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1. NIDERLANDY: INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Krótka prezentacja kraju
Niderlandy, jedno z sześciu założycielskich państw członkowskich UE, są członkami UE od 1
stycznia 1958 r. Kraj ten jest członkiem strefy euro od 1 stycznia 1999 r., a członkiem
strefy Schengen od 26 marca 1995 r. W referendum przeprowadzonym w 2005 r.
Holendrzy odrzucili konstytucję UE, trzy dni po odrzuceniu jej przez Francuzów. Niderlandy
mają 26 posłów w Parlamencie Europejskim (3,5% posłów do Parlamentu Europejskiego)1.

Stolicą państwa jest Amsterdam (ale siedzibą rządu jest Haga). Niderlandy są podzielone
na dwanaście prowincji: Drenthe, Flevoland, Fryslân (Fryzja), Gelderland (Geldria),
Groningen, Limburg (Limburgia), Noord-Brabant (Brabancja Północna), Noord-Holland
(Holandia Północna), Overijssel, Utrecht, Zeeland (Zelandia), Zuid-Holland (Holandia
Południowa).

Rys. 1: Mapa Niderlandów

Źródło: Komisja Europejska.

1 EPP: 5; SD: 3; ECR:2; ALDE:7; GUE:3; Verts/ALE: 2; ENF:4.
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W 2015 r. populacja Niderlandów wynosiła 16,9 mln, co stanowi 3,3% całej populacji UE.
Powierzchnia kraju wynosi 41 540 km² (z czego 18,4% zajmuje woda). Niderlandy są
drugim po Malcie najgęściej zaludnionym krajem w UE z gęstością zaludnienia wynoszącą
498,4 osób/km² (2013 r.)2. Gęstość zaludnienia jest zbliżona do Korei Południowej (501
osób/km²) i większa niż w Chinach (141), Japonii (337) i w Indiach (381).

Stopień urbanizacji jest stosunkowo wysoki i jedynie 0,6% ludności mieszka w regionach z
przewagą obszarów wiejskich (podczas gdy na poziomie UE ten odsetek sięga 23%
ludności). Ponadto połowa gruntów znajduje się poniżej poziomu morza, w związku z czym
walka z powodziami jest jednym z głównych problemów Niderlandów. Ze względu na
zmianę klimatu i rozwój miejski na terenach zagrożonych powodziami przewiduje się, że
zagrożenie powodziami będzie wzrastać. Klimat jest łagodny i morski. Rzadko występują
skrajnie wysokie lub niskie temperatury.

Niderlandy są jednym z najbogatszych krajów w UE. Są siódmą największą gospodarką w
UE pod względem PKB, która wytwarza 4% unijnego PKB. PKB na jednego mieszkańca
mierzony według standardu siły nabywczej jest 30% wyższy niż średnia UE. Stopa
bezrobocia wynosiła około 7% w październiku 2015 r. (przy 9,3% na poziomie UE oraz
10,7% w strefie euro). Ubóstwem zagrożone jest 10% ludności w porównaniu z 16% w
odniesieniu do wszystkich Europejczyków.

Kraj stopniowo przezwycięża jednak przedłużającą się recesję. Wzrost gospodarczy w kraju
w okresie 2008–2014 był ujemny i bliski zera. Ostatnie statystyki wskazują jednak, że
gospodarka wykazała wzrost za szósty kolejny kwartał. Obecnie PKB jest powyżej
poziomów sprzed recesji (rys. 2). Wywóz stanowi ważną siłę napędową dla uzdrowienia
niderlandzkiej gospodarki.

Rys. 2: PKB Niderlandów (2008=100; wolumen, sezonowo wyrównany)

Źródło: Centralny Urząd Statystyczny Niderlandów, 2015 r.

2 Średnia gęstość zaludnienia w UE wynosi 116,4 osób/km² (2013 r.).
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1.2. Informacje na temat systemu politycznego
Niderlandy są monarchią konstytucyjną z systemem parlamentarnym. Niderlandzka
konstytucja z 1848 r. ustanowiła zdecentralizowane państwo unitarne składające się z
rządu, parlamentu i władz poniżej szczebla krajowego, która obejmuje dwanaście
wspomnianych powyżej prowincji i gmin (403 gemeenten).

Zgodnie z konstytucją ministrowie, nie monarcha, odpowiadają za działania rządu i ponoszą
odpowiedzialność przed parlamentem za politykę rządu.

Niderlandzki parlament nazywany jest „Stanami Generalnymi”. Składa się z dwóch izb:
Senatu (Eerste Kamer der Staten-Generaal – który nie jest bezpośrednio wybierany przez
niderlandzkich obywateli) i Drugiej Izby parlamentu Niderlandów (Tweede Kamer der
Staten-Generaal).

Wybory w Niderlandach, które odbyły się w dniu 12 września 2012 r. wzmocniły
proeuropejskie centrum. Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) zdobyła 41
ze 150 miejsc w Drugiej Izbie parlamentu, a Partia Pracy (PvdA) – 39 miejsc. Wybory
doprowadziły do zawarcia umowy koalicyjnej między VVD a PvdA.

W skład niderlandzkiego rządu wchodzi król (Wilhelm Aleksander) oraz ministrowie.
Niderlandzki gabinet obejmuje ministrów i sekretarzy stanu. Gabinet składa się z 13
ministrów oraz siedmiu sekretarzy stanu, w tym premiera – Marka Rutte (VVD). Premier
Rutte przewodniczy gabinetowi i jednocześnie pełni funkcję ministra do spraw ogólnych.
Funkcję premiera sprawuje od 2010 r. (najpierw w rządzie Rutte-Verhagen w latach od
2010–2012, a następnie w rządzie Rutte-Asscher od listopada 2012 r.).

Umowa koalicyjna3 przewiduje na przykład cel zmniejszenia obciążeń regulacyjnych w
sektorze rolno-spożywczym. Ministrem rolnictwa jest Martijn van Dam (PvdA), mianowany
dnia 3 listopada 2015 r.

Odsetek osób, które ufają Parlamentowi Europejskiemu w Niderlandach, jest trzecim
najwyższym w UE (między 40 a 47%), po Belgii (47%) i Danii4. Ta sytuacja odzwierciedla
stosunkowo wysoki poziom zaufania do polityków w kraju w porównaniu z sytuacją w
innych krajach.

1.3. Niderlandzka prezydencja UE
Niderlandy sprawowały prezydencję w Radzie UE w systemie rotacyjnym 11 razy w okresie
pomiędzy 1960 r. a 2004 r. Niderlandy sprawują prezydencję w Radzie UE od 1 stycznia do
30 czerwca 2016 r.

Główne cele5 niderlandzkiej prezydencji są następujące: Unia skoncentrowana na
zasadniczych kwestiach oraz zapewniająca wartość dodaną działaniom, które państwa
członkowskie same mogę i muszą zrealizować (lepsze stanowienie prawa), innowacyjny

3 Informacje dostępne pod adresem https://www.government.nl/government/contents/coalition-
agreement/sustainable-growth-and-innovation

4 Niderlandy w skali europejskiej 2016, Centralny Urząd Statystyczny Niderlandów.
5 Wzrost gospodarczy, zatrudnienie, wolność, bezpieczeństwo, unia energetyczna i silniejsza UE na świecie to

najważniejsze priorytety ustalone pod koniec 2015 r. przez nadchodzące trzy prezydencje na okres między
styczniem 2016 r. a czerwcem 2017 r. (Niderlandy, Słowacja i Malta). Pełny program dostępny jest pod
adresem: http://english.eu2016.nl/binaries/eu2016-en/documents/publications/2015/12/30/trio-
programme-2016-17/st-15258-2015-init-en.pdf
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wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy (tworzenie nowych miejsc pracy jako główny
priorytet); usuwanie barier dla innowacji na rynku wewnętrznym; dopilnowanie, aby
wszystkie fundusze europejskie koncentrowały się w większym stopniu na innowacjach oraz
pobudzanie badań i innowacji przy wykorzystaniu wszystkich funduszy i programów
europejskich; wzmocnienie gospodarki cyfrowej; zachęcanie do krajowej reformy
politycznej i kontakt z obywatelami (wzmacnianie legitymacji demokratycznej w
szczególności przez zapewnienie przejrzystości w procesie podejmowania decyzji).

Jeśli chodzi konkretnie o rolnictwo, Niderlandy zamierzają „promować zrównoważone,
dostosowane do zmiany klimatu, efektywne pod względem wykorzystania zasobów,
przyjazne dla zwierząt rolnictwo zapewniające bezpieczną produkcję żywności, którą można
spożywać bez obaw, dla dziewięciu miliardów mieszkańców Ziemi w 2050 r.”6. Dokładniej
rzecz ujmując, niderlandzka prezydencja chce skupić się na następujących kwestiach:

 Równe warunki działania i praktyka zgodna z prawodawstwem.
 Uproszczenie WPR. Niderlandy chciałyby rozpocząć dyskusję na temat WPR po

2020 r.
 Rozporządzenia w sprawie produkcji organicznej oraz kontroli weterynaryjnych i

fitosanitarnych.
 Rozwój sytuacji na rynkach produktów rolnych.
 Przeciwdziałanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 Eliminacja marnotrawstwa żywności.
 Prawa hodowców roślin: dostęp do materiałów źródłowych do hodowli.

Odnosząc się w szczególności do środowiska naturalnego, Niderlandy uważają, że UE
potrzebuje bardziej spójnych i bardziej praktycznych dyrektyw środowiskowych. Na
przykład prezydencja niderlandzka skupi się na następujących kwestiach:

 Monitorowanie realizacji paryskiego porozumienia w sprawie klimatu (COP21,
grudzień 2015 r.).

 Krajowe pułapy emisji dla zanieczyszczeń powietrza.
 Pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.
 Inicjatywa „Make it work”, która ma na celu stworzenie bardziej spójnego i

skuteczniejszego prawodawstwa UE w dziedzinie środowiska.
 Europejskie wdrożenie celów zrównoważonego rozwoju.

W ramach oceny dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej UE rozpoczętej przez Komisję
Europejską w styczniu 2015 r. prezydencja niderlandzka zorganizuje również
międzynarodową konferencję na temat przyszłościowej polityki ochrony przyrody,
zapewniając zainteresowanym stronom możliwość omówienia przeszkód napotykanych przy
wdrażaniu polityki ochrony środowiska.

6 List od Ministra Spraw Zagranicznych do Drugiej Izby niderlandzkiego Parlamentu w sprawie merytorycznych
przygotowań do niderlandzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2016 r.
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2. SEKTOR ROLNO-SPOŻYWCZY W NIDERLANDACH
Mocnymi stronami niderlandzkiego sektora rolno-spożywczego są naturalne warunki
pozwalające na duże zróżnicowanie działalności rolniczej, odporna struktura produkcji
pierwotnej spółek rodzinnych oraz dobrze wykształcona siła robocza, zintegrowane
łańcuchy dostaw oraz silna orientacja międzynarodowa. Większość niderlandzkich
gospodarstw rolnych jest częścią „systemów wertykalnych”. Trudności są związane przede
wszystkim z wysokimi kosztami gruntów i pracy, rosnącą niepewnością cen, ograniczeniami
regulacyjnymi dotyczącymi dobrostanu zwierząt i środowiska oraz wpływem zmiany
klimatu.

2.1. Opis sektora
Obszary przeznaczone na uprawy rolne (18 723 km²) stanowią ponad połowę całkowitej
powierzchni Niderlandów (około 55%). Dwie trzecie gruntów rolnych jest przeznaczana na
łąki (54%) i rośliny pastewne (13%). Inne rośliny uprawne obejmują 28% obszaru,
ogrodnictwo gruntowe 5%, a ogrodnictwo szklarniowe 0,5% (rys. 3). Ceny gruntów ornych
są niezwykle wysokie (około 50 000 EUR za hektar).

Rys. 3: Rozwój gruntów rolnych w Niderlandach

Źródło: OECD, 2015 r.

Powierzchnia gruntów rolnych zmniejszyła się o 7% między 2000 r. a 2013 r. głównie ze
względu na urbanizację (rys. 4). Liczba gospodarstw rolnych i zatrudnienie również maleją.
Występuje tendencja ukierunkowana na większe i bardziej wyspecjalizowane gospodarstwa
rolne: w XX wieku niderlandzkie rolnictwo zostało przekształcone z systemu wymagających
dużych nakładów pracy, drobnych gospodarstw mieszanych w wysoce wyspecjalizowany
system intensywnej produkcji rolnej.

Technologie usprawniające pracę, przesył w gospodarstwach rolnych lub w przypadku
gospodarstw pozarolniczych koszty obowiązkowych inwestycji w celu zapewnienia
zgodności z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.
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Rys. 4: Wybrane wskaźniki dotyczące sektora rolnego w Niderlandach, 2000 r.
w porównaniu z 2013 r.

2000 2013 % zmian

Powierzchnia gruntów
rolnych (ha)

1 975 000 1 848 000 -7%

Zatrudnienie (roczna
jednostka robocza)

brak danych 160 500
-30% (w oparciu o

liczbę osób)
Łączna liczba gospodarstw 97 389 67 481 -31%
Z czego gospodarstwa rolne 14 799 12 142 -18%
Z czego ogrodnictwo
szklarniowe i gospodarstwa
grzybowe

8804 3794 -57%

Z czego gospodarstwa
mleczne

23 280 17 001 -27%

Z czego inne gospodarstwa
hodowlane posiadające
użytki zielone

20 208 17 757 -12%

Z czego gospodarstwa
prowadzące intensywną
hodowlę zwierząt
gospodarskich

12 058 6744 -44%

Źródło: OECD, na podstawie danych Centralnego Urzędu Statystycznego Niderlandów, 2015.

Realny dochód czynników na roczną jednostkę pracy rolnej wzrósł o 56% od 2005 r. (19%
w UE15 i 34% w UE28). Dochód spoza gospodarstwa stanowi średnio około jedną trzecią
dochodu posiadacza. Ponadto dochód z działalności pozarolniczej w gospodarstwie
(rekreacja, sprzedaż bezpośrednia) wzrasta, ale pozostaje ograniczony.

Rola spółdzielni jest szczególnie ważna w Niderlandach, nie tylko na pierwszym etapie
przetwarzania, ale również w obrocie produktami.

Rys. 5: Spółdzielnie w sektorze rolnym

LICZBA SPÓŁDZIELNI
ROLNICZYCH

UDZIAŁ W RYNKU (%)

Sektor 2000 2010 2000 2010
Środki produkcji w

gospodarstwie
25 15 brak danych brak danych

Hodowla świń 1 1 brak danych 85
Hodowla bydła 1 1 90 80–90

Cukier 3 2 63 100
Przetwórstwo mleczne 5 5 83 86

Owoce i warzywa 15 19 71 95
Kwiaty 6 3 95 95

Źródło: OECD, 2015.
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Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo stanowią około 2% niderlandzkiego PKB (1,7% na
poziomie UE). Cały „kompleks rolno-spożywczy”, w tym cała działalność rolnicza i
spożywcza (produkcja, przetwarzanie, produkcja i dystrybucja), stanowi około 8,5% całego
PKB i zatrudnienia. Hodowla zwierząt gospodarskich w oparciu o użytki zielone stanowi
największy podsektor pod względem wartości dodanej i zatrudnienia (rys. 6).

Rys. 6: Udział różnych podsektorów w kompleksie rolno-spożywczym w wartości
dodanej i zatrudnieniu (1995–2011)
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Źródło: OECD, 2015.

Rolnictwo ekologiczne odgrywa stosunkowo niewielką rolę w kraju: obejmuje jedynie 2,7%
gruntów ornych (5,6% na poziomie UE), 1,5% krów mlecznych (3,3% na poziomie UE) i
0,5% świń (0,6% na poziomie UE). Wzrost obserwowany w ciągu ostatnich trzydziestu lat
uległ spowolnieniu.

Ceny żywności są o 3% niższe w Niderlandach niż średnie ceny w UE (jednak ceny mięsa są
20% wyższe niż średnie ceny w UE).
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2.2. Sektory rolne ze szczególnym uwzględnieniem
niderlandzkiego sektora mlecznego

2.2.1. Niderlandzki sektor mleczny

W Niderlandach jest 1,7 mln krów mlecznych, a przeciętne gospodarstwo mleczne ma 85
krów. Prawie 300 gospodarstw ma 250 lub więcej krów. Średnia roczna wydajność wynosi
8100 litrów na krowę mleczną, tzn. 22 litry na krowę dziennie. Rys 7 wskazuje w ujęciu
historycznym rozwój gospodarstw mlecznych w kraju.

Rys. 7: Rozwój gospodarstw mlecznych w Niderlandach (1960–2000)

OKRES/ROK
OBSZAR NA

GOSPODARSTWO
(HA)

MLECZNOŚĆ
NA KROWĘ

(KG)

KRÓW NA
GOSPODARKĘ

NOWE TECHNOLOGIE

1961–1965 14 4,12 18
Wprowadzenie na szeroką
skalę dojarek, sztuczne

zapłodnienie

1966–1970 16 4,350 22

Wyższe zużycie nawozów
na użytkach zielonych,

specjalizacja w produkcji
mlecznej

1971–1975 20 4,875 34

Zbiorniki do chłodzenia
mleka, od siana do

kiszonki z trawy, system
chowu luźnego z boksami

1976–1980 22 5,340 48
Karmienie kukurydzą,

bardziej treściwa pasza

1981–1985 25 5,700 54

Identyfikacja krów na
potrzeby indywidualnego
karmienia, hodowla na

szeroką skalę bydła
holsztyńsko-fryzyjskiego

1986–1990 29 6,575 49
Przeszczepianie

embrionów

1991–1995 31 6,975 51
Ochrona środowiska (np.
wstrzykiwanie obornika)

1996–2000 35 7,525 55
Wprowadzenie robotów

udojowych.

Źródło: van der Heide et al., 2011.

Sektor mleczny jest równomiernie rozłożony w całym kraju. 70% krów jest wypasanych na
pastwiskach. Najwyższy odsetek wypasanego na świeżym powietrzu bydła mlecznego
występuje na obszarach torfowych prowincji Utrecht, Holandia Północna i Holandia
Południowa. Wschodnia część Brabancji Północnej i północna Limburgia są obszarami
intensywnej hodowli bydła i grunty są wykorzystywane przede wszystkim do uprawy roślin
pastewnych oraz rozrzucania obornika. Robotyczne systemy udojowe utrudniły wypasanie
na świeżym powietrzu, ponieważ krowy dojone przez automatyczne systemy są zazwyczaj
dojone częściej, do trzech razy dziennie.
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Znaczący spadek liczby krów mlecznych po 1984 r. (rys. 8) był spowodowany
wprowadzeniem kwot mlecznych w ramach WPR. Kwoty te ograniczyły wzrost produkcji
mleka w kraju. Dostawy mleka nadal przekraczały krajowe kwoty i Niderlandy musiały
ponosić opłaty za nadwyżki w ostatnich dziesięciu latach z wyjątkiem lat 2005/06 i
2012/13. Producenci mleka zwiększyli ograniczone wykorzystywanie czynników produkcji
(np. nakłady pracy zmniejszyły się o 22% między 2001 r. a 2012 r.).

Rys. 8: Gospodarstwa mleczne w Niderlandach (1984-2014)

Źródło: Centralny Urząd Statystyczny Niderlandów, 2015.

Prawie całe mleko jest dostarczane do mleczarni. Połowa tego mleka jest wykorzystywana
do produkcji sera, 10% do produkcji mleka dla konsumentów, a reszta – do wytwarzania
masła, śmietany, jogurtu, deserów, lodów, mleka zagęszczonego i mleka w proszku.
Wartość produkcji mleka sięga 5 mld EUR (18% całkowitej wartości produkcji). Wartość
mleka oscylowała w okolicach ogólnie wzrostowej tendencji w okresie 1995–2014, przy
czym różnice wynikały głównie ze zmian cen mleka. Niderlandzki sektor mleczny stanowi
około 9% całkowitej produkcji UE.

2.2.1. Inne sektory rolne
Rys. 9 i rys. 10 zawierają najnowsze dane dotyczące zwierząt gospodarskich w
Niderlandach.

Rys. 9: Zwierzęta gospodarskie w niderlandzkich gospodarstwach (2011–2014,
1000 zwierząt)

1000 zwierząt 2011 2012 2013 2014
Zwierzęta żywione w systemie wypasowym

Kozy 380 397 413 431
Konie i kuce 137 132 131 127
Bydło 3885 3879 3999 4068
Owce 1088 1043 1034 959

Zwierzęta, które nie są żywione w systemie wypasowym
Kurczęta 96 919 95 273 97 719 103 039
Inny drób (w tym kaczki, indyki) 2324 1822 1709 1699
Króliki 302 327 311 321
Zwierzęta futerkowe 978 1031 1031 1003
Świnie 12 429 12 234 12 212 12 238

Źródło: Centralny Urząd Statystyczny Niderlandów.



Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności

14

Rys. 10: Średnia liczba zwierząt gospodarskich na gospodarstwo (2000 = 100)

Źródło: Centralny Urząd Statystyczny Niderlandów.

Niderlandy są dużym producentem owoców i warzyw. Na przykład odpowiadają za 25%
unijnej produkcji gruszek i są największym producentem cebuli. Zbiór jabłek w 2014 r. były
drugimi najwyższymi w historii (353 000 ton), a zbiór gruszek również był bardzo duży
(349 000 ton). Między 1980 r. a 2014 r. powierzchnia uprawy jabłoni zmniejszyła się z 17
200 do 7900 ha, natomiast powierzchnia uprawy grusz zwiększyła się z 5700 do 8600 ha.
Organizacje producentów odgrywają ważną rolę: ponad 90% wszystkich owoców i warzyw
jest sprzedawanych za pośrednictwem organizacji producentów. Niemniej odsetek członków
organizacji producentów w ogólnej liczbie rolników w tym sektorze wynosi jedynie 68%.

Warzywa uprawiane w szklarniach to głównie pomidory (prawie połowa powierzchni
szklarni), papryka (jedna trzecia), ogórki (16%) i bakłażany.

Niderlandzkie warzywa i produkty ogrodnicze stanowią około 18% całkowitej produkcji UE
w tym sektorze (pod względem wartości), ziemniaki około 13%, a buraki cukrowe około
8%.

Rys. 11: Główne rośliny uprawne uprawiane w Niderlandach (2011–2014, mln kg)

Mln kg 2011 2012 2013 2014
Ziemniaki, jadalne 3857 3384 3481 3871
Ziemniaki, sadzeniaki 1313 1479 1400 1475
Ziemniaki, do przetwarzania 2163 1904 1695 1754
Burak cukrowy 5858 5735 5727 6822
Cebula 1582 1330 1200 1220
Pszenica 1175 1302 1335 1304
Jęczmień 205 206 208 197
Kukurydza pastewna 10 559 10 670 10 268 10 788
Kukurydza cukrowa 204 191 185 173

Źródło: Centralny Urząd Statystyczny Niderlandów, 2015 r.
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2.3. Wpływ rolnictwa na środowisko
W Niderlandach rolnictwo wywiera znaczący wpływ na środowisko, ponieważ niderlandzkie
rolnictwo jest wysoce intensywne pod względem nakładów, pracy i kapitału. Dotyczy to w
szczególności intensywnych systemów hodowli zwierząt gospodarskich i ogrodnictwa
szklarniowego. Rozwój specjalizacji, intensyfikacja i zwiększona skala gospodarstw
negatywnie wpłynęły na dostawy rolno-środowiskowych dóbr publicznych.

Obciążenia dla środowiska wynikają z emisji substancji biogennych do powietrza, gleby i
wód (np. emisje amoniaku związane z wykorzystywaniem nawozów i działalnością
hodowlaną), stosowania pestycydów, presji na bioróżnorodność związanej z emisją gazów
cieplarnianych. Rys. 12 przedstawia najnowsze tendencje w odniesieniu do rolno-
środowiskowych dóbr publicznych w Niderlandach. W przypadku niektórych z tych dóbr
występuje poprawa w zakresie dostaw (np. jakość wody, emisje gazów cieplarnianych7,
jakość powietrza), jednak w przypadku innych sytuacja ulega pogorszeniu.

Sprawozdania wskazują, że postępy w zakresie działalności rolno-środowiskowej ulegały
spowolnieniu lub nawet pogorszeniu w przypadku różnorodności biologicznej. Na przykład
wskaźnik liczebności ptaków krajobrazu rolniczego zmniejszył się o ponad 50% w ostatnim
dziesięcioleciu. Ponadto duże obszary gruntów są podatne na kompakcję gleb (np. w
związku z wykorzystywaniem ciężkich maszyn na mokrej nawierzchni).

7 W czerwcu 2015 r. Haski Sąd Okręgowy nakazał rządowi zaostrzenie polityk klimatycznych i zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych o 25% w 2020 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. (uprzednio rząd
zobowiązał się do zmniejszenia emisji o 17%).
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Rys. 12: Tendencje w odniesieniu do rolno-środowiskowych dóbr publicznych w
Niderlandach

Źródło: OECD, 2015.
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2.4. Handel
W Niderlandach występuje nadwyżka handlu towarami wynosząca 62,7 mld EUR (2014 r. –
druga największa nadwyżka, po Niemczech). Produkty chemiczne, żywność (warzywa, ser i
odżywki dla niemowląt) oraz maszyny i urządzenia transportowe reprezentują największe
nadwyżki handlowe. Położenie kraju w centrum północno-zachodniej Europy wspiera rolę
Niderlandów w handlu międzynarodowym. Prawie 15% ruchu towarowego w UE
obsługiwane jest w niderlandzkich portach, a Rotterdam jest największym portem
kontenerowym w Europie.

Wywóz produktów rolno-spożywczych stanowi wysoki udział w całkowitym niderlandzkim
wywozie (13% w 2013 r.) i stanowi od jednej trzeciej do połowy niderlandzkiej nadwyżki
handlowej w zależności od roku. Produkty pochodzenia zwierzęcego, owoce i warzywa,
uprawa kwiatów i rośliny ozdobne, produkty przetworzone to główne produkty eksportowe.
Ponadto Niderlandy eksportują technologie i know-how.

UE jest odbiorcą około 80% niderlandzkiego wywozu produktów rolnych oraz źródłem około
60% niderlandzkiego przywozu produktów rolnych. Większość wywożonych produktów
rolnych sprzedawana jest w Niemczech (owoce i warzywa, rośliny ozdobne, produkty
mleczne, jajka i mięso), Belgii, Francji i Zjednoczonym Królestwie, przy czym Niemcy są
najważniejszym partnerem handlowym zarówno w odniesieniu do wywozu, jak i przywozu.
Dochód z wywozu stanowi około 70% wartości dodanej i zatrudnienia kompleksu rolno-
spożywczego.
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Rys. 13: Przywóz i wywóz produktów rolnych w Niderlandach w podziale na
produkty w handlu z UE i państwami trzecimi, 2012 r. i 2014 r.
(mld EUR)

Źródło: LEI Wageningen, 2015.
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Pozycja konkurencyjna Niderlandów na rynkach światowych wynika między innymi ze
stosunkowo niskich cen niderlandzkich produktów rolnych. Niderlandzkie łańcuchy rolno-
spożywcze są szczególnie dobrze zintegrowane ze światowymi łańcuchami wartości, a
niderlandzkie rolnictwo opiera się przede wszystkim na przywozie surowców i wywozie
produktów rolnych.

Na przykład kraj polega na przywozie soi do pasz, która jest wykorzystywana w produkcji
zwierzęcej (mleko i mięso), która jest następnie wywożona na światowe rynki.

Rys. 14: 20 najważniejszych niderlandzkich produktów rolno-spożywczych w
odniesieniu do udziału w wywozie (2010)

UDZIAŁ W % WARTOŚĆ (MLD
USD)

NR KOD
HS OPIS

ŚWIATOWY
WYWÓZ
ROLNO-

SPOŻYWCZY

CAŁKOWITY
WYWÓZ

NIDERLANDÓW
WYWÓZ WYWÓZ

NETTO

1 601 Cebulki kwiatowe 76,1 0,3 1,1 1
2 603 Kwiaty cięte 50,5 0,9 3,7 3,1
3 602 Rośliny 48,6 0,8 3,3 2,8
4 1805 Kakao w proszku 39,7 0,2 0,9 0,8
5 707 Ogórki 38 0,1 0,5 0,4
6 1803 Pasta kakaowa 37,4 0,2 0,7 0,4
7 1804 Masło kakaowe 35,4 0,3 1,4 1
8 103 Świnie 32 0,3 1,2 1
9 407 Jaja 29,6 0,2 0,8 0,6
10 702 Pomidory 27,5 0,4 1,7 1,4
11 1209 Nasiona 24,4 0,3 1,2 0,8

12 2004 Inne warzywa
przetwarzane 24 0,3 1,3 1

13 701 Ziemniaki 23,8 0,2 0,8 0,5
14 2402 Cygara i papierosy 20,7 0,8 3,3 2,8
15 2203 Piwo 17,5 0,4 1,8 1,6
16 210 Mięso wieprzowe 16,6 0,1 0,6 0,3
17 703 Cebula 14,2 0,2 0,8 0,6
18 2309 Pasza 14 0,6 2,5 1,8
19 406 Ser 13,5 0,8 3,2 2,4
20 201 Cielęcina 13,2 0,5 2,2 1
W sumie najważniejszych 20 22,8 7,9 33 25,3

Źródło: OECD, 2015.

Należy również zauważyć, że powrotny wywóz (tzn. przywożone produkty, które są do
pewnego stopnia przetwarzane, a następnie sprzedawane na rynku eksportowym) stanowi
około jedną czwartą całkowitego wywozu Niderlandów.
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3. WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W NIDERLANDACH

3.1. Płatności WPR w Niderlandach

3.1.1. Płatności bezpośrednie
W 2014 r. bezpośrednia pomoc wyniosła 805,6 mln EUR (tzn. około 2% bezpośredniej
pomocy dla całej UE) i otrzymało ją około 50 500 beneficjentów8. W 2013 r. 50%
beneficjentów otrzymało mniej niż 10 000 EUR na rok. Wybory dokonane przez Niderlandy
w odniesieniu do wdrożenia nowych systemów płatności bezpośrednich na okres 2014–
2020 wpłyną na tę dystrybucję (zob. odnośny fragment poniżej).

Rys. 15: Dystrybucja beneficjentów i płatności bezpośrednie w Niderlandach na
kwotę otrzymanych płatności bezpośrednich (tys. EUR), rok budżetowy
2013

Źródło: Komisja Europejska, 2014.

3.1.2. Środki dotyczące rynku

W 2014 r. UE wydała około 33,8 mln EUR w Niderlandach na środki dotyczące rynku (tzn.
około 1,4% wszystkich środków dotyczących rynku w UE, rys. 16), głownie w sektorze
owoców i warzyw (organizacje producentów, program szkolny) w kwocie 29,2 mln EUR.
Działania promocyjne (2,7 mln EUR) i środki na sektor mleczny (interwencja i program
szkolny, 1,6 mln EUR) są dwoma innymi istotnymi pozycjami w tym budżecie. Na
przestrzeni lat ta kwota malała, ponieważ WPR stopniowo zmniejszała swoje wydatki na
środki rynkowe, ograniczając je do „sieci bezpieczeństwa” dla unijnych rolników.

8 Rysunek dotyczący beneficjentów na 2013 r.
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Rys. 16: Wydatki WPR w Niderlandach (pierwszy filar, zobowiązania, euro)

Źródło: Departament Tematyczny B_AGRI w oparciu o dane Komisji Europejskiej.

Wydatki w zakresie refundacji wywozowych w Niderlandach podlegały ogólnej tendencji
spadkowej obserwowanej na szczeblu UE (rys. 17), ponieważ reformy WPR zmniejszyły
zakres refundacji wywozowych. Na przykład w ramach reformy unijnego systemu
dotyczącego owoców i warzyw w 2007 r. zniesiono subwencje wywozowe. Ponadto w
związku z ostatnią reformą WPR refundacje wywozowe w odpowiednich sektorach mogą być
wykorzystywane wyłącznie w przypadku poważnego kryzysu rynkowego.

W 2012 r. refundacje wywozowe zostały wykorzystane w Niderlandach na wołowinę i
cielęcinę (0,8 mln EUR), wieprzowinę (37 500 EUR) i produkty nieobjęte załącznikiem I (3,3
mln EUR), w 2013 r. na wołowinę i cielęcinę (9800 EUR), wieprzowinę (4500 EUR) produkty
nieobjęte załącznikiem I (1,6 mln EUR), a w 2014 r. na żywą wołowinę i cielęcinę (75 000
EUR) i mięso drobiowe (16 300 EUR).

Financial Year
2012

Financial Year
2013

Financial Year
2014

Market measures Market measures Market measures
Fruit and vegetables (operational
funds for producer organisations,
school scheme)

75 530 830
Fruit and vegetables (operational
funds for producer organisations,
school scheme)

76 029 204
Fruit and vegetables (operational
funds for producer organisations,
school scheme)

29 225 581

Cereals (intervention for starch) 10 370 475
Milk and milk products
(intervention storage of skimmed
milk powder and of butter and

3 118 048 Promotion measures 2 712 174

Milk and milk products
(intervention storage of skimmed
milk powder and of butter and
cream, school scheme)

8 003 795 Promotion measures 3 033 463

Milk and milk products
(intervention storage of skimmed
milk powder and of butter and
cream, school scheme)

1 651 325

Promotion measures 3 337 279
Pigmeat, eggs and poultry,
beekeeping and other animal
products (mainly aid for bee-

320 065
Aid for bee-keeping, refunds for
poultry meat

181 426

Other market measures 9 038 042 Other market measures 1 985 619 Other market measures 74 858
Total Market measures 2012
(Netherlands)

106 280 421
Total Market measures 2013
(Netherlands)

84 486 399
Total Market measures 2014
(Netherlands)

33 845 364

Total Market measures (EU) 3 406 012 198 Total Market measures (EU) 3 193 228 900 Total Market measures (EU) 2 478 674 849
Share Netherlands 3,1% Share Netherlands 2,6% Share Netherlands 1,4%
Direct aids (Total Netherlands
2012)

819 962 982 Direct aids (Total Netherlands
2013)

822 950 855 Direct aids (Total Netherlands
2014)

805 799 539

Direct aids (Total EU) 40 880 030 201 Direct aids (Total EU) 41 658 276 626 Direct aids (Total EU) 41 659 679 434
Share Netherlands 2,0% Share Netherlands 2,0% Share Netherlands 1,9%



Rolnictwo i wspólna polityka rolna UE w Niderlandach

23

Rys. 17: Refundacje wywozowe w Niderlandach i UE
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Źródło: Departament Tematyczny B_AGRI w oparciu o dane Komisji Europejskiej.

3.1.3. Rozwój obszarów wiejskich
Około 102 mln EUR przeznaczono na rozwój obszarów wiejskich w Niderlandach w 2013 r.
Najnowsze dostępne dane finansowe (odnoszące się do okresu 2007–2013) wskazują, że
wskaźnik absorpcji funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Niderlandach wynosił
79% (płatności na koniec 2013 r. w porównaniu z łącznym przydziałem środków dla kraju
na okres 2007–2013), tzn. był bardzo zbliżony do średniej UE (80%).

3.2. Wdrożenie WPR 2014–2020
W okresie 2014–2020 Niderlandy otrzymają około 6 mld EUR z budżetu WPR (w
bieżących cenach). Budżet dostępny9 na płatności bezpośrednie wyniesie około 5,2
mld EUR, a na rozwój obszarów wiejskich około 0,8 mld EUR10. Te dane stanowią
około 1,5% całkowitego wstępnie przydzielonego budżetu na okres 2014–2020 (kraj
otrzymuje 1,0% całkowitego wstępnie przydzielonego budżetu na ten okres).

3.2.1. Płatności bezpośrednie: przegląd rozwiązań krajowych
Przenoszenie środków między filarami: Niderlandy zdecydowały się przenieść środki z
płatności bezpośrednich na rozwój obszarów wiejskich (zwiększając z 4% roczną kopertę
finansową na płatności bezpośrednie w 2015 r. do 4,3% w 2019 r.).

9 Nie ma wstępnie przydzielonej koperty krajowej na środki dotyczące rynku, inaczej niż w przypadku płatności
bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich.

10 Po decyzjach o przeniesieniu funduszy z płatności bezpośrednich na rozwój obszarów wiejskich oraz o
zmniejszeniu płatności („degresywność”). Dokładna kwota wynosi 765 285 360 EUR. Pomoc techniczna nie
jest uwzględniona Pierwotny przydział na rozwój obszarów wiejskich wynosił 607 mln EUR.
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Ujednolicenie wewnętrzne: do 2019 r. wszystkie uprawnienia do płatności mają
osiągnąć poziom krajowej ryczałtowej stawki procentowej (zob. poniżej)11.

Zmniejszanie płatności: kwota płatności przekraczających 150 000 EUR jest zmniejszona
o 5%. Jest to minimum wymagane na mocy rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 w sprawie
płatności bezpośrednich. Przy zastosowaniu tego mechanizmu nie obowiązuje potrącenie
wynagrodzeń związanych z działalnością rolniczą rzeczywiście wypłaconych i zgłoszonych
przez rolnika w poprzednim roku kalendarzowym.

 System płatności podstawowych (obowiązkowy): system płatności
podstawowych jest stosowany na szczeblu krajowym. Do 2019 r. płatności
podstawowe osiągną poziom (krajowej) płatności ryczałtowej wynoszący 270
EUR/ha.

 Płatność z tytułu zazieleniania (obowiązkowa): do 2019 r. płatność z tytułu
zazieleniania osiągnie poziom (krajowej) płatności ryczałtowej wynoszący 120
EUR/ha. Zazielenianie jest dopuszczalne również przy zastosowaniu równoważności
w ramach trzech krajowych systemów certyfikacji. Niderlandy są jednym z krajów
posiadających najmniejszą liczbę elementów kwalifikujących do obszarów
proekologicznych: obszary z zagajnikami o krótkiej rotacji (wierzba – nawozy
mineralne niedozwolone, dozwolone środki ochrony roślin), obszary z międzyplonami
lub okrywą zieloną (23 gatunki, występowanie na polu przez co najmniej 10 tygodni,
z wyjątkami, środki ochrony rośli niedozwolone, z wyjątkami), obszary z uprawami
wiążącymi azot i jednym elementem krajobrazu (obrzeża pól). Dozwolone jest
wspólne wdrożenie obszarów proekologicznych. Odsetek gruntów będących trwałymi
użytkami zielonymi jest zarządzany na poziomie krajowym.

 Płatności dla młodych rolników (obowiązkowe): odsetek pułapu krajowego dla
tej płatności jest ustalony na 2% (jest to maksymalny poziom dopuszczalny na
mocy rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 w sprawie płatności bezpośrednich).
Wynosi 25% krajowej średniej płatności na hektar pomnożony przez liczbę
uprawnień do płatności aktywowanych przez rolnika, ale nie więcej niż 90. Nie
wprowadzono dodatkowych kryteriów dotyczących odpowiednich umiejętności lub
wymogów szkoleniowych.

 Dobrowolne wsparcie związane z produkcją (opcjonalne): wdrożone dla owiec
i bydła płci żeńskiej (w wieku powyżej 2 lat) wypasanych w rezerwatach przyrody i
na innych niekwalifikujących się obszarach (intensywny wypas), przyczyniających
się do utrzymania tych obszarów (odsetek pułapu krajowego: 0,47% od 2015 r. do
2017 r.; 0,49 w 2018 r.; 0,5% w 2019 r. i 0,49% w 2020 r., tzn. dużo poniżej
maksymalnego odsetka dozwolonego na mocy rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 w
sprawie płatności bezpośrednich).

 Płatności dla rolników z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych
(opcjonalne): niewdrożone.

 System dla małych gospodarstw (opcjonalny): niewdrożony.

 Płatność redystrybucyjna (opcjonalna): niewdrożona.

Zasady dla czynnych zawodowo rolników: Niderlandy są jednym z państw, które
rozszerzyło negatywny wykaz. Krajowe i regionalne organizacje rządowe zostały wyłączone
z wykazu możliwych odbiorców płatności bezpośrednich (np. organy rządowe, rady miasta,

11 Wcześniejszy system płatności jednolitej został wdrożony w Niderlandach na podstawie modelu
historycznego.
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zarządy wodne z przyznanymi uprawnieniami regulacyjnymi). Jeśli chodzi o dodatkowe
wymogi, Niderlandy zdecydowały również, że ponad jedna trzecia całkowitych dochodów
powinna pochodzić z działalności rolnej. Ponadto działalność rolna powinna stanowić główną
działalność lub przedmiot działalności w oficjalnym rejestrze działalności gospodarczej.
Rejestracja w Izbie Handlowej jest również wymagana, aby zostać uznanym czynnym
zawodowo rolnikiem, w przypadku którego rolnictwo stanowi podstawową lub drugorzędną
działalność (zakładając minimalne roczne obroty wynoszące 10 000 EUR). Ponadto
Niderlandy są jednym z nielicznych państw, które wyznaczyło próg, poniżej którego rolnik
jest zwolniony ze stosowania klauzuli dotyczącej czynnego zawodowo rolnika12 na bardzo
niskim poziomie (1 EUR – podczas gdy maksymalna kwota dozwolona na mocy
rozporządzenia wynosi w tym przypadku 5 000 EUR).

Minimalne wymogi dotyczące otrzymywania płatności bezpośrednich: Niderlandy
zdecydowały się stosować próg finansowy: płatności bezpośrednie nie przysługują rolnikom
wykazującym mniej niż 500 EUR w danym roku.

3.2.2. Rozwój obszarów wiejskich

W Niderlandach europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na okres 2014–2020
wynoszą 1,88 mld EUR13. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) stanowi największy udział (41% lub 765 mln EUR), następnie Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny (27% lub 507 mln EUR na
każdy z nich) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki (5% lub 102 mln EUR).

Ministerstwo Spraw Gospodarczych wraz z 12 niderlandzkimi prowincjami odpowiada za
realizację programu rozwoju obszarów wiejskich. Niderlandzka krajowa sieć rozwoju
obszarów wiejskich nosi nazwę „Netwerk Platteland”. Jest otwarta dla sektora publicznego,
organizacji zainteresowanych stron i indywidualnych osób.

Niderlandzki program rozwoju obszarów wiejskich został przyjęty przez Komisję Europejską
dnia 13 lutego 2015 r. Program ten na lata 2014–2020 został przygotowany na podstawie
przydziału 1,3 mld EUR funduszy publicznych (od tej pory przydział w ramach EFRROW
zwiększył się do 765 mln EUR, jak wyjaśniono powyżej14):

 607 mln EUR z budżetu UE (EFRROW ) (46.3%)
 449 mln EUR krajowego współfinansowania (34.2%)
 256 mln EUR dodatkowego krajowego współfinansowania (19.5%)

W ramach niderlandzkiego programu rozwoju obszarów wiejskich finansowane są działania
w obszarze czterech priorytetów rozwoju obszarów wiejskich (z sześciu określonych w
rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013), przy czym główny nacisk kładziony jest na
priorytet 4 dotyczący odtwarzania, ochrony i wzmacniania ekosystemów związanych z
rolnictwem (rys. 18).

12 Z wyjątkiem rolników, których użytki rolne obejmują głównie obszary utrzymujące się naturalnie w stanie
nadającym się do wypasu lub uprawy i którzy nie prowadzą na tych obszarach działań minimalnych
określonych przez państwa członkowskie (art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 w sprawie dopłat
bezpośrednich).

13 Liczba obejmuje przeniesienia z płatności bezpośrednich na rozwój obszarów wiejskich.
14 Następująca analiza oparta jest na wstępnym przydziale funduszy na rozwój obszarów wiejskich.
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Cztery najważniejsze działania w odniesieniu do budżetu są następujące (przyznane
całkowite finansowanie publiczne):

1. Działanie 4: Inwestycje produkcyjne i nieprodukcyjne (616 mln EUR)
2. Działanie 10: Rolno-środowiskowo-klimatyczne (405 mln euro)
3. Działanie 19: Leader/CLLD (110 mln euro)
4. Działanie 16: Współpraca (65 mln euro).

Kierunek każdego priorytetu jest następujący:

Priorytet 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich
rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach i promowanie innowacyjnych
technologii gospodarskich
Program rozwoju obszarów wiejskich ma na celu zapewnienie innowacyjnych i
zrównoważonych inwestycji dla 4% rolników (około 2900 gospodarstw). Działanie
ukierunkowane jest na młodych rolników (w odniesieniu do nowych inwestycji, gdy
przejmują gospodarstwo). Fundusz gwarancyjny umożliwi przedsiębiorcom inwestowanie w
ryzykowne przedsięwzięcia. Program rozwoju obszarów wiejskich ma na celu ułatwienie
innowacji w ramach projektów współpracy i transferu informacji i wiedzy między sektorem
rolno-spożywczym, badaczami i innymi zainteresowanymi stronami. 155 projektów
współpracy zostanie uruchomionych i 11 000 osób otrzyma szkolenie. Program rozwoju
obszarów wiejskich wspiera również uczestnictwo w europejskim partnerstwie na rzecz
innowacji i jego grupach operacyjnych.

Priorytet 3: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie
dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, obejmujące następujące
cele szczegółowe
Program wspiera zarządzanie ryzykiem w rolnictwie poprzez systemy ubezpieczeń od
wszelkich warunków pogodowych adresowane do 2% wszystkich rolników (tzn. około 1500
rolników).

Priorytet 4: Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z
rolnictwem i leśnictwem
W celu poprawy stanu środowiska na obszarach rolnych wsparcie przeznaczane jest na
poprawę krajobrazu, różnorodności biologicznej oraz zarządzania wodami i glebami na 6%
gruntów rolnych. System zarządzania krajobrazem rolniczym może obejmować siedliska
ptaków.

Priorytet 6: Włączenie integracji społecznej i lokalny rozwój gospodarczy na
obszarach wiejskich
W ramach rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność (CLLD/Leader) program rozwoju
obszarów wiejskich wspiera zrównoważony rozwój terytorialny gospodarek i społeczności
wiejskich. Nacisk kładziony jest na wzrost gospodarczy, zatrudnienie i poprawę warunków
życia. Wzmocnione zostaną powiązania między obszarami wiejskimi i miastami oraz między
rolnikami a obywatelami. Wsparcie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich ma
doprowadzić do powstania 250 nowych miejsc pracy i objąć 3 mln mieszkańców obszarów
wiejskich.
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Rys. 18: Orientacyjne wsparcie publiczne dla niderlandzkiego programu rozwoju
obszarów wiejskich

CEL ŚRODEK WYDATKI ZE
ŚRODKÓW

PUBLICZNYCH
OGÓŁEM (EUR)

%

Priorytet 1: Transfer wiedzy i innowacje
Uwaga: Brak przydziału finansowego na priorytet 1, ponieważ wydatki zostały
przydzielone na inne obszary
1A: Wspieranie
innowacji, współpracy,
bazy wiedzy
Cel szczegółowy: 6,59%
wydatków programu
rozwoju obszarów
wiejskich

01 wiedza

16 współpraca

1B: Wzmacnianie
powiązań (z badaniami
itp.)
Cel szczegółowy: 155
działań w ramach
współpracy

16 współpraca

1C: Szkolenia
Cel szczegółowy: 11 000
uczestników szkoleń

01 wiedza

Priorytet 2:
Konkurencyjność

432 610 000 32,86%

2A: Wydajność
gospodarstw
Cel szczegółowy: 3,87%
gospodarstw z
wsparciem programu
rozwoju obszarów
wiejskich

01 wiedza
21 870 000 1,66%

04 inwestycje 345 910 000 26,28%
16 współpraca 64 830 000 4,93%

Priorytet 3:
Wspieranie
organizacji łańcucha
dostaw żywności, w
tym przetwarzania i
wprowadzania do
obrotu produktów
rolnych, dobrostanu
zwierząt i zarządzania
ryzykiem w rolnictwie

54 000 000 4,10%
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3B: Zapobieganie ryzyku
w gospodarstwie i
zarządzanie ryzykiem
Cel szczegółowy: 1,8%
gospodarstw z
wsparciem programu
rozwoju obszarów
wiejskich

17 zarządzanie
ryzykiem

54 000 000 4,10%

Priorytet 4:
Zarządzanie
ekosystemami
Uwaga: Wydatki w
ramach priorytetu 4 są
zaprogramowane dla
całego priorytetu, nie
dla poszczególnych
obszarów

675 862 000 51,35%

4A: Różnorodność
biologiczna:
Cel szczegółowy: 5,87%
wykorzystywanej
powierzchni użytków
rolnych na zlecenie
4B Gospodarka wodna:
Cel szczegółowy: 5,87%
wykorzystywanej
powierzchni użytków
rolnych na zlecenie
4C Erozja gleby i
gospodarowanie:
Cel szczegółowy: 0,48%
wykorzystywanej
powierzchni użytków
rolnych na zlecenie

04 inwestycje

10 rolno-
środowiskowo-
klimatyczne

270 222 000

405 640 000

20,53 %

30,82%

Priorytet 6: Włączenie
integracji społecznej i
lokalny rozwój
gospodarczy na
obszarach wiejskich

110 479 998 8,39%

6B LEADER:
Cel szczegółowy:
64,86% ludności
wiejskiej w strategii
rozwoju lokalnego
Cel szczegółowy: 250
nowych miejsc pracy
(LEADER)

19 LEADER i CLLD 110 479 998 8,39%

Pomoc techniczna 43 390 720 3,3%
WYDATKI ZE
ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH
OGÓŁEM

1 316 340 718 100%

Źródło: Komisja Europejska, 2015.
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