produkcji, w szczególności pracy,
2. zapewnienie odpowiedniego standardu życia dla rolników,
3. stabilizacja rynków rolnych,
4. zagwarantowanie zaopatrzenia rynku w żywność,
5. zapewnienie konsumentom żywności po racjonalnych cenach.
Powstanie WPR wiązało się z decyzją pierwszych sześciu członków Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej o stworzeniu wspólnotowej gospodarki żywnościowej
oraz włączeniu jej w system wolnej wymiany handlowej.

Reforma WPR
w ramach Agendy 2000
• zredukowała wsparcie cenowe, w wyniku, czego nastąpił
dalszy postęp liberalizacji zasad handlu,
• wprowadziła zmiany w programowaniu funduszy strukturalnych, które zapoczątkowały budowanie tzw. II filaru
WPR,
• położyła nacisk na wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich,
• stworzyła lepsze warunki do gospodarowania zasobami
naturalnymi na obszarach wiejskich,
• rozpropagowała modele środowiskowe w gospodarowaniu rolnym.

Akty normatywne regulujące reformę WPR
• Rozporządzenie Rady (WE) 1259/1999 ustanawiające wspólne zasady dotyczące płatności bezpośrednich w ramach WPR, zwane rozporządzeniem horyzontalnym, które jest zapowiedzią
kierunku przyszłych reform tzw. I filaru WPR.
• Rozporządzenie Rady (WE) 1257/1999 o rozwoju obszarów wiejskich, które zintegrowało dziewięć niezależnie funkcjonujących regulacji prawnych, związanych z rozwojem obszarów wiejskich w jeden program, który stanowi tzw. II filar WPR.

I i II filar WPR

Wkład Polski w zało¿enia WPR

Działalność reformatorska spowodowała przyjęcie w Unii Europejskiej dwóch nurtów działań
zmierzających do zachowania i poprawy środowiska naturalnego na obszarach wiejskich. Są to tzw.
I i II filar WPR.
• I filar – określa politykę rynkowo-cenową (finansowanie interwencjonalizmu na rynku rolnym i jego
ochrona zewnętrzna, dopłaty bezpośrednie dla producentów) mającą na celu stabilizację rynku,
podnoszenie produktywności i utrzymanie odpowiedniego poziomu dochodów. Obejmuje aktualnie 90% budżetu Funduszu EAGGF.
• II filar – określa politykę strukturalną, mającą na celu wyrównywanie warunków rozwoju i zapewnienie odpowiedniego poziomu życia mieszkańcom wsi. Obejmuje aktualnie 10% budżetu Funduszu EAGGF, z czego 4-5% przeznaczane jest na przedsięwzięcia rolno-środowiskowe.

Od momentu uzyskania członkostwa w UE, Polska współdecyduje o zmianach WPR. Podstawą aktywnego udziału Polski w dyskusji o przyszłości WPR jest dokument pt. Polska wizja Wspólnej Polityki
Rolnej po 2013 roku – założenia i wstępne propozycje, przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi i przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 21 listopada 2008 r.
W rezultacie starań Polski porozumienie dot. WPR zawiera także dwa elementy, szczególnie istotne
z punktu widzenia dyskusji na temat kształtu WPR po 2013 roku.
• Pierwszym z nich jest przeznaczenie dla nowych państw członkowskich środków w wysokości 360
mln euro (w tym dla Polski 90 mln euro) na realizację nowych zadań w ramach WPR w latach
2010–2012.
• Drugim elementem jest zobowiązanie Komisji Europejskiej i Rady do przeanalizowania problemu dużego zróżnicowania płatności bezpośrednich w skali UE i zaproponowania jak najszybszego
przedstawienia odpowiednich rozwiązań. Tym samym wynik porozumienia politycznego ma dla
Polski istotne pozytywne znaczenie nie tylko z punktu widzenia kształtu tej polityki do 2013 roku,
ale także z uwagi na ukierunkowanie dyskusji o przyszłości WPR po 2013 roku w zgodzie z polskimi
priorytetami, wstępnie określonymi w dokumencie pt. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po
2013 roku – założenia i wstępne propozycje.

Polityka rozwoju obszarów wiejskich
dą¿y do realizacji następujących celów:
• poprawy konkurencyjności sektorów rolnictwa i leśnictwa,
• poprawy stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
• podniesienie, jakości życia i zróżnicowania gospodarki na obszarach wiejskich,
• zwiększenia zdolności społeczności wiejskich do tworzenia nowych możliwości i miejsc pracy.

Postanowienia przyjęte
na rzecz Polski
W toku prac na forum Rady UE przyjęto bardzo wiele istotnych dla Polski postanowień, m.in.:
• wydłużenie możliwości stosowania w Polsce uproszczonego
systemu płatności bezpośrednich (SAPS) do 2013 r.;
• opóźnienie terminu wdrażania pakietu C (dobrostan zwierząt) systemu wzajemnej zgodności (cross-compliance);
• zwiększenie kopert płatności bezpośrednich nowych państw
członkowskich o pulę 90 mln euro rocznie w latach 2010,
2011, 2012. Środki te zostały podzielone proporcjonalnie
do krajowych pułapów płatności bezpośrednich, tj. kwot,
jakie państwa te uzyskają w 2013 r. (UE-10) oraz 2016 r.
(BG i RO);
• utrzymanie środków przewidzianych na płatności do
owoców miękkich, których roczny limit dla Polski wynosi
11,04 mln euro;
• złagodzenie pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej,
dotyczącej wsparcia powiązanego z produkcją w sektorach:
suszu paszowego, lnu i konopi uprawnianych na włókno
oraz skrobi ziemniaczanej;
• stopniowe zwiększanie kwot mlecznych w okresie od roku
kwotowego 2009/10 do roku kwotowego 2013/14 o 1%
rocznie (łącznie o 5,1 %);
• zachowanie dotychczasowego zakresu interwencji na rynku
mleka w odniesieniu do skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku po stałych cenach w ramach dotychczasowych
limitów (odpowiednio 30 tys. ton i 109 tys. ton), a także dopłat do prywatnego przechowywania masła.

