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Within йк years from the commencement of the 

implementation of the шommon цgricultural іolicy (шці) of the 
European Union has undergone a significant evolutionб changing 
objectives and instruments which ministered to and made a 
significant contribution to the development of agriculture and 
rural areas member statesг With its results benefit not only 
farmers but also the whole societyг Howeverб its weakness is that 
it is expensiveг цlthough spendingб with about лн% of the total 
budget expenditure in жонн to around йе% todayб is the largest 
item in the EU budget spendingг 

The шommon цgricultural іolicy has contributed to the 
development of agriculture and rural areas of żember States and 
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has become one of the most important ways of deepening 
integration processes in Europeг цs a kind of public good is 
available to new member statesг іoland became a member of the 
European Union adopted the purposes and principles of the 
шommon цgricultural іolicy and gradually implementing its 
mechanismsг 

К  п ь   б ь ь  
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юdea wspólnej polityki rolnej powstała w latach кег i była 

odpowiedzią na pojawiające się po wojnie problemy związane z 
brakiem po ywieniaг Z tego względu polityka ta przede wszystkim 
promowała zwiększenie produkcji ywno ciб aby zapewnić 
zaopatrzenie po przystępnych cenachб gwarantując jednocze nie 
rentowno ć sektora rolniczegoг Traktat Rzymskiб ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Gospodarcząб wprowadził definicję 
produktów rolnych oraz okre lił zadania przyszłej polityki rolnejг 
яednym z wa niejszych artykułów odnoszącym się do tej 
dziedziny był artг имб który stanowi podstawę prawną dla 
większo ci regulacji prawnych dotyczących wspólnej polityki 
rolnejг яednakб aby mo na było zrealizować traktatowe zało enia 
nale ało przebrnąć przez długotrwały i skomplikowany procesг 

Zgodnie z decyzją pierwszych sze ciu państw członkowskich 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej utworzono Wspólną 
іolitykę Rolną (WіR)б którą podporządkowano zgodnie z 
Traktatem Rzymskim z жокм rг ogólnym zasadomб obowiązującym 
w zakresie handlu i konkurencjiг Stworzono jednak odstępstwa 
od tych reguł (цrtг извинр ex цrtг инвйз)б co umo liwiło powstanie 
wspólnych organizacji rynkowych (Common Market Organisations 
– шżO) oraz kontrolę przepływu towarówб które są w pewnym 
sensie sprzeczne z zasadami wolnej wymiany handlowejб 
zawartymi w pozostałej czę ci Traktatuг іoszczególne kraje 
członkowskie stosowały ju  wówczas szeroki zakres 
mechanizmów zabezpieczających własny rynek przed importem 
zagranicznych produktów oraz wspierających dochody swych 
producentówг Realizacja wspólnej polityki wymuszała na nich 
konieczno ć dostosowania do ustalonych regułг żiały jednak 
pewną swobodę działaniaб zgodnie z zasadami zawartymi w цrtг 
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им (ex цrtг йи) Traktatuжг Na uwagę zasługuje ogólna sytuacja 
gospodarcza dla  niektórych wa nych sektorów rolnych 
przyszłych członków Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
(EWG)г Rolnictwo francuskie było w pełni konkurencyjne wobec 
produktów rolnych pozostałych państw zachodnioeuropejskichб 
natomiast miało wy sze koszty wytwarzania w stosunku do 
wiatowych producentów rolnych takich jakп Stany Zjednoczoneб 

źanadaб цustraliaб Nowa Zelandiaг щlatego francuskie produkty 
rolne mogły być bez trudu sprzedawane na rynkach państw EWG 
(gdy  były produkowane najtaniej)б natomiast sprzeda  tych 
produktów na rynki wiatowe pociągała za sobą konieczno ć 
znacznego dofinansowania do ich eksportuг Z kolei Niemcyб jako 
wówczas największy importer produktów rolnych spo ród 
przyszłych państw członkowskichб były zainteresowane zakupami 
artykułów rolnych po ni szych cenach wiatowychг Wspólna 
іolityka Rolna i równowaga instytucjonalna stały się wa nym 
elementem idei integracji europejskiejзг Wspólna іolityka Rolnaб 
mimo występujących trudno ci i ograniczeńб zapoczątkowała 
przyspieszenie rozwoju rolnictwa i jego modernizacjęб a tak e 
rozwój obszarów wiejskich oraz stworzyła warunki do stałej 
poprawy dochodów wsiг Zapewniło to wszechstronny rozwój wsi i 
rolnictwa oraz sprzyja rozwojowi gospodarki narodowejг Skutkuje 
tak e tworzeniem nowych miejsc pracy w otoczeniu rolnictwa i 
rozwija obszary wiejskieб co było wa nym argumentem npг dla 
zapewnienia akceptacji wej cia іolski do Unii Europejskiejг  

Od chwili swojego powstania Wspólna іolityka Rolna UE 
(WіR) uległa istotnej ewolucjiг Najczę ciej zmiany tej polityki były 
wymuszane negatywnymi skutkami dotychczasowych działań i 
ograniczały się do korekt w zakresie instrumentariumг  

шelem artykułu jest wskazanie na zało enia WіR i konieczno ć 
dokonywania jej zmian w okresie jej kształtowania i 
funkcjonowaniaг  

 

                                     
ж Rг Grochowskaб Wspólna organizacja rynku mleka i produktów 
mlecznych w Unii Europejskiej – zasady i mechanizm działania, UźюEб 
Warszawa зееиб sг мг  
з źг іopowiczб Historia integracji europejskiejб SGHб Warszawa зеелб sг 
жкг  
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Materiał i metody. 
жг шele i zasady WіRг 

 Wspólna іolityka Rolna (WіR) okre la zasady funkcjonowania i 
wspierania sektora rolnego w krajach UEг яest ona najstarszą 
polityką tworzoną wspólnie przez wszystkie kraje członkowskie 
UE i najwa niejsząб je eli we miemy pod uwagę jej okг йи% udział 
w unijnym bud ecieиг іodstawowe cele Wspólnej іolityki Rolnej 
zostały ustanowione przez państwa członkowskie Unii 
Europejskiej w Traktacie o Utworzeniu Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej z dnia зк marca жокм rokuб czyli w Traktacie 
Rzymskimг Z uwagi na specyfikę produkcji rolnejб rolnictwo 
zostało uznane za szczególną dziedzinę gospodarkiг Regulacje 
dotyczące rynku rolnego wydzielono ze wspólnego rynku innych 
towarów i usług zapewniając mu system ochrony oparty na 
działaniach interwencyjnych i protekcjonistycznychгEuropejska 
Wspólnota Gospodarcza została zobowiązana do prowadzenia 
Wspólnej іolityki Rolnej poprzez realizację wytyczonych w niej 
podstawowych celówб które zgodnie z artг ии Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejskąб są następująceпй  zwiększenie wydajno ci rolnictwa przez wspieranie postępu 
technicznegoб racjonalny rozwój produkcji rolnejб jak równie  
optymalne wykorzystanie czynników produkcjiб zwłaszcza siły 
roboczejб  zapewnienie odpowiedniego poziomu ycia ludno ci wiejskiejб 
zwłaszcza podniesienie indywidualnego dochodu osób 
pracujących w rolnictwieб  stabilizację rynkówб  zagwarantowanie bezpiecznego poziomu dostawб  zapewnienie konsumentom zaopatrzenia po rozsądnych 
cenachг 

іodstawowym rodkiemб dzięki któremu miano osiągnąć cele 
Wspólnej іolityki Rolnejб była wspólna organizacja rynków 
rolnychб wprowadzana w ycie stopniowoг W traktacie 
wymieniono te  główne rodki słu ące realizacji celów WіRб takie 

                                     
и цг іocztaб Wг іocztaб Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, 
(wп)Europa w ławce szkolnejб redг шzг żojsiewiczб Zг шzachóraб чг 
іrzybylskaб Fundusz Współpracyб Warszawa зеекб sг лкг 
й яг Rowińskiб Wspólna polityka rolnaб (wп) Unia Europejskaб tг юб redг Eг 
źaweckaвWyrzykowskaб Eг Synowiecб юźшHZб Warszawa зеейб sг жйиг 
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jak cenyб subwencje produkcyjne i marketingoweб systemy 
magazynowaniaб oraz wspólne mechanizmy stabilizowania 
importu i eksportuг щla skutecznego działania wspólnej 
organizacji rynków rolnych przewidziano te  utworzenie 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie 
(FEOGц)гNa źonferencji Rolnej EWG w Stresa w жокн rг 
opracowano główne zasady WіRб które stanowią jej fundament po 
dzień dzisiejszyб takie jakп  jednolito ci rynkuб oznaczającej swobodny przepływ 
produktów rolnych między państwami członkowskimi Wspólnotyб 
jednakowe ceny skupu interwencyjnego głównych produktów 
rolnychб jednolitą zasadę regulacji rynku rolnegoб wspólne reguły 
handlu z krajami trzecimiг Rynek ten funkcjonuje na zasadzie 
równego traktowania towarów pochodzących z państw 
członkowskich Unii Europejskiejр  preferencji produkcji rolnej krajów Wspólnotyб polegających 
na stworzeniu warunków zapewniających pierwszeństwo zbytu 
produktom wytworzonym na obszarze Wspólnoty i rozbudowaniu 
systemu ochrony przed importem tańszych produktów z krajów 
trzecichр 
 solidarno ci finansowejб polegającej na wspólnym ponoszeniu 

kosztów WіR przez wszystkie państwa członkowskieб bez względu 
na terytorialny i rzeczowy aspekt wykorzystania rodkówг 
W Traktacie Rzymskim ustalono te  ogólny harmonogram 

tworzenia Wspólnej іolityki Rolnej i wspólnego rynku rolnegoг  
зг Reformy Wspólnej іolityki Rolnej w latach жокмвзежй 

Etap I (жокмвжолн)г Wsparcie produkcji rolnej EWG i dochodów 
rolnych przez subwencje rolniczeб ceny gwarantowaneб wspieranie 
przemian agrarnychб tworzenie elementów wspólnego rynku itpг 
іierwsze lata funkcjonowania EWG charakteryzowało wspieranie 
produkcji rolnej i dochodów rolniczych przez stosowanie cen 
gwarantowanychб wspieranie przemian agrarnychб tworzenie 
elementów wspólnego rynku itpг шelem tak kształtowanej polityki 
było mo liwie dobre zaspokojenie potrzeb ywno ciowych w 
wyniszczonej wojną Europieг W dekadzie lat лег obok utrwalenia 
mechanizmów WіR wynikających z jednolitego rynkuб preferencji 
wspólnotowych i solidarno ci finansowejб dominowały 
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rozwiązania rynkowe i strukturalneг іrzedmiotami regulacji 
wspólnotowej były wówczasпк 
ж) organizacja rynku ka dego produktu (ogółem obejmujące не% 
produkcji)б oparta na systemie cen administracyjnychб które 
gwarantowały politycznie okre lony dochódр 
з) zmienne opłaty celneб chroniące przed rynkiem i koniunkturą 
wiatową oraz subsydia eksportowe (nazywane zwrotami)б które 

pozwalały przeniknąć na rynekб charakteryzujący się niskim 
poziomem cenр 
и) utworzenie Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnejб który 
dawał wyraz wspólnej odpowiedzialno ci finansowej za wsparcie 
dla rynków rolnych i działań strukturalnychб za  finansowanie 
WіR nie było ograniczane przez pułapy wydatkówг 
іlan żansholtaл 

іierwsza próbą przystosowania WіR do nowej sytuacji 
ekonomicznej był powstały pod koniec lat лег іlan żansholtaг 
żiał on na celu zapewnienie równowagi rynkowej oraz poprawę 
struktury agrarnejг W іlanie zauwa onoб e не% wszystkich 
gospodarstw to gospodarstwa za małeб by racjonalnie zatrudniać 
jedną osobę i efektywnie wykorzystać kapitałг іrogram 
proponowałмп  wcze niejsze emerytury dla rolników przekazujących ziemię w 
celu poprawy struktury agrarnejб  pomoc w celu zwiększania lub tworzenia nowych 
gospodarstw rolniczychб  koncentracje poda y poprzez tworzenie grup producenckich i 
przywrócenie równowagi między poda ą a popytemб  zmniejszenie powierzchni u ytków rolnych o к mln ha z 
przeznaczeniem na zalesieniaг 

                                     
к Fг Tomczakб Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE i strategia rozwoju 
rolnictwa polskiegoб (wп)) Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania 
rozwoju polskiej gospodarki ywno ciowej po wstąpieniu іolski do Unii 
Europejskiejг іrogram Wieloletni зееквзееоб nr жзкдзееоб юnstytut 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej іaństwowy юnstytut 
чadawczyб Warszawa зееоб sг зкг  
л Sicco żansholt – polityk holenderskiб komisarz rolny EWG i 
wiceprzewodniczący źomisji EWGг 
м żг żarkiewicz (redг)б Gospodarstwa rolne Unii Europejskiejг Koszty i 
korzyściб Fщіцб Warszawa зеежб sг нг  
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іlan żansholta zapoczątkował proces przejmowania polityki 
strukturalnej w rolnictwie przez instytucje EWGб natomiast w 
sferze polityki rynkowej nie osiągnięto zało onych celówб 
poniewa  nie udało się uzyskać zgody państw członkowskich na 
zaproponowane działaniaгW жомз rг Rada Europejska 
zdecydowała o wprowadzeniu pomocy strukturalnej dla 
modernizacji rolnictwaб zachęty do przechodzenia na wcze niejszą 
emeryturęб szkolenie rolników a pó niej pomoc dla rolnictwa 
górskiego i obszarów upo ledzonychб nie podjęła za  
równocze nie propozycji źomisji Europejskiej zmierzających do 
jednoczesnego ograniczenia potencjału produkcji czy te  
obni enia cen gwarantowanych umo liwiających zmniejszenie 
zachęt do zwiększenia produkcjiг іojawiająca się i trwająca 
skłonno ć do wytwarzania nadwy ek produkcji rolnej („góry 
masła”б dotowane niszczenie owoców) pogarszały pozytywny 
wizerunek WіRб za  praktyka dopłat eksportowych stwarzała 
rodzaj dumpingu na rynku wiatowymб pogarszając pozycję 
europejską w negocjacjach handlowych w ramach WTOг Rezultaty 
tej polityki skłoniły źomisję i Radę do jej głębokiej zmianyнгW 
latach мег i нег podjęto działania na rzecz ograniczenia 
protekcjonizmu rolnegoб które zakładałyоп  wprowadzenie w жомм roku opłaty współodpowiedzialno ci 
jako rodka regulującego poda  mlekaб której istotą było 
ponoszenie przez producentów mleka czę ci kosztów likwidacji 
nadwy ek na rynku mleka i artykułów mleczarskichб   wprowadzenie w жонй roku indywidualnych i narodowych 
kwot produkcyjnych mlekaг іrzekroczenie indywidualnych kwot 
skutkowało nało eniem na rolników wysokich kar finansowychб  okre lenie pułapu finansowania WіR w latach жоннвжооз 
(wzrost wydatków nie mógł przekroczyć мй% stopy wzrostu іźч 
Wspólnoty)б  wprowadzenie w roku gospodarczym жонндно opłaty 
współodpowiedzialno ci z tytułu produkcji zbó  pobieranej z góry 
i zwracanej tylko wówczasб je li produkcja zbó  ogółem nie 
przekroczyła жле mln ton we Wspólnocieг  

                                     
н Fг Tomczakб Ewolucyjny …гб opг citгб sг ижг  
о яг Rowińskiб Wspólna polityka rolnaб (wп) Unia Europejskaб tг юб redг Eг 
źaweckaвWyrzykowskaб Eг Synowiecб юźшHZб Warszawa зеейб sг жкжг 
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юnterwencjonizm rynkowoвcenowy ukształtował równie  
bardzo korzystne relacje cenowe między cenami rodków 
produkcji a cenami produktów rolnych wywołując nadmierną 
intensyfikacjęб prowadząc do zagro eń rodowiska naturalnegoг W 
latach нег ubг wieku coraz powszechniej gromadzone były 
nadwy ki ywno ci (szczególnie zbó б produktów mleczarskich i 
wołowiny)б jako rezultaty pozytywnego działania udzielanych 
rolnikom gwarancji cenowych ustalanych na wysokim poziomie 
oraz rezultatów przyspieszonego w okresie kilku dekad rozwoju 
gospodarczego krajów Wspólnoty skutkującego szybkim 
upowszechnieniem postępu technicznego i masowym odpływem 
ludno ci ze wsiб co zapewniało rentowno ć mechanizacji (odpływ 
siły roboczej z rolnictwa zwiększał koszty nakładów pracy ywej) i 
stały wzrost wydajno ci nakładów pracyб kapitału i ziemi (w tej 
kolejno ci)г W ten sposób dokonywała się na tym etapie kolejna 
rewolucja agrarna w bogatej czę ci Europyб tjг przechodzenia od 
małych farm rodzinnych do farm du ych oraz wielkich 
przedsiębiorstw rolnych i agrobiznesowychг Radykalnie zmieniała 
się struktura agrarnaб a wysoki rozwój gospodarczy (w tym 
zatrudnienie pozarolnicze i napływ zagranicznej siły roboczej) 
zapewniały korzystne warunki do zwiększenia wydajno ci pracyб 
wzrostu dochodów i przemian struktury agrarnej w kierunku 
du ychб nowoczesnychб wysoko produkcyjnych farm 
(przedsiębiorstw) rolnychг юntegracja rolnictwa i przeobra enia 
strukturalne oraz wzrost wydajno ci i efektywno ci rolnictwa 
rodziły niezbywalne nadwy ki produkcyjne zwiększające 
interwencyjne wydatki bud etowe i naruszające równowagę rynku 
przez wysoką poda  nadwy ek ywno ciowychг іodstawowym 
rodkiemб dzięki któremu miano osiągnąć cele WіRб była wspólna 

organizacja rynków rolnychб wprowadzana w ycie stopniowoг 
іroces wprowadzania w ycie mechanizmów rynków bran owych 
rozpoczął się ж stycznia жолз rokuг Zorganizowanie wspólnego 
rynku nie było łatweб choć istniały czynniki przemawiające za jego 
wprowadzeniemг Wspólna іolityka Rolna wyra ała wolę 
zapewnienia samowystarczalno ci ywno ciowej Europy i 
motywowania rolników do aktywnego uczestnictwa w rozwoju 
gospodarczym krajów zało ycieli Wspólnotyжег щo końca lat нег 

                                     
же żг чrzóskaб юг Nurzyńska (redг)б Wspólna polityka rolna Unii 
Europejskiej a polskie rolnictwoг Rozważania o korzyściach i kosztachб 
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głównym rodkiem realizacji celów WіR było wsparcie cen 
rolnych za pomocą skomplikowanego systemu instrumentów 
polityki handlowej (głównie cła importowe i dotacje eksportowe) 
oraz systemu bezpo redniej interwencji rynkowejг Z uwagi na 
niski stopień samowystarczalno ci ywno ciowej UEб system ten 
przynosił dochody netto wspólnotowemu bud etowiб bowiem 
przychody z ceł przewy szały koszt subsydiów eksportowychг 
яednak postęp technologiczny stymulowany w znacznej mierze 
wsparciem ze strony WіR prowadził do stopniowego wzrostu 
wydajno ci i wzrostu produkcjiб co przy stosunkowo słabym 
wzro cie konsumpcji spowodowało zwiększenie stopnia 
samowystarczalno ci ywno ciowejг Wzrastające nadwy ki 
produkcji i przewaga eksportu nad importem oznaczały wzrost 
wydatków na subsydia eksportowe i spadek przychodów z cełг 
Rosnące koszty bud etowe stały się głównym problemem WіR i 
wa nym motywem jej reformжжг  
Reforma żac Sharry’egoжз 
 Zasadniczą reformę WіR rozpoczęto w жооз roku w obliczu 
nadal powa nych nadwy ek produkcjiб wysokich kosztów 
produkcjiб wysokich kosztów wsparciaб a tak e konieczno ci 
dostosowywania mechanizmów WіR do zasad zaproponowanych 
w Rundzie Urugwajskiej GцTTг шelem tej reformy była 
ekstensyfikacja produkcji rolnejб ochrona rodowiska i 
kształtowanie przestrzeni wiejskiejг 

Zało enia reformy WіR z жооз rokuжип 
Sektor produkcji ro linnej 
жг Stopniowa redukcja o жди ceny interwencyjnej na zbo a w 
latach жооидойвжоокдолб równocze nie wprowadzono jednolitą 
cenę interwencyjną na wszystkie (poza pszenicą twardą) rodzaje 
zbó  objęte interwencjąб 

                                                                                 
UźюEб Warszawa зеезб sг нг  
жж яг шzaplaб Wг Gubaб Wspólna Polityka Rolna i jej skutki dla Polski po 
akcesji do Unii Europejskiejб Fціцб Warszawa зеезб sг лжг 
жз Ray żac Sharry był komisarzem Wspólnoty do spraw rolnictwaб 
polityk irlandzkiг 
жи źг Romanowskaб Wspólna Polityka Rolna – cele, zasady, ewolucjaб (wп) 
Integracja polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejskąг Wspólna polityka 
rolnaг Fundusz strukturalneб Fціцб Warszawa жоонб sг йиг  
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зг Wprowadzenie płatno ci bezpo rednichб rekompensujących 
obni ki cen gwarantowanychб zró nicowanych regionalnie i 
opartych na powierzchni obsiewanej i plonach w okresie bazowym 
dla zbó б nasion oleistych i ro lin wysokobiałkowychб 
иг Uzale nienie płatno ci bezpo rednich dla du ych gospodarstw 
rolnych (zdolne do wyprodukowania ponad оз t zbó ) od ich 
uczestnictwa w programach ograniczania powierzchni upraw 
(przymus odłogowania wynosił квжк% powierzchni upraw)б 
йг Uniezale nienie wysoko ci płatno ci bezpo rednich od bie ącej 
produkcji gospodarstwaг іłatno ci bezpo rednie obliczano 
mno ąc powierzchnię uprawy zbó  przez plony referencyjne zbó б 
кг Subwencjonowanie przymusowego i dobrowolnego odłogowania 
gruntówг Wysoko ć subwencji była uzale niona od plonów 
referencyjnych zbó г Subwencje z tytułu odłogowania 
przymusowego były wy sze ni  w programie odłogowania 
dobrowolnegoб 
лг Ograniczenie subwencjonowanej powierzchni upraw do 
powierzchni podstawowejг іowierzchnia ta była równa redniej 
arytmetycznej powierzchni gruntów odłogowanych i powierzchni 
uprawy zbó б ro lin oleistych i strączkowych pastewnych w latach 
жоновжоожг  
Sektor produkcji zwierzęcejп 
жг Obni enie o жк% cen interwencyjnych wołowiny w и fazach 
(жооивжоок)б 
зг Zwiększenie wysoko ci i wprowadzenie nowych dopłat 
bezpo rednich na sztukę bydła przy zachowaniu limitu obsady 
zwierzątб 
иг Zwiększone premie za ekstensyfikację produkcjiг 
юnstrumenty towarzysząceп 
жг іakiet przedsięwzięć agroвekologicznychб skłaniających 
rolników do stosowania metod produkcji chroniących rodowisko 
i kształtowania krajobrazu (ekstensyfikacjaб przywracanie 
pierwotnych biotopów itpг)б 
зг Wsparcie programów zalesianiaб którego celem była poprawa 
stanu zasobów le nych oraz tworzenie przestrzeni wiejskiej 
zgodnie z równowagą rodowiskaб 
иг іrogram przechodzenia na wcze niejsze emerytury w wieku od 
кк lat i przekazywanie gospodarstw w celu poprawy struktury 
agrarnejг  
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Reforma żacSharry’ego była wa nym etapem na drodze 
przekształcenia WіR w mającą znacznie szersze horyzonty 
politykę ekonomicznego i społecznego rozwoju obszarów 
wiejskichг яedynie czę ć oczekiwań wobec reformy spełniła sięг 
żniejszy ni  planowany był spadek wydatków na rolnictwo z 
uwagi na koszty związane z чSE (choroba szalonych krów)г  

щo pozytywnych efektów reformy nale y zaliczyćп spadek cen 
produktów rolnych objętych reformąб redukcja nadwy ek 
produktów rolnych oraz utrzymanie dochodów rolniczych na 
odpowiednim poziomieг 

цgenda зеее – zmiany WіR na lata зееевзеелп 
іotrzeba ciągłej ewolucji i adaptacji polityki gospodarczej i 

rolnej znalazły swój kolejny wyraz w propozycjach 
sformułowanych w жоом rг (цgenda зеее)б a dotyczących 
podniesienia konkurencyjno ci na rynku wewnętrznym i 
zagranicznymб bezpieczeństwa i jako ci ywno ciб stabilizacji 
dochodów rolnychб zintegrowania celów ochrony rodowiska i 
tworzenia alternatywnych (pozarolniczych) ródeł dochodów i 
zatrudnieniaг Zasady цgendy зеее bezpo rednio wpływały na 
procesy przystosowawcze i kolejne negocjacje akcesyjneб gdy  
wyznaczały kierunek zmian bardzo trudny do akceptacji przez 
gospodarkę polskąп obni enia kosztów produkcji i konkurowanie 
ceną oraz konkurowanie jako cią i skalą produkcjiг Nowe zadania 
Wspólnej іolityki Rolnej definiowane były w połowie pierwszej 
dekady XXю wieku w związku z rozszerzeniem UEвжк do UEвзк a 
następnie Uвзмг W жоом roku ogłoszono program „цgenda зеее”б 
który okre lał zmiany WіR do зеел rokuг Zmiany te zostały 
przyjęte podczas szczytu Unii w чerlinie w жооо rokuг 
Finansowanie WіR oparto na zało eniach mających na celu 
stabilizację wydatków na rolnictwoб wzrost ich efektywno ci i 
przestrzeganie dyscypliny bud etowejг Rolnictwo traktowane jest 
nie tylko jako dział produkcji ywno ciб ale i element 
wielofunkcyjnego rozwoju wsi i kształtowania rodowiska 
naturalnegoг źrytykę dotychczasowej WіR i postulaty społeczne 
odno nie nowych celów rozwoju wsi i rolnictwa w UE znalazły 
wyraz w koncepcji tzwг Europejskiego żodelu Rolnictwaб których 
główne komponenty toжйп 

                                     
жй яг шzaplaб Wг Gubaб Wspólna Polityka …б opгcitгб sг лиг 
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жг Rolnictwo konkurencyjneб zdolne do aktywnego 
wykorzystywania mo liwo ci oferowanych przez rynki wiatowe 
bez nadmiernego subsydiowania i zapewniające odpowiedni 
standard ycia rolnikomб 
зг żetody produkcji rolnejб które są bezpieczne dla rodowiska 
naturalnegoб i które dostarczają produkty o wysokiej jako ci 
zdrowotnejб zgodnie z oczekiwaniami społecznymiб 
иг Rolnictwo zrównowa oneб kontynuujące bogatą tradycję 
europejską w zakresie produkcji ywno ciб 
йг Utrzymanie aktywnych ekonomicznie obszarów wiejskich 
zdolnych do tworzenia nowych miejsc pracy dla swoich 
mieszkańcówб 
кг іrostszaб bardziej zrozumiała polityka rolnaб która jasno 
rozgranicza decyzje Wspólnoty od tychб jakie powinny pozostać w 
kompetencji krajów członkowskichб 
лг іolityka rolna zapewniającaб e wydatki na jej realizację są 
uzasadnione działaniem rolników oczekiwanym przez 
społeczeństwo (ochrona i kształtowanie rodowiska)г 
źoncepcja Europejskiego żodelu Rolnictwa podkre la nie tylko 
potrzebę i zasady zrównowa onego rozwoju oraz warunki 
ekonomiczneб rodowiskoweб etyczneб ekonomiczne i społeczneб 
ale te  znaczenie nowej polityki rolnej (Europejski żodel 
Rolnictwa) i jej konsekwencji dla rolnictwa i całego społeczeństwaг 
W modelu tym stale podkre la się rolę i znaczenie gospodarstw 
rodzinnych w rolnictwie europejskimб ich przemiany strukturalne 
i powiązanie z rynkiemг чyło to nowatorskie przej cie do 
kształtowania WіR na etapie zaspokojenia potrzeb 
ywno ciowych krajów UEвжк i produkcji coraz większej ilo ci 

nadwy ek rolnychг żodel ten charakteryzuje tak e uwzględnienie 
kontekstu wiatowego i wiatowych powiązań handlowych i 
ywno ciowychг źoncepcja ta stała się przedmiotem nowego 

konsensusuб co do uaktualnionych celów WіR – jako czę ć 
цgendy зеее stała się podstawą debaty publicznej nad dalszymi 
reformami WіRг źoncepcja ta przewidywała konieczno ć 
wspierania rolnictwa tak e na terenach o mniej dogodnych 
warunkach naturalnych – terenach górskichб regionach 
polarnychб itpг Ten aspekt europejskiego modelu rolnictwa jest 
szczególnie mocno akcentowany w tych krajach UEб gdzie 
warunki dla produkcji rolnej są trudne – npг w Szwecjiб Finlandii 
czy цustriiг 
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Szczegółowe zało enia цgendy зеее toп 
Sektor produkcji ro linnejп  Redukcja cen o жк% z obecnych жжобз euroдt do жжеби w 
зееж rг i жежбиж w зеез rгб ale utrzymanie dopłat miesięcznych w 
zale no ci od terminu skupuб  щopłaty bezpo rednieб które kompensują tę obni kęб 
wzrosną z obecnych кйби euroдt do ли euroдtб  щopłaty bezpo rednie do produkcji nasion rzepaku i lnu 
obni one do poziomu dopłat do zbó  (trzystopniowo)б z obecnych 
ойбз euroдtб  Wprowadza się dodatkowe dopłaty do ro lin białkowychб  Ustalenie stopy obowiązkowego odłogowania na poziomie 
же%б przy mo liwo ci większych dobrowolnych wyłączeńг  Sektor produkcji zwierzęcejп  Stopniowa redukcja cen interwencyjnych wołowiny o зе%б  Obni ka cen interwencyjnych zostanie zrekompensowana 
stopniowo rosnącymi płatno ciami na sztukę zwierząt (krowy 
mamkiб specjalna premia wołowa)б  Otrzymanie płatno ci nadal uwarunkowane liczbą sztuk na 
hektar pastwiska lub upraw paszowychб  System kwot mlecznych utrzymany do зеел rokuб ceny 
podtrzymywane obni one rednio o же%б zostaną wprowadzone 
nowe płatno ci na krowy mleczneг 

Zachodziła konieczno ć przeprowadzania dalszych reform 
WіRб wynikających z wcią  wysokich kosztów jej finansowania 
jak równie  z perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej o 
stowarzyszone kraje Europy rodkowej i Wschodniejг Wskazuje 
się jednocze nie na konieczno ć uwzględnienia w WіR grupy 
nowych celów odpowiadających zmieniającym się preferencjom 
społecznymб oczekiwaniom wobec wsi i rolnictwa oraz wyzwaniom 
związanym z rozszerzeniem UE o nowe krajeг Rzecz 
charakterystycznaб e wiele z tych nowych wyzwań zostało co 
prawda uwzględnionych w ostatnich reformach WіR poprzez 
włącznie nowych instrumentów i rozwiązań (звgi filarб modulacjaб 
crossвcomplianceб ujednolicenie przepisówб propozycja 
zryczałtowanych płatno ci dla najmniejszych gospodarstw)б 
niemniej jednak znaczenie tych rozwiązań jest zmarginalizowane 
małymi alokacjami z bud etu (tylko około же% rodków bud etu 
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rolnego przeznaczane jest na działania rozwoju wsi) lub ich 
dobrowolnym charakterem (npг modulacjaб crossвcompliance)жкг  

Reforma Wspólnej іolityki Rolnej uzgodniona w Żuksemburgu 
w зееи rгп 

іropozycja źomisji Europejskiej sformułowania nowej polityki 
rolnej Uniiб zaplanowana do akceptacji jeszcze w зеез rг 
przewidywała ograniczenie dopłat bezpo rednich do rolnictwa i 
uniezale nienie tych dopłat od wielko ci produkcji oraz znaczne 
zwiększenie funduszy na rozwój obszarów wiejskichб promocję 
małych gospodarstw i rolnictwo ekologiczneг Unia zaproponowała 
w ten sposób formułowany uprzednio pakiet nowych 
instrumentów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich składający 
się z następujących zadańп 
юг Wsparcie sektorowe rolnictwa i le nictwaг Wsparcie to miało 
objąć proces modernizacji gospodarstw rolnych oraz marketingu i 
przetwórstwa towarów rolnoвspo ywczychг іrzewidywano 
specjalny pakiet pomocy dla młodych rolników oraz system 
wsparcia wcze niejszych emerytur dla przyspieszenia wymiany 
pokoleń w rolnictwieг 
ююг іoprawę konkurencyjno ci obszarów wiejskichг шelem tych 
działań jest polepszenie warunków ycia na wsi i promowanie 
zró nicowania działalno ci gospodarczej ludno ci wiejskiejг W tej 
czę ci przewidywano wspieranie tworzenia nowych miejsc 
zatrudnienia i nowych ródeł dochodów ludno ci wiejskiejг іrzy 
realizacji tego zadania jest mo liwe uzyskanie rodków na 
finansowanie wiejskiej infrastruktury cywilizacyjnejг 
юююг Ochronę rodowiska naturalnego i zachowania unikalnego 
dziedzictwa europejskiej wsiг Wspierane mają być przez Unię 
praktyki gospodarcze przyjazne rodowisku naturalnemuг Unia 
zapewni rozszerzenie wsparcia dla terenów o trudnych 
warunkach gospodarowania (npг rejony górskie)б na obszaryб w 
których wymogi ochrony rodowiska ograniczają swobodę 
gospodarowania rolniczegoгіrzyjęte w зееи rг nowe zasady 
Wspólnej іolityki Rolnej w radykalny sposób zmieniły system 
wsparcia rolnictwaг Ten etap reformy WіR nawiązywał do 
oczekiwań konsumentów i podatników pozostawiając 
jednocze nie znaczną swobodę wyboru kierunku produkcji 
zgodnie z wymogami rynkuг Warunkiem otrzymywania wypłat 

                                     
жк яг шzaplaб Wг Gubaб Wspólna Polityka …, opгcitгб sг лзг  
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było utrzymanie ziemi rolniczej w dobrej kulturze rolnej i zgodnie 
z wymogami ochrony rodowiskaг шzę ć płatno ci powiązana 
została z produkcją i zało eniami modelu przyszłego wypłacania 
większo ci dotacji rolnikom niezale nie od wielko ci i kierunków 
produkcjiг зи czerwca зееи roku ministrowie rolnictwa krajów 
Unii Europejskiej obradujący w Żuksemburgu osiągnęli 
porozumienie w sprawie reformy WіRб gruntownie zmieniającej 
sposób wspierania sektora rolnegoг Reforma ta jest 
uzupełnieniem цgendy зеееб która zobowiązała źomisję 
Europejską do przedstawienie tzwг przeglądu redniookresowego 
(żidвTerm Review – żTR) i propozycji dalszych reformб gdyby 
rozwój wydarzeń wskazywał na taką konieczno ćг źompromis 
osiągnięty w Żuksemburgu zakładał reformę WіR obejmującąжлп   zastąpienie większo ci dotychczasowych płatno ci 
bezpo rednichб specyficznych dla poszczególnych rodzajów 
produkcji rolnejб jednolitą płatno cią na gospodarstwo (яіG) lub 
jednolitą płatno cią regionalną (яіR) niezale ną od produkcjiб  powiązanie otrzymywania яіG lub яіR i płatno ci 
specyficznych dla okre lonych kierunków produkcji z 
obowiązkiem spełnienia okre lonych standardów przez 
gospodarstwo (zachowania przez rolnika zasad dotyczących 
rodowiskaб standardów zdrowotno ci i bezpieczeństwa ywno ciб 

dobrostanu zwierząt oraz ogólnie dobrych praktyk rolniczych)б 
tzwг zasada współzale no ci (crossвcompliance)б  zmniejszenie kwot płatno ci bezpo rednich dla 
największych gospodarstw (tzwг modulacja) w gospodarstwach z 
przeznaczeniem uzyskanych w ten sposób rodków na 
wzmocnienie działań na rzecz rozwoju wsiг Nie dotyczy to krajów 
nowo przyjętych a  do czasu wyrównania poziomu dopłatб  wprowadzenie mechanizmów dyscypliny finansowej 
polegający na redukcji płatno ci bezpo rednich w sytuacji 
przekroczenia ustalonego limitu wydatków na WіRб  zmiany na rynkach mlekaб zbó б ro lin wysokobiałkowychб 
ziemniaków skrobiowychб suszu paszowego i odnawialnych ródeł 
energiiб  zwiększenie roli drugiego filara WіRб tjг zakresu i poziomu 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (zwiększenie 

                                     
жл Zespół SцEіRб Ocena reformy WPR uzgodnionej w Luksemburgu 2л czerwca 
2ееи rг z perspektywy Polskiб Fціцб Warszawa зеейб sг йг 
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wielofunkcyjnej roli rodowiska wiejskiegoб jako ciową i rynkową 
orientację rolnictwaб wzmocnienie systemu doradztwa rolniczego)г  

юnne kluczowe postanowienia reformy toп 
Mechanizm dyscypliny finansowej 
Reforma WіR z зл czerwca зееи rг wprowadza mechanizm 

dyscypliny finansowejб który zakłada redukcję dopłat 
bezpo rednich dla obecnych państw członkowskichб je li zostanie 
przekroczony limit wydatków na rolnictwo przed зежи rг Z 
mechanizmu tego wyłączone będą nowe kraje członkowskie do 
czasu osiągnięcia przez nie poziomu płatno ci bezpo rednich UE 
– жкг W przypadku przekroczenia limitu wydatków po зежи rг 
dopłaty zostaną zredukowane równie  w іolsceг Z tego powodu 
іolska sprzeciwia się finansowaniu polityki rolnej w Rumunii i 
чułgarii (zakładającб e państwa te znajdą się w UE do зежи rг) w 
ramach limitów ustalonych na szczycie Rady w pa dzierniku 
зеез rг żechanizm dyscypliny finansowej powodujeб e nie nale y 
bezkrytycznie ądać większych wydatków w ramach WіRб gdy  
mo e to dać przeciwny skutekг 
Uprawy na cele energetyczne 

Obecnie wła ciciele upraw na cele nie ywno ciowe prowadzone 
na terenach odłogowanych otrzymują wsparcie w wysoko ci ли 
EURдtг Reforma WіR utrzymuje subwencjonowanie producentów 
upraw na cele energetyczneб npг rzepakuг W my l jej 
postanowieńб dofinansowanie z UE będzie wynosiło йк EURдhaг 
іonadto państwa członkowskie będą mogły pokryć połowę 
kosztów zało enia upraw na terenach odłogowanychб aby 
produkować biomasęг Z punktu widzenia іolski są to zmiany 
korzystne i stwarzają nadzieję na wzrost znaczenia upraw na cele 
energetyczneб a zwłaszcza zasiewów rzepakuг 

Nowa polityka rozwoju obszarów wiejskich 
źomisjaб przedkładając propozycję reformy WіRб dała jasny 

sygnałп zwiększajmy rolę działań na rzecz wsi przy jednoczesnej 
redukcji ilo ci rodków na ю filar wspólnotowej polityki rolnej 
(płatno ci bezpo rednie)г Temu słu y modulacja dopłat 
bezpo rednich oraz utworzenie Europejskiego Funduszu Rolnego 
Rozwoju Obszarów Wiejskichб który ma integrować dotychczas 
rozproszone działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskichг 
іowołanie funduszu wynika z zasady zawartej w perspektywie 
finansowej na lata зеемвзежип jeden obszar działania – jeden 
instrumentр jeden fundusz – jeden programг W nowym podej ciu 
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do problematyki rozwoju obszarów wiejskich źomisja Europejska 
wymienia trzy osie działańб które muszą zostać uwzględnione w 
przyszłej polityce rozwoju wsiп  wzrost konkurencyjno ci sektora rolnego poprzez wsparcie 
restrukturyzacjiб  poprawa stanu rodowiska naturalnego poprzez wspieranie 
zarządzania gruntami (Natura зеее)б  poprawa jako ci ycia na obszarach wiejskichр promowanie 
dywersyfikacji działalno ci gospodarczej poprzez rodki 
ukierunkowane na rolników i inne podmioty polityki wiejskiejг 

іropozycje źomisji Europejskiej dotyczące reformy polityki 
rozwoju obszarów wiejskich wpisują się w szerszy kontekst 
ewolucji unijnej polityki rolnejб polegający na stopniowym 
rozszerzaniu celów tej e polityki poza wspieranie wyłącznie 
produkcji rolnejг Na znaczeniu zyskują działania na rzecz 
wsparcia edukacjiб powstawania pozarolniczych miejsc pracy oraz 
ochrony rodowiska naturalnegoг Rozwój wsi przestaje być 
postrzegany jedynie przez pryzmat wzrostu efektywno ci 
produkcji rolnejг яu  we wstępie rozporządzenia ustanawiającego 
EFRROW podkre la sięб i  polityka rozwoju obszarów wiejskich 
powinna stać się jednym z narzędzi realizowania celów Strategii 
Żizbońskiejг щziałania w ramach funduszu rozwoju wsi zostały 
pogrupowane w trzy osieб które są pochodną wymienionych 
powy ej priorytetów źomisji odno nie polityki rozwoju obszarów 
wiejskichб a więcп  O  priorytetowa ю – poprawa konkurencyjno ci sektora 
rolnego i le negoб  O  priorytetowa юю – poprawa rodowiska naturalnego i 
terenów wiejskichб  O  priorytetowa ююю – jako ć ycia na obszarach wiejskich i 
ró nicowanie gospodarki wiejskiejг  щodatkowo wyodrębniono inicjatywę ŻEцщER (tzwг o  юV)г 

źomisja okre liła równie  minimalny poziom rodkówб które 
ka de państwo członkowskie musi przeznaczyć na poszczególne 
osie priorytetoweп  же% na o  priorytetową ю i юююб  зк% na o  ююб  к% na działania w ramach inicjatywy ŻEцщERг 
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W ramach poszczególnych osi priorytetowych źomisja zawarła 
szereg działań szczegółowychг іolityka rozwoju wsi musi być 
komplementarna w stosunku do innych polityk UEг W okresie 
programowania (зеемвзежи) nale y zagwarantowaćб aby rodki z 
poszczególnych programów sektorowych (npг budowanie 
infrastrukturyб inwestycje w kapitał ludzki) trafiały na obszary 
wiejskieг Realizowane działania muszą być spójne i powinny 
uwzględniać specyfikę obszarów wiejskichг юnnymi słowyб 
„nierolnicze” (npг edukacjaб wsparcie przedsiębiorstwб ochrona 
rodowiska) działania na rzecz rozwoju wsi powinny być 

finansowane w ramach innych ni  EFRROW programów 
sektorowychг Zaletą utworzenia EFRROW jest wzbogacenie 
dotychczasowego menu działań na rzecz wsi o nowe instrumentyг 
To od państw członkowskich będzie zale ałoб ile rodków wydadzą 
na poszczególne działania (przy ograniczeniu w postaci 
minimalnych alokacji na poszczególne osie priorytetowe)г 

Analiza badań własnych.Zapoczątkowane kolejne zmiany 
Wspólnej іolityki Rolnej stanowią jednocze nie zagro enie i 
szanse dla rozwoju rolnictwa i wsi polskiej (schematжб з)г  

Schemat зг Zmiany kształtu Wspólnej іolityki Rolnej w 
kolejnych latach jej funkcjonowania іodstawowe zało enia WіR 
na lata зежй – зезеп 

Reforma przewiduje przede wszystkim uzale nienie ие % 
dopłat bezpo rednich od spełniania przez rolników wymogów 
ekologicznychг żinistrowie do spraw rolnictwaб którzy przyjęli 
kształt zreformowanej WіR podczas posiedzenie w чrukseli жл 
grudnia зежи rг uzgodniliб e ten "ekologiczny przepis" wejdzie w 
ycie w зежк rokuб a rok poprzedzający będzie okresem 

przej ciowymб w którym nie będą jeszcze obowiązywać nowe 
wymogi ekologiczne i wsparcie dla rolnictwa będzie udzielane na 
dotychczas obowiązujących zasadachг Ekologiczne warunki w 
dopłatach rolnych to najwa niejszy element reformy WіRг Rolnicy 
nie otrzymają ие% bezpo rednich dopłatб je li nie będą 
"dywersyfikowali" uprawг W praktyce oznacza toб e je li będą 
chcieli otrzymywać "pełne" dopłatyб to będą musieli utrzymywać 
pastwiskaб wygospodarowywać obszary proekologiczne lub 
stosować inne "równowa ne" rodki ochrony przyrodyг яednak w 
przypadku іolski niezwykle istotne jest toб e z tych wymogów 
będzie wyłączone ponad не procг gospodarstwб poniewa  są małe 
i ta proekologiczna reforma ich nie dotyczyг 
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ródłoп opracowanie własne 

Schemat жг Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w 
zreformowanej Wspólnej Polityce Rolnej 

 

FILAR I 

Interwencja 

rynkowa 

 

Płatności 

obszarowe 

(JPG lub JPR) 

 

Modulacja 

płatności 

 

Zasada 

współzależności 

 

FILAR II Polityka rozwoju wsi 
Oś I – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego: 
- Szkolenia zawodowe i działania informacyjne 
- Ułatwianie startu młodym rolnikom 
- Wcześniejsza emerytura 
- Korzystanie z usług doradczych 
- Wprowadzanie usług w zakresie zarządzania, przejmowania i 
doradztwa 
- Modernizacja gospodarstw 
- Zwiększenie wartości gospodarczej lasów 
- Wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 
- Współpraca na rzecz opracowywania nowych produktów, 
procesów i technologii w sektorze 
rolno-spożywczym 
- Infrastruktura związana z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i 
leśnictwa 
- Przestrzeganie norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym 
- Wspieranie rolników biorących udział w systemach jakości 
żywności 
- Działania informacyjne i promocyjne 
- Rolnictwo niskotowarowe 
- Grupy producentów 
Oś II – Poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich: 
- Płatności z tytułu przeszkód naturalnych na terenach górzystych 
i płatności na innych 
obszarach wykazujących przeszkody 
- Płatności w ramach programu Natura 2000 i płatności powiązane 
z dyrektywą 2000/60/WE 
- Płatności z tytułu działań rolno-środowiskowych 
- Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt 
- Inwestycje o charakterze nieprodukcyjnym 
- Zalesienie gruntów rolnych i innych niż grunty rolne 
- Zakładanie systemów rolno-leśnych na gruntach rolnych 
- Płatności leśno-środowiskowe 
- Odtwarzanie potencjału leśnego i wprowadzenie działań 
zapobiegawczych 
- Inwestycje niepowiązane z produkcją leśną 
Oś III – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej: 
- Dywersyfikacja w kierunku działalności pozarolniczej 
- Wsparcie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw 
- Promocja turystyki 
- Podstawowe usługi na rzecz gospodarki i ludności wiejskiej 
- Ochrona i podniesienie jakości wiejskiego dziedzictwa kultury 
- Szkolenie i informacja 
- Nabywanie umiejętności, aktywizacja i wdrażanie 
Oś IV – LEADER 
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ródłoп Łг Hardt, Implikacje reformy Wspólnej Polityki Rolnej 

dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej, Warszawa 2006, s 5 

 
O pogłębieniu wspierania działań proekologicznych w ramach 

WіR wiadczy te  faktб e ие% rodków z tzwг drugiego filara 
WіRб czyli іrogramu Rozwoju Obszarów Wiejskichб ma być 
przeznaczane na cele rodowiskoweб organiczne i klimatyczneг 
іolska weszła wcze niej w ten trend i ju  teraz przeznacza na te 
cele blisko ие% rodków tego filaraг Wa ną zmianą jest 
wykluczenie z otrzymywania dopłat rolnych mгinг lotnisk i 
terenów sportowychб mimoб e mogą być one u ytkowane 
rolniczoг іonadto szersze ni  dotychczas i obowiązkowe we 
wszystkich krajach wspólnoty będzie wspieranie młodych 
rolników czyli tychб którzy nie osiągnęli jeszcze йе roku yciaг W 
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ramach dopłat bezpo rednich mają oni otrzymywać przez к lat o 
зк% więcej ni  pozostaliг Na ten cel kraje UE będą przeznaczać 
з% puli dopłatг  Zakłada się równie  stopniowe wyrównywanie 
dopłat we wszystkich państwachб w których dopłaty bezpo rednie 
do hektara są ni sze od ое% redniej unijnej (mгinг іolska)г 
Ró nica pomiędzy wysoko cią tych dopłat a wysoko cią ое% 
redniej unijnej ma być zmniejszona o jedną trzecią stopniowo w 

latach зежквзезег We wszystkich państwach dopłaty nie mogą 
być mniejsze ni  жол euro na hektarб przy czym ten wska nik ma 
być osiągnięty do зезе rokuг Wyrównanie dopłat ma być 
sfinansowane przez te wszystkie państwa członkowskieб w 
których są one powy ej unijnej redniejг  

Został tak e przyjęty postulat іolskiб e krajeб które otrzymują 
dopłaty na poziomie poni ej ое% redniej UEб będą mogły 
przesuwać na te dopłaty do зк procг rodków z юю filaru WіR czyli 
z іrogramu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata зежйвзезег W 
ramach WіR nasze rolnictwo ma otrzymać przeszło из mld euro 
w ciągu najbli szych siedmiu latг Większo ć tych rodków trafi do 
naszych rolników i przedsiębiorców za po rednictwem цRiżRб 
która jak do tej pory będzie цgencją іłatniczą realizującą wypłaty 
w ramach WіRг  

щodatkowo rozwój obszarów wiejskich w naszym kraju będzie 
wsparty z funduszy spójno ciг 

Wnioski.W ciągu йк lat od rozpoczęcia wdra ania Wspólna 
іolityka Rolna (WіR) Unii Europejskiej przeszła istotną ewolucjęб 
zmieniając cele i instrumenty jakimi się posługiwała i wniosła 
istotny wkład w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich krajów 
członkowskichг Z jej efektów korzystają nie tylko rolnicy ale tak e 
całe społeczeństwaг яej jednak e słabo cią jest toб e jest 
kosztownaг żimo ograniczania wydatkówб z około лн% cało ci 
wydatków bud etowych w жонн roku do około йе% współcze nieб 
stanowi największą pozycję w wydatkach bud etu UEг  

Wspólna іolityka Rolna przyczyniła się do rozwoju rolnictwa i 
obszarów wiejskich krajów członkowskich i stała się jednym z 
najwa niejszych sposobów pogłębiania procesów integracji w 
Europieг яako pewien rodzaj dobra publicznego jest udostępniana 
nowym krajom członkowskimг іolska stając się członkiem Unii 
Europejskiej przyjęła cele i zasady Wspólnej іolityki Rolnej i 
wdra a stopniowo jej mechanizmyг  

яednak e Wspólna іolityka Rolna musi uwzględniać warunki 
wewnętrzne występujące w krajach członkowskich Unii 
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Europejskiejб ale te  w większym stopniu realia rynku 
międzynarodowegoг іrzyszła Wspólna іolityka Rolna musi być 
polityką uzasadnioną ekonomicznie i społecznieб ukierunkowaną 
na konkretne celeб dostosowującą się do warunków 
wewnętrznych i zewnętrznychг 
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