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Treść: 
 
Rolnictwo pełni ważną rolę w dostarczaniu rozmaitych dóbr publicznych w 
Europie, zwłaszcza w zakresie środowiska i witalności obszarów wiejskich. 
Odpowiednie strategie polityczne są niezbędne do zapewnienia dostatecznej 
podaży w przyszłości. Wspólna polityka rolna odgrywa potencjalnie kluczową 
rolę. Niniejsze sprawozdanie zawiera analizę wybranych kwestii związanych z 
reorientacją WPR w tym kierunku oraz propozycję jej zmiany, tak aby 
przyczynić się do bardziej efektywnego dostarczania dóbr publicznych w 
przyszłości. 
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STRESZCZENIE 
 
Tło i kontekst 

Rolnictwo odgrywa ważną rolę w dostarczaniu rozmaitych dóbr publicznych w Europie. Rola 
ta została dostrzeżona zarówno w sprawozdaniu Lyona w sprawie przyszłości WPR po 
2013 r., jak i w sprawozdaniu Dessa obecnie omawianym w Parlamencie Europejskim. 
 
W komunikacie Komisji Europejskiej z listopada 2010 r. „WPR do 2020 r.: sprostać 
wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami 
terytorialnymi” (COM(2010) 672 wersja ostateczna) wyznacza się trzy zasadnicze cele WPR 
do 2020 r.: opłacalną produkcję żywności, zrównoważone gospodarowanie zasobami 
naturalnymi i działania na rzecz klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny. Wszystkie 
trzy cele dotyczą dostarczania dóbr publicznych w takiej czy innej postaci przez zarządców 
gruntów.  
 
Temat ten znalazł szersze omówienie we wspólnym piśmie komisarzy Cioloşa (rolnictwo), 
Potočnika (środowisko) i Hedegaard (klimat) z dnia 11 marca 2011 r. będącym pierwszą 
tego rodzaju inicjatywą. Podkreślają oni, że „WPR stanowi skuteczne narzędzie, jakim 
dysponuje UE, umożliwiające przejście do bardziej zrównoważonego gospodarowania 
zasobami naturalnymi”, że „narzędzie to powinno pomóc państwom członkowskim w 
osiągnięciu celów w zakresie środowiska i zmiany klimatu, zwłaszcza w odniesieniu do 
różnorodności biologicznej, wody i gleby” oraz że „dostarczanie środowiskowych dóbr 
publicznych wymaga uczynienia z rolnictwa opłacalnego i konkurencyjnego sektora”.  
 
Niemniej wnioski mające na celu przekształcenie ogólnych propozycji w bardziej konkretne 
ramy polityczne i narzędzia, które mogłyby mieć zastosowanie w WPR, nie zostały 
dostatecznie sprecyzowane. Celem niniejszego sprawozdania, sporządzonego na wniosek 
Parlamentu Europejskiego, jest zbadanie wybranych kwestii związanych z większym 
ukierunkowaniem WPR na dobra publiczne oraz przedstawienie zaleceń co do sposobu 
stopniowej restrukturyzacji WPR służącej bardziej efektywnemu dostarczaniu dóbr 
publicznych. 
 
Dobra publiczne związane z rolnictwem 

Główne dobra publiczne związane z rolnictwem w Europie można podsumować następująco: 
 

 środowiskowe dobra publiczne, zwłaszcza różnorodność biologiczna terenów 
rolniczych, jakość i dostępność wody, funkcjonalność gleby, jakość powietrza, 
stabilizacja klimatu (zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie 
składowania dwutlenku węgla), odporność na powodzie i pożary; 

 
 krajobrazy rolnicze o wartości kulturowej; 
 
 witalność obszarów wiejskich (aktywność społeczna, gospodarcza i kulturalna oraz 

prężność społeczności wiejskich); 
 
 dobrostan zwierząt gospodarskich; 
 
 bezpieczeństwo żywnościowe (zwłaszcza zdolność zrównoważonego wytwarzania 

żywności w przyszłości). 
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Ustalenie celów i wytycznych w zakresie dostarczania dóbr 
publicznych związanych z rolnictwem 

Od 1985 r. w ramach WPR istnieją środki polityki wspierające dostarczanie środowiskowych 
dóbr publicznych. Dalsza ekologizacja WPR nastąpiła wraz z reformą MacSharry'ego z 
1992 r., agendą 2000 i reformami Fischlera z lat 2003–2004 oraz oceną funkcjonowania z 
2008 r.  
 
Debata, jaka odbyła się dotychczas zarówno w instytucjach UE, jak i w najważniejszych 
grupach interesu, wskazuje, że dostarczanie dóbr publicznych zyska na znaczeniu jako cel 
WPR, w związku z czym w kolejnej reformie można przewidywać dalszą ekologizację WPR, 
pomimo sporej różnicy zdań co do sposobu i zakresu realizacji tego procesu. 
 
Dostarczanie dóbr publicznych jako strategiczny cel przyszłej polityki byłoby innowacją w 
WPR. Aby cel ten znalazł miejsce obok innych celów WPR, np. konkurencyjności sektora 
rolno-spożywczego, należy go uwzględnić w głównych aktach prawnych dotyczących WPR. 
Należałoby w nich jasno wymienić wszystkie docelowe dobra publiczne, w tym w zakresie 
środowiska. Pomocne byłoby również umieszczenie w jednym miejscu poszczególnych 
celów dotyczących obszarów wiejskich wyznaczonych już w europejskim ustawodawstwie 
(wraz z harmonogramem realizacji). Niezbędny byłby mechanizm służący przekształceniu 
ogólnych celów wyznaczonych na szczeblu wspólnotowym w bardziej konkretne cele 
obowiązujące na szczeblu państw członkowskich.  
 
Tego rodzaju nowe podejście wymaga spójnych ram europejskich. Ramy te powinny 
obejmować nie tylko WPR, ale także jej interakcję z innymi celami polityki UE 
wpływającymi (korzystnie lub niekorzystnie) na konkurencyjność i zrównoważony rozwój 
rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich. Mowa o polityce w zakresie środowiska, zmiany 
klimatu, energetyki, rozwoju regionalnego, badań i rozwoju, zdrowia i konsumentów, 
podatków i różnych źródeł finansowania (zwłaszcza unijnych i krajowych). W spójnych 
ramach europejskich należy wziąć pod uwagę wymiar międzynarodowy procesu osiągania 
takich celów.  
 
Zgodnie z wnioskiem grupy komisarzy kompleksowy zestaw strategicznych wytycznych 
dotyczących wszystkich głównych funduszy UE zostanie prawdopodobnie opracowany na 
potrzeby kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF), które będą obowiązywać od 
2014 r. Wytyczne te stanowiłyby okazję do sprecyzowania w ramach zintegrowanej 
struktury celów dotyczących dóbr publicznych i ich związku z poszczególnymi funduszami. 
Powinny odnosić się do poszczególnych dóbr publicznych i typów gospodarowania gruntami 
niezbędnych do ich dostarczania, a także mieć związek ze wskaźnikami realizacji oraz z 
systemami doradztwa, monitorowania i oceny. Na tej podstawie można by zobowiązać 
państwa członkowskie do opracowania ogólnych strategii dostarczania poszczególnych dóbr 
publicznych. Strategie te wskazywałyby przykładowo, w jaki sposób sektor 
rolnictwa/leśnictwa ma przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie różnorodności 
biologicznej i zmiany klimatu.  
 
Wprowadzenie i stosowanie nowego podejścia wiązać się będzie i z trudnościami, i z 
kontrowersjami. Mogą pojawiać się napięcia i konflikty, zwłaszcza pomiędzy dostarczaniem 
dóbr publicznych a konkurencyjnością oraz pomiędzy różnymi formami dóbr publicznych. 
Przykładem jest unijny cel wytwarzania 10% wszystkich paliw w transporcie z odnawialnych 
źródeł energii do 2020 r. Obecnie są to głównie biopaliwa pochodzące z upraw rolnych. 
Dane coraz częściej wskazują na nieefektywność tego sposobu ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych. Z uwagi na pośrednią zmianę użytkowania gruntów (ILUC) wynikającą z 
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częstszego sadzenia roślin „pierwszej generacji”, np. kukurydzy i rzepaku, istnieje małe 
prawdopodobieństwo ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w stopniu wymaganym na 
mocy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED), a nawet może nastąpić 
wzrost emisji. Zapotrzebowanie na uprawę dodatkowych roślin dla celów dostawy energii 
może spowodować przekształcenie użytków zielonych lub innych nieuprawianych gruntów w 
grunty orne.  
 
Poza WPR istnieć będą także inne bodźce polityczne przyczyniające się do dostarczania dóbr 
publicznych, np. inwestycje w badania i technologię. Przykładowo w każdej rzeczowej 
strategii łagodzenia zmiany klimatu należy uwzględnić emisję metanu jako produktu 
ubocznego hodowli zwierząt i zaproponować ramy służące stopniowemu ograniczaniu 
emisji. Badania odgrywać będą wiodącą rolę w ograniczaniu emisji wynikającej z procesu 
trawiennego zwierząt gospodarskich oraz poszukiwaniu sposobów zastąpienia nawozów 
nieorganicznych odpadami organicznymi lub wykorzystania ich do skutecznego wytwarzania 
biogazu. Środki zachęcające wspierające takie szlachetne rozwiązania na rzecz lepszego 
gospodarowania odpadami i większej energooszczędności można opracować w ramach 
połączenia polityki w zakresie rolnictwa, klimatu i rozwoju obszarów wiejskich. Podobnie 
regionalna polityka zatrudnienia i polityka społeczna mogą przyczynić się do zapewnienia 
witalności obszarów wiejskich pod różnymi względami. 
 
Opracowanie różnych narzędzi polityki 
 
Na szczeblu europejskim konieczne będą różne ramy polityczne i gwarancje w celu 
dopilnowania, aby dostarczanie dóbr publicznych traktowane było dostatecznie poważnie i 
nie zostało zepchnięte na drugi plan przez inne cele. Chodzić będzie o różne, ale 
uzupełniające się podejścia, np. zasadę wzajemnej zgodności, przeznaczenie części 
środków UE na dobra publiczne, wprowadzenie nowych, szczególnych środków w rodzaju 
ekologicznego odłogowania gruntów we wszystkich państwach członkowskich oraz 
zaostrzenie odnośnych przepisów na szczeblach UE i państw członkowskich. 
 
Ze względu na duże zróżnicowanie warunków i priorytetów w Europie państwa członkowskie 
i regiony przyjmą różne podejścia do dostarczania dóbr publicznych. Do pewnego stopnia 
jest to właściwe, ale niezbędne jest zapewnienie równowagi poprzez wprowadzenie 
skutecznej sprawozdawczości i nadzoru Komisji nad planami i środkami państw 
członkowskich, zwłaszcza nad zachętami finansowymi. Konieczne jest to do zapewnienia 
efektywności i zgodności środków z prawem UE, ale również do utrzymania równych szans i 
zapewnienia równowagi w dostarczaniu dóbr publicznych za sprawą innych strategicznych 
celów. Niezbędne będzie zapewnienie równowagi pomiędzy celami UE a krajowymi i 
lokalnymi aspiracjami, w poszanowaniu spójności terytorialnej. Z kolei rządy będą musiały 
współpracować z rolnikami oraz zwracać uwagę na ich aktywność gospodarczą i aspiracje 
zawodowe. 
 
Efektywność i skuteczność środków polityki w dostarczaniu dóbr publicznych zależy od 
wielu czynników, np. kształtu i priorytetów polityki, wyznaczonych celów, potencjału 
administracyjnego, danych, doradztwa, monitorowania i oceny oraz dostatecznych zasobów 
budżetowych. Wymagane jest połączenie środków prawnych i zachęcających. Potrzeba 
mocnej podstawy prawnej, mającej zastosowanie do wszystkich gospodarstw rolnych, oraz 
norm zarządzania warunkujących płatności WPR w rodzaju norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z wymogami ochrony środowiska (GAEC). W ramach WPR konieczne są trzy 
kategorie wsparcia dla rolników lub innych zarządców gruntów, a mianowicie: płatności 
obszarowe, mające podstawowe znaczenie dla dostarczania środowiskowych dóbr 
publicznych w przyszłości, pomoc inwestycyjna na infrastrukturę kapitałową oraz 
upowszechnianie wiedzy rolniczej, doradztwo i rozwój potencjału. Środki takie muszą 
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zapewniać dostateczne wsparcie, aby sprzyjać odpowiedniemu gospodarowaniu gruntami 
uwzględniającemu ochronę środowiska, oraz muszą być opracowane w sposób sprzyjający 
ich stosowaniu, zaś dobre doradztwo ma często kluczowe znaczenie dla sukcesu.  
 
Podstawowe znaczenie dla finansowania WPR powinna mieć zasada, zgodnie z którą w 
przypadku środków opracowanych w celu innym niż zachęcanie do dostarczania dóbr 
publicznych należy uwzględnić wpływ tych środków na dobra publiczne i w miarę możliwości 
unikać szkód w środowisku, zgodnie z art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Dotyczy to w szczególności szczebla programowego obejmującego większe gwarancje dla 
chronionych gruntów lub gruntów o wysokiej wartości przyrodniczej (HNV). Niemniej 
prawdopodobnie największym wyzwaniem jest ocena efektu netto dla środowiska, gdy 
większej produkcji dóbr publicznych towarzyszą mniej intensywne formy rolnictwa na 
niektórych obszarach, a intensyfikacja rolnictwa na innych. Środki w zakresie zmiany 
klimatu nie powinny prowadzić do ucieczki emisji, gdy produkcję (np. hodowlę bydła) 
przenosi się za granicę, aby uniknąć unijnego prawa. Może to nastąpić za sprawą 
europejskich przedsiębiorców poszukujących większej konkurencyjności poza UE lub 
zagranicznych rolników czy przedsiębiorstw wypierających europejskich dostawców. Nie 
prowadzi to do spadku emisji na świecie, a może obciążyć siedliska mające znaczenie dla 
UE, np. obszary trawiaste lub lasy. 
 
Środki wspierające uprzedmiotowienie konkretnych właściwości dóbr prywatnych mogą 
pomóc w stworzeniu rynków dla tych właściwości, a co za tym idzie – w przezwyciężeniu 
niedoskonałości rynku. Przykładowo unijne systemy znane jako CHNP (chroniona nazwa 
pochodzenia), CHOG (chronione oznaczenie geograficzne) i TSG (gwarantowana tradycyjna 
specjalność) mogą wspierać „witalność obszarów wiejskich” w danych regionach. 
Oznakowanie dobrostanu zwierząt, omawiane obecnie w UE, mogłoby zapewnić rolnikom 
prowadzącym produkcję w warunkach korzystnych dla zwierząt wyższe ceny za produkty, a 
tym samym stanowić zachętę do dbałości o dobrostan zwierząt.  
 
Konieczne będzie zarządzanie efektem synergii i konfliktami pomiędzy dobrami 
publicznymi. Przykładowo działania ograniczające emisję netto gazów cieplarnianych (GHG) 
na kilogram wytworzonego mięsa lub mleka wymagają często dużego plonu z hektara, 
krótkiego cyklu produkcji, a czasem większego wykorzystania nowej technologii i genetyki, 
co może stać w sprzeczności z celem, jakim jest zapewnianie wysokiego stopnia 
różnorodności biologicznej.  
 
Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej kształt i cele działań zarządczych będą dostosowane do 
konkretnych miejsc, w których są one potrzebne, tym większe będą osiągnięte wyniki w 
zakresie ochrony środowiska. Doświadczenie sugeruje również, że w niektórych 
okolicznościach koszty dostosowawcze mogą się zwrócić w postaci oszczędności 
wynikających np. ze zmniejszenia powierzchni gruntów wymagającej zarządzania w celu 
osiągnięcia danego celu środowiskowego (np. ochrony ginących gatunków na terenach 
rolniczych). Niemniej niektóre działania mogą przynieść korzyści w zakresie dóbr 
publicznych bez konieczności podjęcia takich działań dostosowawczych, a wiele 
środowiskowych dóbr publicznych można dostarczać bardziej efektywnie, jeżeli działaniem 
obejmuje się dużą liczbę gospodarstw rolnych. Ponadto dokładne wyznaczenie celów może 
być trudne w niektórych przypadkach i dość kosztowne pod względem wymogów 
informacyjnych, wysiłku administracyjnego i kosztów transakcyjnych. Skutki dla rolników 
będą różne, ale mogą być większe w niektórych przypadkach. W związku z tym 
uzasadnione jest połączenie prostych, w niewielkim stopniu ukierunkowanych środków, 
stosowanych w wymiarze horyzontalnym na dużych obszarach, z bardziej sprecyzowanymi i 
przystosowanymi działaniami – pod warunkiem efektywności obu tych rozwiązań w 
osiąganiu wyników. 
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Na wyniki, jakie można osiągnąć w terenie, wpływa szereg pytań o kształt polityki. Pytania 
te dotyczą tego, czy polityka jest obowiązkowa czy dobrowolna dla zarządców gruntów, czy 
obejmuje porozumienia umowne i czy wymogi dotyczące środków zachęcających są roczne 
czy wieloletnie oraz w jaki sposób środki mają być stosowane. Jedynymi obowiązkowymi 
środkami środowiskowymi, jakie istnieją obecnie w WPR, są normy GAEC w ramach zasady 
wzajemnej zgodności. Koszt przestrzegania norm obciąża zarządcę gruntów. Drugi filar 
WPR obejmuje dobrowolne programy rolno-środowiskowe, które stanowią najważniejszy 
środek służący dostarczaniu środowiskowych dóbr publicznych, ale są także i inne, w tym 
pomoc dla leśnictwa. Z dobrowolnych płatności rolnicy często nie korzystają w sposób 
zapewniający objęcie dostatecznej powierzchni gruntów, po części z powodu 
niewystarczającej wiedzy fachowej z zakresu środowiska w danym regionie oraz braku 
odpowiednich zachęt społeczno-gospodarczych, szkoleń, działań informacyjnych i 
przekonania o trwałości wsparcia społecznego. 
 
Szereg kwestii dotyczących dostępu do płatności WPR wymaga wyjaśnienia w celu poprawy 
obecnej sytuacji w zakresie dóbr publicznych. W obecnej definicji „kwalifikujących się 
gruntów rolnych” brakuje jasności, co powoduje spore różnice w wykładni odnośnych aktów 
prawnych Rady oraz wśród organów kontroli i państw członkowskich co do 
kwalifikowalności znacznej powierzchni terenów rolniczych o wartości środowiskowej, które 
wskutek tego mogą zostać wykluczone z płatności bezpośrednich. Dwie kolejne kwestie 
dotyczące kwalifikowalności, obecnie omawiane, to definicja „czynnych zawodowo rolników” 
i wnioskowane ograniczenie płatności bezpośrednich po przekroczeniu określonej wielkości 
gospodarstwa rolnego. Z perspektywy ochrony środowiska wsparcie powinno być 
proporcjonalne do dostarczonych dóbr publicznych, bez względu na stopień aktywności 
rolnika i wielkość gospodarstwa rolnego. Pozwala na to obecnie definicja czynnego 
zawodowo rolnika zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz brak wymogu ograniczenia 
jednolitej płatności na gospodarstwo.  
 
Zagadnienia budżetowe/finansowe 

Skala finansowania niezbędna do dostarczania dóbr publicznych w stopniu sugerowanym 
wieloma celami UE wykracza poza obecny przydział w budżecie WPR. Ekspertyzy wskazują, 
że poważne zobowiązanie do poprawy jakości środowiska w Europie głównie w oparciu o 
zachęty finansowe mogłoby wymagać przeznaczenia na ten cel aż 30–40 miliardów EUR 
rocznie. 
 
Dostarczanie dóbr publicznych w europejskich gospodarstwach rolnych można by usprawnić 
poprzez rozdział środków w 1. i 2. filarze zarówno pomiędzy państwa członkowskie, jak i 
pomiędzy gospodarstwa rolne podzielające ambicje dotyczące dóbr publicznych i 
spełniające odpowiednie wymogi praktyczne. Obecna logika rozdziału środków nie 
uwzględnia dostarczania dóbr publicznych, ponieważ opiera się na wydatkach poniesionych 
w przeszłości. W ramach przyszłej WPR przydział środków musi o wiele wyraźniej 
odzwierciedlać dostarczanie dóbr publicznych. Podział budżetu WPR na 1. i 2. filar także 
wymaga zmiany w celu odzwierciedlenia priorytetów dotyczących dóbr publicznych. Obecna 
reforma stanowi okazję do pójścia w tym kierunku, nawet jeśli proces ten należy realizować 
etapami, aby uniknąć nadmiernych zakłóceń i sprzeciwu politycznego. Należy ustalić nowe 
kryteria przydziału środków odzwierciedlające wielofunkcyjność rolnictwa i gospodarowanie 
gruntami.  
 
Dla wielu zarządców gruntów płatności mają kluczowe znaczenie dla ich dochodu i woli 
dostarczania dóbr publicznych. Zgodnie z obecnym modelem rolno-środowiskowym 
płatności powinny opierać się na dodatkowych kosztach poniesionych przez rolnika i 
utraconym przez niego dochodzie w związku z dostosowaniem się do danych środków 
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(zgodnie z kryteriami kategorii zielonej WTO). Ważne jest zapewnienie dostatecznych 
środków zachęcających dla rolników, aby uczestniczyli oni w dobrowolnych działaniach, 
zwłaszcza w razie wzrostu cen towarów rolnych. Przykładowo może istnieć konieczność 
zwrócenia większej uwagi na koszty stałe w niektórych przypadkach. Biorąc pod uwagę 
problemy związane z ustaleniem właściwej kwoty płatności zapewniającej z biegiem czasu 
pożądany stopień uczestnictwa, pomocne byłoby opracowanie przez Komisję wytycznych 
dotyczących tworzenia efektywnych środków zachęcających. 
 
W teorii ci, którzy czerpią korzyści z dóbr publicznych, powinni mniej więcej odpowiadać 
tym, którzy ponoszą koszty jako podatnicy, w poszanowaniu zasady równoważności 
fiskalnej i ducha pomocniczości. W praktyce poważnym wyzwaniem jest rozróżnienie 
lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich dóbr publicznych, a także rozpoznanie ich 
odbiorców. Współfinansowanie środków w 2. filarze przez państwa członkowskie stanowi 
obecnie sposób na wcielenie w życie tej zasady, ale skłania rządy do wyboru środków w 1. 
filarze, finansowanym w pełni przez UE, na co wskazuje niewielkie stosowanie środków 
środowiskowych w 2. filarze w niektórych państwach członkowskich, np. w Grecji i 
Hiszpanii. Zasady współfinansowania mogą więc zniekształcać stosowanie ram politycznych 
najbardziej skutecznych do dostarczania dóbr publicznych i muszą być traktowane z 
ostrożnością. 
 
Udoskonalenie struktury i narzędzi polityki na potrzeby dostarczania 
dóbr publicznych 

Dóbr publicznych związanych z rolnictwem nie dostarcza się obecnie na dostateczną skalę, 
a UE nie udaje się realizować założeń. Obecne środki WPR służące dostarczaniu dóbr 
publicznych ograniczone są czynnikami takimi, jak brak działań dostosowawczych i limity 
budżetowe. Zaspokojenie popytu społecznego na dobra publiczne wymaga strategii 
utrzymania rygorystycznych podstawowych wymagań prawnych w zakresie ochrony 
środowiska wraz z wprowadzeniem zmian w obecnej strukturze polityki i dostępnych 
narzędziach. Priorytety obejmują zwiększenie dostosowania i ukierunkowania oraz wsparcia 
technicznego, wzmocnienie monitorowania i egzekwowania oraz przeznaczenie większych 
zasobów budżetowych na dostarczanie dóbr publicznych i dostatecznych zasobów na 
pokrywanie publicznych kosztów transakcyjnych. Państwa członkowskie, które w przeszłości 
w tym celu korzystały bardziej ze środków w 2. filarze, a teraz posiadają stosunkowo 
ambitne systemy, nie powinny być poszkodowane; restrukturyzacja musi przynieść korzyści 
netto środowisku na szczeblu i UE, i państw członkowskich. 
 
Płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji, obecnie objęte 1. filarem, nie 
stanowią efektywnej zachęty do wytwarzania dóbr publicznych i powinny z biegiem czasu, 
krok po kroku zostać ograniczone. Niemniej, jako że dwufilarowa struktura WPR z dużym 
prawdopodobieństwem zostanie utrzymana, przynajmniej w latach 2014–2020, struktura ta 
– bez względu na swoje wady – stanowi podstawę naszych wniosków w niniejszej 
ekspertyzie. Główne założenia polityczne zaproponowane dla WPR w niniejszym 
sprawozdaniu, podsumowane w rozdziale 4, to: 
 

 potwierdzenie podstawy prawnej wraz z jej lepszym wdrażaniem i egzekwowaniem; 
 
 dalsze stosowanie zasady wzajemnej zgodności jako mechanizmu objętego 1. 

filarem oraz płatności na grunt objętych 2. filarem; 
 
 należy udoskonalić warunki GAEC, wyodrębniając zestaw najważniejszych norm 

mających zastosowanie w całej UE, zapewniając dostateczną elastyczność w celu 
uwzględnienia specyfiki różnych regionów oraz unikając negatywnych skutków dla 
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środowiska. Niezbędne będzie odpowiednie przystosowanie GAEC w razie znacznej 
ekologizacji środków w 1. filarze; 

 
 większa koncentracja na dostarczaniu dóbr publicznych w obu filarach WPR, przy 

założeniu ich utrzymania i pozostawienia płatności bezpośrednich; 
 
 wprowadzenie w 1. filarze bez działań dostosowawczych kilku nowych środków 

środowiskowych wraz z płatnościami, mających zastosowanie w całej UE, np. 
utrzymanie właściwości krajobrazu, trwałych użytków zielonych i rolnictwa 
ekologicznego; 

 
 zostałby wprowadzony drugi zestaw nowych przepisów, mających zastosowanie w 

całej UE, ale wymagających dostosowania do miejscowych uwarunkowań, aby 
zapewnić możliwie najbardziej korzystne wyniki dla środowiska. Chodziłoby np. o 
ekologiczne odłogowanie gruntów, przykrywanie gleby, ochronę siedlisk 
półnaturalnych, w tym obszarów trawiastych, oraz wprowadzenie danych 
rachunkowych/planów dotyczących emisji gazów cieplarnianych. W tych 
przypadkach uregulowania lokalne mogłyby wnieść duży wkład w skuteczność 
środka przyjętego w skali europejskiej przy stosunkowo skromnych kosztach 
administracyjnych; 

 
 przepisy te (w sprawozdaniu środki grupy 2) można by wprowadzić dwojako. Z 

jednej strony można by je wprowadzić w połączeniu z dopłatami uzupełniającymi w 
1. filarze, mniej więcej zgodnie z wnioskami Komisji z listopadowego komunikatu 
dotyczącymi ekologizacji środków w 1. filarze, ale pozwalając państwom 
członkowskim na elastyczność w odniesieniu do planowania i wdrażania środków, 
wymagających zatwierdzenia przez Komisję i podlegających wymogom 
monitorowania i oceny. Drugim wariantem byłoby utrzymanie lub wprowadzenie 
środków w 2. filarze (gdzie wiele z nich stanowi już część programów rolno-
środowiskowych). Rolnicy musieliby jednak uczestniczyć w podstawowych środkach 
rolno-środowiskowych, aby kwalifikować się do otrzymania płatności bezpośrednich. 
Tym sposobem istniałby związek pomiędzy płatnościami bezpośrednimi w 1. filarze a 
tymi środkami (co po angielsku znane jest czasem jako orange ticket cross 
compliance – mieszany system obowiązków i zachęt stosowany do zapewnienia 
przestrzegania zasady wzajemnej zgodności). Konieczne byłoby przekazanie 
dostatecznych zasobów finansowych z budżetu w 1. filarze, aby umożliwić 
powszechne stosowanie tych środków, które mogą być w 100% finansowane przez 
UE, jeżeli koncentrują się na strategicznych priorytetach UE. Podstawowe znaczenie 
dla obu podejść ma konieczność zapewnienia dostatecznej elastyczności, aby 
przeprowadzić lokalne działania dostosowawcze; 

 
 ukierunkowane środki w 2. filarze ściślej niż obecnie dotyczyłyby dóbr publicznych, 

tak aby ten element budżetu mógł przynieść większą wartość dodaną. Kierunek 
realizacji środków wyznaczałyby plany krajowe zawierające jaśniej wytyczone cele 
niż obecnie, obejmujące np. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z gospodarstw 
rolnych czy zaspokojenie konkretnych potrzeb w zakresie różnorodności 
biologicznej; 

 
 większe wsparcie przeznaczono by na doradztwo i szkolenia dla rolników, 

finansowane w ramach WPR, co należałoby uzupełnić o większe upowszechnianie 
wiedzy rolniczej w wielu państwach członkowskich; 
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 małe gospodarstwa rolne podlegałyby nowemu uproszczonemu instrumentowi WPR, 
którego jeden element dotyczyłby dóbr publicznych, aby uniknąć obciążenia 
gospodarstw nieproporcjonalnymi kosztami; 

 
 w odniesieniu do środków zapewniających witalność obszarów wiejskich poza 

rolnictwem kluczową rolę odgrywałyby środki rozwoju obszarów wiejskich zgodne z 
podejściem terytorialnym, nie zaś sektorowym. Zważywszy że warunki społeczne, 
gospodarcze i demograficzne na obszarach wiejskich znacznie się różnią w UE, 
niezbędny jest wysoki stopień elastyczności, aby państwa członkowskie mogły 
programować i wdrażać odpowiednie środki.  

 
Trzeba przyznać, że zarządzanie ukierunkowanymi płatnościami wymaga dobrze 
wyposażonej i skutecznej administracji wykorzystującej dokładne i dostępne dane oraz 
skuteczne systemy. Musi się to odbywać w połączeniu z efektywnym upowszechnianiem 
wiedzy rolniczej oraz dobrymi procedurami monitorowania i oceny. Wszystko to ma 
kluczowe znaczenie dla dostarczania dóbr publicznych. Państwa członkowskie będą często 
niechętne wzmacnianiu tych usług, zwłaszcza usług doradczych dla gospodarstw rolnych, 
oraz ponoszeniu publicznych kosztów transakcyjnych związanych z zapewnianiem płatności 
ukierunkowanych na dobra publiczne, w związku z czym potrzebują odpowiednich środków 
zachęcających.  
 
Niewątpliwie opieranie dóbr publicznych na gospodarstwach rolnych skomplikuje 
zarządzanie gospodarstwami i zwiększy biurokrację, co stoi w sprzeczności z celem, jakim 
jest uproszczenie procedur. Jeżeli rolnicy mają zaspokajać potrzeby społeczne, potrzebują 
nie tylko zachęt finansowych i porad, ale również w miarę możliwości ograniczenia 
niepotrzebnej biurokracji. Cel ten można osiągnąć poprzez uniknięcie wielu wizytacji w 
gospodarstwie rolnym ze strony rozmaitych agencji zajmujących się różnymi formami 
kontroli oraz wprowadzenie wspólnych wizytacji okresowych dotyczących środków objętych 
i 1. filarem, i 2. filarem. Wizytacje te mogłyby odbywać się rzadziej, gdy rolnicy dowiedliby 
swojej kompetencji, zgodnie z podejściem opartym na ryzyku. Trzeba wyraźniej stwierdzić, 
że dostarczanie dóbr publicznych nie zawsze jest proste oraz że może wymagać negocjacji i 
kompromisów na szczeblu gospodarstw rolnych, a przy tym należy zapewnić spójność 
informacji przekazywanej rolnikom. Systemy kontroli będą musiały w jakiś sposób to 
odzwierciedlać z biegiem czasu, nie tworząc przy tym luk prawnych. W tym kontekście 
pomocne będą lepsze stosunki pomiędzy kontrolerami a doradcami, wsparte być może 
wspólnymi szkoleniami, oraz większa wymiana informacji. 
 
Środki spoza WPR służące dostarczaniu dóbr publicznych 

Nie istnieją uniwersalne środki umożliwiające optymalizację dostarczania różnych dóbr 
publicznych w UE. Niezbędne są różne rozwiązania, które często muszą uwzględniać 
uwarunkowania lokalne lub regionalne. Poleganie wyłącznie na przepisach i wydatkach 
publicznych, bez uczestnictwa sektora prywatnego i rynku, może nie wystarczyć do 
zaradzenia powszechnym niedoskonałościom rynku, które doprowadziły do niedostatecznej 
podaży dóbr publicznych. Środki rynkowe mogą na kilka sposobów przyczynić się do 
uzyskania korzyści środowiskowych na użytkach rolnych. Przedstawiliśmy dwa konkretne 
przykłady: koncepcję habitat banking i zamówienia publiczne na usługi, zwłaszcza 
zaopatrzenie w czystą wodę.  
 
Reforma WPR w 2013 r.: szansa na zaspokojenie potrzeb 
społecznych 
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Sprawozdanie wskazuje, że nie ma łatwego rozwiązania politycznego w odniesieniu do 
dostarczania dóbr publicznych. Z wszechobecnym zanieczyszczeniem powietrza, gleby i 
wody w rolnictwie, ze spadkiem różnorodności biologicznej terenów rolniczych i z 
ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych nie można sobie skutecznie poradzić wyłącznie 
poprzez wzmocnienie ram prawnych, a środki zachęcające muszą być dobrze obmyślane i 
stosowane oraz atrakcyjne dla rolników. Jednak nie ulega wątpliwości, że rutynowe 
działania nie spełnią oczekiwań, a nadchodząca reforma WPR daje szansę na przebudowę 
polityki i położenie o wiele większego nacisku na zaspokajanie potrzeb społecznych w 
zakresie dostarczania dóbr publicznych. Wymaga to daleko idących zmian, które należy 
wkrótce ustalić oraz wdrożyć krok po kroku w latach 2013–2020 i później.  
 
Niniejsza ekspertyza zawiera sugestie dotyczące realistycznej struktury politycznej WPR po 
2013 r. umożliwiającej dostarczanie dóbr publicznych, uwzględniając jej wykonalność z 
punktu widzenia rolnictwa, administracji i polityki oraz pozostałe cele wyznaczone w 
ramach WPR. Pociągnie to za sobą nowe sposoby wsparcia rolników i wymagać będzie 
zmiany kultury. Zmiana kultury potrzebna jest do tego, aby na politykę rolną spoglądano z 
nowej perspektywy. W rezultacie potrzebna jest nowa umowa społeczna pomiędzy 
rolnikami a społeczeństwem, w której dostarczanie dóbr publicznych postrzega się jako 
część nowoczesnego podejścia do rolnictwa, gdzie żywność, włókna i paliwa dostarcza się w 
sposób efektywny pod względem zasobów oraz pomagający przeciwdziałać zmianie klimatu 
i zapewniać wysoki stopień różnorodności biologicznej i dobrostanu zwierząt gospodarskich, 
w kontekście zróżnicowanych i dynamicznych obszarów wiejskich. 
 
Parlament Europejski, na którym spoczywają nowe, większe obowiązki, ma do odegrania 
ważną rolę, polegającą na dopilnowaniu, aby nadchodząca reforma WPR ostatecznie 
poprawiła sytuację w zakresie dóbr publicznych z korzyścią i dla rolników, i dla 
społeczeństwa.  
 
W podsumowaniu ekspertyzy stwierdza się, że pomimo braku magicznego rozwiązania 
oferującego sposoby takiej restrukturyzacji WPR, która zapewniłaby większe dostarczanie 
dóbr publicznych, istnieją praktyczne rozwiązania możliwe do przyjęcia teraz w ramach 
dłuższego okresu przekształceń. Obecny stan rzeczy politycznie nie jest już możliwy do 
utrzymania, ponieważ nie sprosta postulatom społeczeństwa oraz stanowiłby zły sygnał i 
dla rolników, i dla społeczeństwa obywatelskiego co do roli rolnictwa w XXI wieku. Decyzje 
podjęte w sprawie priorytetów WPR w tej reformie muszą zapewnić szczególne miejsce 
dostarczaniu dóbr publicznych w przyszłej WPR oraz nadać ton przyszłości zrównoważonego 
i konkurencyjnego sektora rolnictwa w długiej perspektywie. 
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1. TŁO I KONTEKST 
 
Logika i konfiguracja WPR po 2013 r. podlega obecnie obszernej analizie, a cel, kształt i 
skuteczność obecnego systemu wsparcia stają się przedmiotem coraz większego 
zainteresowania. W ramach debaty wyłania się konsensus co do koncepcji dóbr publicznych 
jako jasnej i gospodarczo uzasadnionej podstawy udzielania wsparcia publicznego 
zarządcom gruntów w ramach WPR w przyszłości.  
 
Rolnictwo odgrywa ważną rolę w dostarczaniu rozmaitych dóbr publicznych w Europie. Choć 
istnieje wiele odmian modelu rolnictwa w Europie, jego skutków praktycznych i upodobań 
społeczności lokalnych, wyróżnić można zestaw najważniejszych dóbr publicznych mających 
długofalowy związek z rolnictwem w UE. Mowa o środowiskowych dobrach publicznych, np. 
różnorodności biologicznej terenów rolniczych i krajobrazach kulturowych, oraz innych, np. 
witalności obszarów wiejskich. Jednak pozostaje jeszcze długa droga do przebycia, aby 
osiągnąć cele wyznaczone UE w odniesieniu do wielu z tych dóbr publicznych. Ponadto 
mogą pojawiać się większe naciski na sektor rolnictwa w przyszłości, aby pomógł on w 
rozwiązaniu problemów zmiany klimatu, co podkreślono np. w komunikacie Komisji 
ustanawiającym „Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 r.” (Komisja Europejska, 2011a). Choć w WPR istnieje już szereg 
narzędzi polityki potencjalnie umożliwiających dostarczanie dóbr publicznych, obecne ramy 
polityczne nie przyniosły niezbędnych wyników w wymaganym zakresie. 
 
Leśnictwo w Europie również odgrywa ważną rolę w dostarczaniu dóbr publicznych, a WPR 
należy do głównych mechanizmów finansowych wspierających odpowiednią gospodarkę 
leśną. Nie jest ona przedmiotem dalszych rozważań w niniejszym sprawozdaniu wyłącznie 
dlatego, że wykracza poza jego założenia. 
 
Ważna rola, jaką rolnictwo ma do odegrania w dostarczaniu dóbr publicznych w Europie, 
została dostrzeżona w komunikacie Komisji Europejskiej z listopada 2010 r. „WPR do 
2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi 
oraz aspektami terytorialnymi” (Komisja Europejska, 2010b). Wyznacza się tam trzy 
zasadnicze cele WPR do 2020 r.: opłacalną produkcję żywności, zrównoważone 
gospodarowanie zasobami naturalnymi i działania na rzecz klimatu oraz zrównoważony 
rozwój terytorialny, przy czym wszystkie trzy cele dotyczą dostarczania dóbr publicznych, w 
tym w zakresie środowiska, przez zarządców gruntów. Temat ten znalazł szersze 
omówienie w dość wyjątkowym wspólnym piśmie komisarzy Cioloşa (rolnictwo), Potočnika 
(środowisko) i Hedegaard (klimat) z dnia 11 marca 2011 r., w którym podkreślają oni, że 
„WPR stanowi skuteczne narzędzie, jakim dysponuje UE, umożliwiające przejście do 
bardziej zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi”, że „narzędzie to 
powinno pomóc państwom członkowskim w osiągnięciu celów w zakresie środowiska i 
zmiany klimatu, zwłaszcza w odniesieniu do różnorodności biologicznej, wody i gleby” oraz 
że „dostarczanie środowiskowych dóbr publicznych wymaga uczynienia z rolnictwa 
opłacalnego i konkurencyjnego sektora”.  
 
Rola WPR w udzielaniu wsparcia zarządcom gruntów w celu zapewniania dostatecznej 
podaży dóbr publicznych zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym została również uznana 
Parlamentu Europejskiego, zarówno w sprawozdaniu Lyona w sprawie przyszłości wspólnej 
polityki rolnej (WPR) po 2013 r. (Parlament Europejski, 2010), jak i w obecnie omawianym 
sprawozdaniu Dessa (Parlament Europejski, 2011a). Kluczową rolę WPR w osiąganiu celów 
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UE w zakresie różnorodności biologicznej podkreślono także w niedawno ogłoszonej 
strategii ochrony różnorodności biologicznej (Komisja Europejska, 2011b). 
 
Wartość, jaką wiele zainteresowanych stron i ogólniej społeczeństwo obywatelskie 
przywiązują do dostarczania dóbr publicznych, podkreślono w szeregu opracowań z różnych 
części Europy. Tak brzmiał jeden z najważniejszych wniosków płynących z dwukrotnych 
konsultacji Komisji na ten temat oraz konferencji w sprawie przyszłości WPR po 2013 r., 
zorganizowanej latem 2010 r.  
 
Niemniej, pomimo zbieżności poglądów na temat znaczenia rolnictwa i WPR dla 
dostarczania dóbr publicznych, wnioski mające na celu przekształcenie ogólnych propozycji 
w bardziej konkretne ramy polityczne i narzędzia, które mogłyby mieć zastosowanie w 
WPR, nie zostały dostatecznie sprecyzowane. Celem niniejszego sprawozdania, 
sporządzonego na wniosek Parlamentu Europejskiego, jest zbadanie wybranych kwestii z 
tym związanych oraz przedstawienie zaleceń co do sposobu zmiany struktury i kształtu 
WPR, aby mogła ona bardziej bezpośrednio przyczyniać się do dostarczania dóbr 
publicznych. 
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2. DOBRA PUBLICZNE ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 

 Z rolnictwem związane są rozmaite dobra publiczne, w tym środowiskowe dobra 
publiczne, krajobrazy rolnicze o wartości kulturowej, witalność obszarów wiejskich, 
dobrostan zwierząt gospodarskich i aspekty bezpieczeństwa żywnościowego. 

 Istnieją dane wyraźnie świadczące o niedostatecznej podaży tych dóbr publicznych, 
a UE nie udaje się osiągnąć wielu celów środowiskowych. 

 Liczne środki w obecnej WPR mogą potencjalnie pomóc w dostarczaniu dóbr 
publicznych w Europie. 

 Obecne ramy polityczne WPR nie przyniosły poprawy w wymaganym stopniu. 

 

2.1. Dobra publiczne związane z rolnictwem 
 
Koncepcja dóbr publicznych jest głęboko zakorzeniona w teorii ekonomii1. Ułatwia jasne 
wyznaczenie celów polityki rolnej i stwierdzenie, czy uzasadniona jest interwencja państwa 
w dostarczaniu niektórych dóbr i usług. O ile do zabezpieczenia dóbr prywatnych może 
posłużyć rynek, o tyle nie można tego powiedzieć o dobrach publicznych, których rynek nie 
może funkcjonować prawidłowo pod względem równowagi pomiędzy podażą a popytem. 
Skutkuje to często niedostateczną podażą dóbr publicznych (Samuelson, 1954, 1955; 
Peston, 1972; Cornes i Sandler, 1992). W niektórych sytuacjach dostateczną ilość dóbr 
publicznych zaspokajającą zapotrzebowanie społeczne zapewnia się w ramach opłacalnej 
gospodarczo działalności rolniczej. Niemniej w wielu przypadkach, zważywszy na brak 
prawidłowo funkcjonującego rynku, do zapewnienia pożądanej wielkości podaży niezbędna 
jest interwencja. W przypadku działań wykraczających poza wymogi prawne (i braku zgody 
społeczeństwa na dalszą regulację) stosowanie zachęt gospodarczych zazwyczaj będzie 
niezbędne głównie do zachęcania rolników, aby przekierowywali czynniki produkcji z 
wyłącznego wytwarzania towarów rolnych na dostarczanie dóbr publicznych (Bromley and 
Hodge, 1990; Hodge, 2008). Jednakże wsparcie działalności rolniczej lub rolników nie jest 
najlepszym rozwiązaniem w przypadku wszystkich dóbr publicznych związanych z 
rolnictwem.  
 
Koncepcję dóbr publicznych oraz rolę gospodarowania użytkami rolnymi i WPR w 
dostarczaniu dóbr publicznych zbadano dogłębnie w szeregu niedawno wydanych 
opracowań (zob. np. Cooper et al, 2009; RISE Foundation, 2009; ENRD, 2010). W 
ekspertyzach tych wyróżniono rozmaite dobra publiczne, w tym w zakresie środowiska, 
które można dostarczać w ramach odpowiednich praktyk rolniczych, z których wiele jest 
wysoko cenionych przez społeczeństwo, np. krajobrazy kulturowe, różnorodność biologiczna 

                                                 
1  Zgodnie z definicją dóbr publicznych cechują je dwie główne właściwości. Po pierwsze, dobra publiczne nie są 

konkurencyjne, co oznacza, że konsumpcja dobra przez jedną osobę nie zmniejsza korzyści dostępnej innym 
osobom. Po drugie, dóbr publicznych nie można wyłączyć z konsumpcji, tj. dostępność dobra dla jednej osoby 
nie pozbawia innych osób możliwości czerpania z niego korzyści. 
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terenów rolniczych, dobrej jakości woda, dobrze funkcjonujące gleby, witalność obszarów 
wiejskich, dobrostan zwierząt i aspekty bezpieczeństwa żywnościowego.  
 
Wyróżniony w tych ekspertyzach zestaw dóbr publicznych, przedstawiony w tabeli 1, jest 
właśnie ogólnym przedmiotem niniejszej ekspertyzy. 
 
Niemniej, choć środowiskowe dobra publiczne są dość dobrze zdefiniowane i 
udokumentowane w literaturze, nie można tego powiedzieć o innych dobrach publicznych, 
zwłaszcza witalności obszarów wiejskich. Witalność obszarów wiejskich często uwzględniana 
jest w kontekście produktów nietowarowych wielofunkcyjnego rolnictwa i należy do dóbr 
publicznych analizowanych w ramach obecnej debaty o WPR po 2013 r. Jest to jednak 
jedno z najtrudniejszych do uchwycenia i zdefiniowania dóbr publicznych związanych z 
rolnictwem (i różnymi sektorami pokrewnymi rolnictwu), ponieważ obejmuje szeroki 
wachlarz dóbr i usług o licznych i powiązanych ze sobą aspektach kulturowych, społecznych 
i gospodarczych. Główne czynniki wymieniane jako istotne w określaniu witalności 
społecznej, gospodarczej i kulturowej obszarów wiejskich to: równowaga demograficzna, 
dostęp do obszarów wiejskich (w tym dostępność komunikacji lokalnej), powiązania 
pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi, funkcjonowanie rynku pracy, dostateczna 
różnorodność i infrastruktura społeczna i gospodarcza, dostęp do edukacji i usług 
socjalnych oraz siła tożsamości lokalnej lub wiejskiej. 
 
W najważniejszych kwestiach występują w Europie spore rozbieżności; przykładowo w wielu 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej spuścizna kolektywizacji i scentralizowanych struktur 
gospodarczych przyniosła obawy dotyczące bezrobocia i ubóstwa na obszarach wiejskich, 
braku równowagi w strukturze gospodarstw rolnych, barier w inwestycjach i zakłóceń w 
sieci społecznej. Obawy te różnią się w zależności od regionu; wyludnienie obszarów 
wiejskich stanowi obecnie problem tylko w niektórych częściach Europy. Niemniej istnieje 
szereg wspólnych wątków i tematów. 
 
Według Randalla (2007) wartości związane z witalnością społeczności wiejskich powinny się 
ograniczać do wartości estetycznych związanych z rozmieszczeniem osadnictwa, aby nie 
wpaść w pułapkę w postaci mylenia skutków gospodarczych z dobrobytem gospodarczym. 
Randall twierdzi również, że: (i) argument witalności obszarów wiejskich nie pasuje do 
modelu niedoskonałości rynku/dóbr publicznych (Ollikainen and Lankoski, 2005 in Randall, 
2007) oraz że (ii) brak literatury zawierającej ocenę nierynkową witalności obszarów 
wiejskich. Literatura przedmiotu skupia się raczej na tym, jakie podejścia są niezbędne do 
poprawy witalności obszarów wiejskich poprzez uwzględnienie szerszych aspektów 
społecznych, gospodarczych i środowiskowych rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich. W 
tym kontekście za szczególnie ważne uznaje się przyjęcie podejścia terytorialnego. Zgodne 
z tym podejściem badania naukowe, głównie zakorzenione w geografii i socjologii, 
postrzegają zwykle witalność obszarów wiejskich jako wynik stosunków i interakcji 
społecznych na obszarach wiejskich, w tym odosobnienia i wykluczenia społecznego, 
zakorzenienia, kapitału ludzkiego, społecznego i politycznego, sieci społeczności lokalnych, 
działań indywidualnych i zbiorowych, lokalnej jakości życia i nowych możliwości dochodu 
poprzez zapewnianie usług socjalnych lub dóbr publicznych itp. 
 
Pomocne byłyby dalsza prace wiążące te kwestie z rolnictwem i polityką rolną, ale ich 
szczegółowe omówienie nie jest możliwe w kontekście niniejszej ekspertyzy.  
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Tabela 1: Główne dobra publiczne związane z rolnictwem 

Stabilizacja klimatu – zwiększenie składowania dwutlenku węgla i zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych: Usunięcie części zgromadzonego CO2 z atmosfery jest ważne w kontekście stabilizacji klimatu 
na świecie. Rośliny bardzo efektywnie gromadzą CO2, a metody uprawy, w których utrzymuje się stałą pokrywę 
roślinną i zwraca się odpady roślinne do gleby, stanowią dobry sposób na usuwanie dwutlenku węgla. Trwałe 
użytki zielone gromadzą niemal tyle samo dwutlenku węgla co lasy. Oprócz lepszego składowania dwutlenku 
węgla rolnictwo może także odgrywać ważną rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych 
za globalne ocieplenie – nie tylko CO2, ale również metanu i podtlenku azotu. 

Różnorodność biologiczna terenów rolniczych: Niegdyś produkcja żywności nie stanowiła zagrożenia dla 
wielu dzikich roślin i zwierząt. Rolnictwo stało się jednak bardziej intensywne, i dzisiaj różnorodność biologiczna 
terenów rolniczych w dużej mierze zależy od obszarów o mało intensywnej gospodarce lub nierolniczego 
otoczenia gospodarstw rolnych, np. nieuprawianych pasów ziemi pomiędzy uprawami, ogrodzeń lub 
żywopłotów, dróg, rowów i stawów w gospodarstwach rolnych. Miejsca te zapewniają pożywienie, schronienie i 
stanowiska lęgowe dla ptaków, ssaków i owadów oraz warunki rozwoju dla miejscowych kwiatów i innych roślin. 
Różnorodność biologiczna terenów rolniczych obejmuje także bogatą różnorodność genetyczną miejscowych ras 
zwierząt gospodarskich i odmian upraw, z których wiele jest dobrze dostosowanych do gleb, roślinności i 
klimatu danego regionu.  
Jakość i dostępność wody: Stała dostawa czystej wody jest korzystna dla zdrowia człowieka i stabilności 
ekologicznej. Stosowanie nawozów, herbicydów i pestycydów zwiększających produkcję rolną jest powszechne i 
może mieć ogromny wpływ na jakość wody zarówno powierzchniowej, jak i gruntowej. Metody ograniczania 
ilości azotanów, fosforanów i środków agrochemicznych, które trafiają do rzek i warstw wodonośnych, chronią 
źródła wody pitnej oraz przyczyniają się do różnorodności biologicznej rzek i terenów podmokłych. Jako że 
rolnictwo zużywa ogromną ilość wody, zwłaszcza do nawadniania upraw, głównym przedmiotem wysiłków jest 
zapewnienie bardziej skutecznego i zrównoważonego użytkowania wody.  
Funkcjonalność gleby: Gleba stanowi podstawę większości produkcji żywności. Dobrze funkcjonująca gleba 
cechuje się dobrą strukturą, dostateczną ilością materii organicznej i odpornością na erozję wietrzną lub wodną. 
Większość praktyk rolniczych wpływa w jakiś sposób na funkcjonalność gleby, którą jednak można chronić 
poprzez stosowanie odpowiednich metod uprawy.  
Jakość powietrza: Powietrze wolne od zanieczyszczeń jest korzystne dla zdrowia człowieka i funkcjonowania 
ekosystemów. Rolnictwo stanowi źródło emisji szeregu gazów reaktywnych, które mogą pogarszać jakość 
powietrza, np. amoniaku i pyłu zawieszonego. Przyjęcie odpowiednich praktyk gospodarowania gruntami może 
pomóc zminimalizować szkodliwy wpływ na jakość powietrza. 

Odporność na powodzie i pożary: W szczególności w państwach członkowskich środkowej i południowej 
Europy dostateczna ilość roślinności na pastwiskach może stanowić ważną przeszkodę w rozprzestrzenianiu się 
pożarów lasów i ograniczać ryzyko pożaru dla stałych upraw, np. drzew oliwnych. Zdolność terenów rolniczych 
do pochłaniania nadmiaru deszczu i gromadzenia wody powodziowej będzie coraz ważniejsza, zważywszy że 
zmiana klimatu zwiększa ryzyko powodzi na obszarach miejskich. 

Krajobrazy rolnicze o wartości kulturowej: Rolnictwo kształtowało przez tysiące lat i wciąż kształtuje 
charakterystyczne krajobrazy wiejskie Europy. Obejmują one alpejskie pastwiska, tarasowate krajobrazy, 
dehesa, sady i równiny zalewowe oraz mozaikowe krajobrazy, gdzie grunty orne mieszają się z użytkami 
zielonymi. Wiele cenionych modeli użytkowania gruntów i charakterystycznych lokalnych elementów krajobrazu 
nie stanowi już nieodłącznej części współczesnych metod uprawy, ale wciąż wymaga zagospodarowania, jeżeli 
tego rodzaju krajobrazy kulturowe mają zostać zachowane. Dalsze zarządzanie krajobrazami rolniczymi może 
odgrywać zasadniczą rolę w ochronie atrakcyjności obszarów wiejskich jako miejsca do życia lub uprawiania 
turystyki. 

Witalność obszarów wiejskich: Obszary wiejskie w Europie znacznie różnią się od siebie pod względem 
użytkowania gruntów, ludności, dobrobytu, języka, dziedzictwa kulturowego i tradycji. Witalność obszarów 
wiejskich rozumiana jest na różne sposoby, o czym mowa powyżej, ale na ogół odnosi się do dostępności 
określonego potencjału gospodarczego, minimalnej ilości usług i infrastruktury oraz potencjału ludzkiego i 
sprawnie funkcjonującej sieci społecznej w celu utrzymania w długiej perspektywie aktywności i atrakcyjności 
obszarów wiejskich jako miejsc do życia, pracy i zwiedzania. Ziemia, charakter krajobrazu, klimat i inne 
czynniki przyrodnicze służą kształtowaniu zwyczajów, tradycji i tożsamości obszarów wiejskich. Rolnictwo może 
pomóc utrzymać witalność obszarów wiejskich dzięki roli, jaką na obszarach wiejskich odgrywa ludność rolnicza 
oraz jej działania i tradycje. Wpływ jest obustronny. Aktywność gospodarcza i społeczna obszarów wiejskich 
może również pomóc w utrzymaniu działalności gospodarczej w rolnictwie i leśnictwie, która z kolei ma 
znaczenie dla dostarczania środowiskowych dóbr publicznych, od których zależą niektóre sektory gospodarki, 
np. turystyka i wypoczynek na obszarach wiejskich.  
Dobrostan zwierząt gospodarskich: O ile dobrostan zwierząt gospodarskich stanowi do pewnego stopnia 
dobro prywatne, ponieważ szerzej wiąże się ze zdrowymi zwierzętami gospodarskimi i pochodzącymi od nich 
produktami, o tyle społeczeństwo domaga się wyższych norm niż te, które leżą w interesie prywatnym. 
Najważniejsze znaczenie ma zapobieganie niepotrzebnym cierpieniom lub obrażeniom oraz uwzględnianie 
potrzeb fizjologicznych i behawioralnych zwierząt. 

Bezpieczeństwo żywnościowe: Choć żywność jest dobrem prywatnym, bezpieczeństwo żywnościowe to 
dobro publiczne, zważywszy że rynek nie zapewnia dostępności żywności w dowolnym czasie i miejscu. 
Przemyślane działania są zatem niezbędne do zapewnienia dostatecznej podaży żywności w długiej 



Departament Polityczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 460.053 24

perspektywie na szczeblu europejskim i światowym. W tym celu konieczne są różne działania, w tym inwestycje 
w badania i infrastrukturę w rolnictwie w krajach rozwijających się oraz tworzenie wystarczających zapasów. W 
odniesieniu do gospodarowania gruntami priorytetem w Europie będzie także utrzymanie zdolności 
zrównoważonego wytwarzania żywności w przyszłości poprzez odpowiednie gospodarowanie gruntami i innymi 
zasobami oraz zachowanie niezbędnych umiejętności.  

Źródło: Na podstawie ENRD, 2010. 
 

2.2. Niedostateczna podaż dóbr publicznych w świetle dostępnych 
danych 

 
Istnieje spora ilość danych dotyczących obecnych problemów w dostarczaniu niemal 
wszystkich środowiskowych dóbr publicznych związanych z rolnictwem. Choć szacunki 
obecnej skali dostarczania dóbr publicznych przez europejskie rolnictwo są oczywiście 
trudne do pozyskania, istnieją dane świadczące o niedostatecznej podaży wielu 
środowiskowych dóbr publicznych w porównaniu z zapotrzebowaniem publicznym, zgodnie 
z formalnymi celami środowiskowymi UE (Cooper et al, 2009; RISE Foundation, 2009; 
ENRD, 2010). Dane pochodzące z różnych wskaźników środowiskowych (np. EEA, 2005; 
EEA, 2009b; OECD, 2008) i innej literatury wskazują na stałe pogarszanie się na dużą skalę 
stanu licznych elementów środowiska, na które wpływa rolnictwo UE. Z kolei w przypadku 
innych elementów osiąga się poprawę, zwłaszcza w odniesieniu do niektórych aspektów 
jakości powietrza, wzrostu funkcjonalności gleby i jakości wody w niektórych regionach oraz 
spadku emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie, po części z powodu malejącej liczby 
zwierząt gospodarskich (EEA, 2010).  
 
W przeszłości produkcji rolnej bez większego trudu towarzyszyło dostarczanie wielu dóbr 
publicznych. Niemniej z biegiem czasu zmiany technologiczne, rynkowe i polityczne 
doprowadziły do bardziej intensywnego wykorzystywania użytków rolnych w wielu 
częściach UE-27. Towarzyszyły temu znaczne zmiany strukturalne zmierzające do 
zwiększenia korzyści skali i wydajności wraz z marginalizacją lub rezygnacją z użytkowania 
gruntów na niektórych mniej wydajnych obszarach. Obie tendencje doprowadziły do spadku 
liczby gatunków i wartości siedlisk, homogenizacji krajobrazu rolniczego, rosnącego 
niedoboru wody w wielu regionach, poważnych problemów z erozją gleby i materią 
organiczną gleby. W ostatnich latach jedne z najsilniejszych tendencji do intensyfikacji 
rolnictwa pojawiły się w regionach o mniej intensywnej uprawie, co może mieć niekorzystny 
wpływ na krajobraz rolniczy o wysokiej wartości przyrodniczej. Ponadto na wielu bardziej 
oddalonych obszarach nastąpiła migracja osób z obszarów wiejskich do miast, prowadząc 
do wyludnienia lub przewagi osób starszych i braku równowagi demograficznej na wielu 
obszarach wiejskich w Europie, a także wpływając na dostępność usług i infrastruktury 
lokalnej, prężność społeczności wiejskich oraz lokalne dziedzictwo i tradycje kulturowe.  
 
Dalsze dane świadczące o niedostatecznej podaży dóbr publicznych można znaleźć w 
załączniku 1.  

2.2.1. Stan dóbr publicznych w świetle dostępnych danych 
 
Wskaźniki stanu środowiska w Europie opracowano w ramach szeregu inicjatyw, w tym np. 
projektu IRENA (EEA, 2005), procesu SEBI 2010 (EEA, 2009b), projektu OECD (OECD, 
2008) oraz wspólnych ram monitorowania i oceny (WRMO). Obecnie trwają prace nad 
zestawem 28 wskaźników rolno-środowiskowych wybranych na podstawie wyników 
projektu IRENA, obejmujących państwa członkowskie UE-27 (Komisja Europejska, 2006). 
Niemniej wciąż brakuje wskaźników, a tym samym danych ilościowych o stanie niektórych 
dóbr publicznych na szczeblu europejskim, zwłaszcza krajobrazów rolniczych, witalności 
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obszarów wiejskich i dobrostanu zwierząt. Poniżej znajdują się informacje o wielkości 
podaży środowiskowych dóbr publicznych w skali europejskiej.  
 
Stabilizacja klimatu:  W niedawno wydanym sprawozdaniu w sprawie stanu środowiska 
(EEA, 2010) podkreśla się, że choć UE jest na drodze do osiągnięcia celów z Kioto, nie 
wystarczy to do utrzymania wzrostu temperatury poniżej 2oC. W tym celu do 2020 r. 
niezbędne będzie ograniczenie emisji o 25–40%, co wymagać będzie większych wysiłków w 
celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i większej koncentracji na środkach 
dostosowawczych. Sektor rolnictwa osiągnął już znaczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (ponad 20% od 1990 r.), ale niewątpliwie będzie miał istotną rolę do 
odegrania w osiągnięciu dalszych spadków do 2020 r. (Komisja Europejska, 2011a). 
Główne źródła emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa to: emisja CO2 z gleb, 
wynikająca ze zmiany użytkowania gruntów, zwłaszcza z odwodnienia gleb organicznych, w 
szczególności torfowisk, szacowana na 20–40 ton CO2 na hektar rocznie w UE (Alterra et al, 
2008); emisja N2O z gleb; emisja CH4 z procesu trawienia; emisja N2O i CH4 z gospodarki 
nawozowej oraz emisja CH4 z uprawy ryżu (UNFCC, 2008). 
 
Różnorodność biologiczna krajobrazu rolniczego: Choć europejski wskaźnik 
pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego sugeruje, że spadek liczebności ptaków 
krajobrazu rolniczego został wyrównany od 1990 r. (EBCC/ RSPB/ BirdLife/ Statistics 
Netherlands, in EEA, 2009b), ocena z 2004 r. wykazała, że unijna (i ogólnoeuropejska) 
populacja ptaków krajobrazu rolniczego nadal maleje, a obawy wciąż budzi stan rzadszych 
zagrożonych gatunków ptaków krajobrazu rolniczego (BirdLife International, 2004). 
Niemniej spadek liczebności ptaków krajobrazu rolniczego wydaje się mniej poważny niż 
spadek liczebności niektórych innych bardziej wrażliwych gatunków, np. dane o motylach 
zamieszkujących obszary trawiaste wykazują spadek o ponad 50% od 1990 r. Ponadto 
sprawozdania państw członkowskich UE w sprawie stanu ochrony gatunków i siedlisk 
mających znaczenie dla Wspólnoty (tj. objętych dyrektywą siedliskową) wskazują, że 
siedliska związane z działalnością rolną, zwłaszcza siedliska obszarów trawiastych, znajdują 
się w bardzo złym stanie. W przypadku mniej niż 10% siedlisk obszarów trawiastych 
mających znaczenie dla Wspólnoty stwierdzono korzystny stan ochrony w 2008 r., a łącznie 
jedynie w przypadku 7% siedlisk związanych z ekosystemami rolnymi stwierdza się 
korzystny stan ochrony, w porównaniu z 17% typów siedlisk niezwiązanych z 
ekosystemami rolnymi. Przyczyny takiego stanu rzeczy obejmują ogół zmian w kierunku 
intensyfikacji rolnictwa w niektórych częściach UE i ograniczonej gospodarki na innych 
obszarach oraz, w skrajnych przypadkach, bezpośrednie porzucanie działalności rolnej. 
 
Jakość wody: Równowaga odżywcza w rolnictwie w odniesieniu do azotu i fosforu 
poprawiła się w ostatnich latach w wielu państwach członkowskich, choć przewiduje się, że 
ładunek azotu w sektorze rolnictwa utrzyma się na wysokim poziomie w krótkiej 
perspektywie. Analiza tych projektów planów gospodarowania wodami w dorzeczu, które 
zostały ogłoszone przed 2009 r., wykazała, że zanieczyszczenie azotem ze źródeł 
rozproszonych lub punktowych odnotowuje się w 124 ze 137 dorzeczy, fosforem w 123 
przypadkach, a pestycydami w 95 przypadkach (Dworak et al, 2010).2Główne źródła azotu i 
fosforanów to nawozy nieorganiczne, nawozy i muły organiczne, pasze dla zwierząt 
gospodarskich i wycieki z kiszonek. Zgodnie z niedawnym oświadczeniem EEA „w 
przypadku znacznej części wód istnieje duże ryzyko braku osiągnięcia dobrego stanu 
ekologicznego do 2015 r.” (EEA, 2010). 
 
Dostępność wody: Sektor rolnictwa wywiera istotny wpływ na wielkość zasobów wodnych 
UE. Należy do największych użytkowników wody w UE, wykorzystując połączenie opadów 
                                                 
2  Opracowanie planów wymagane jest na mocy ramowej dyrektywy wodnej. 
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atmosferycznych, wody pozyskiwanej z warstw wodonośnych i źródeł powierzchniowych 
oraz wody przechowywanej w zbiornikach dla celów nawadniania i na potrzeby zwierząt 
gospodarskich. Średnio sektor ten odpowiada za 24% łącznego poboru wody w UE. 
Niemniej jednak rozmieszczenie zużycia wody w rolnictwie nie jest równomierne, a w 
niektórych regionach południowej Europy rolnictwo odpowiada aż za 80% poboru wody. W 
kontekście zmiany klimatu coraz większe obawy budzi problem niedoboru wody, a liczba 
państw członkowskich doświadczających okresowych lub długotrwałych susz wzrosła z 
biegiem lat. 
 
Funkcjonalność gleby: Choć procesy degradacji gleby znacznie różnią się w zależności od 
regionu, w związku z różnym stopniem oddziaływania głównych zagrożeń, degradacja gleby 
pozostaje problemem w całej UE. Szacuje się, że 115 milionów hektarów lub 12% łącznej 
powierzchni gruntów w Europie podlega erozji wodnej, a 42 miliony hektarów doświadczają 
erozji wietrznej (EEA, 2005). Niemniej nowsze szacunki z użyciem modelu PESERA 
dostarczają bardziej dokładnych danych, dotyczących powierzchni użytków rolnych w 
Europie zagrożonych erozją gleby. Wyniki uzyskane dzięki zastosowaniu tego modelu 
wskazują, że około 57,7 miliona hektarów użytków rolnych zagrożonych jest erozją 
wynoszącą ponad 1 tonę na hektar rocznie oraz że 47,2 miliona hektarów zagrożonych jest 
erozją gleby wynoszącą ponad 2 tony na hektar rocznie, przy czym szczególnie narażone są 
państwa członkowskie basenu Morza Śródziemnego. Szacuje się, że 45% europejskich gleb 
zawiera niewiele materii organicznej (tj. zawiera poniżej 3,4% materii organicznej gleby lub 
2% węgla organicznego gleby), choć występują znaczne różnice pomiędzy państwami 
członkowskimi. W południowej Europie około 75% gleb zawiera niewiele materii 
organicznej, co po części odzwierciedla charakter gleb, warunki bioklimatyczne i wydłużone 
okresy uprawy w tych krajach. Gleby w niektórych częściach Francji, Wielkiej Brytanii i 
Niemiec także zawierają niewiele materii organicznej. Próby modelowania potencjalnego 
zagrożenia dla materii organicznej gleby ze strony zmiany klimatu wskazują, że bez zmian 
w gospodarowaniu materia organiczna gleby zagrożona jest w przypadku większości gleb 
ornych w Europie. Powszechne jest również zagęszczanie gleby z powodu regularnej 
uprawy i ciężkiego sprzętu, choć trudno uzyskać dane o skali tego problemu. 
 
Jakość powietrza: Główne zagrożenia dla jakości powietrza wynikające z rolnictwa to 
amoniak i pył zawieszony. Poważnym problemem wciąż jest depozycja atmosferyczna 
azotu, zważywszy że ponad 40% ekosystemów lądowych i słodkowodnych doświadcza 
obecnie depozycji atmosferycznej azotu przekraczającej ładunek krytyczny (EEA, 2010). 
94% łącznej emisji NH3 w UE pochodzi z rolnictwa (EEA, 2010). Choć emisja amoniaku do 
atmosfery znacznie się obniżyła (o 24% pomiędzy 1990 r. a 2008 r.), konieczny jest dalszy 
spadek, aby uniknąć szkodliwego odkładania się czynników zakwaszających i eutrofizacji, 
które nadal stanowią problem w UE. Amoniak również znacznie przyczynia się do tworzenia 
w powietrzu pyłu zawieszonego (pyłu drobnego).  
 
Odporność na powodzie: Dane na temat tego dobra publicznego są ograniczone. Badania 
wskazują, że występowanie zdarzeń powodziowych w Europie może się nasilić, choć na 
szczeblu UE nie istnieją dane o związku pomiędzy gospodarowaniem terenami rolniczymi a 
ryzykiem powodziowym. 
 
Odporność na pożary: Istnieje niewiele danych o odporności siedlisk rolnych na pożary. 
Niemniej dane wskazują, że w Portugalii, w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech i w Grecji 14 
milionów hektarów lasu spłonęło łącznie w latach 1980–2008 (JRC, 2009), a ryzyko 
pożarów lasów ma istotnie wzrosnąć w związku ze zmianą klimatu.  
 
Krajobrazy rolnicze o wartości kulturowej: Na kształt krajobrazów rolniczych wpływają 
różne czynniki wzajemnie na siebie oddziałujące, w tym modele uprawy i hodowli, 
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intensywność użytkowania gruntów, rozmiary i granice działek, elementy nierolne, aspekty 
kulturowe oraz zarówno współczesne, jak i zabytkowe budynki i infrastruktura.  Nie ma 
jednego wskaźnika, który może ująć wszystkie te czynniki i odzwierciedlić złożoność i 
wielofunkcyjność unijnych krajobrazów rolniczych (EEA, 2005). Z tej przyczyny tendencje 
dotyczące krajobrazów rolniczych należy rozpoznawać w oparciu o różne wskaźniki, np. 
powierzchnię upraw, gęstość obsady, pokrycie gruntów oraz występowanie i rozmieszczenie 
elementów krajobrazu rolniczego.  
 
Wypas zwierząt gospodarskich ukształtował różnorodność krajobrazów i siedlisk 
charakterystyczną dla systemów wypasu ekstensywnego w Europie, szczególnie szeroko 
rozpowszechnionych na mało wydajnych i górzystych obszarach. Spadek liczebności 
zwierząt gospodarskich może doprowadzić do utraty tego szczególnego charakteru 
krajobrazu. Odsetek trwałych użytków zielonych w UE i gęstość obsady na hektar zmalały w 
minionym dziesięcioleciu (o 11% w latach 2001–2009 i 1,1% rocznie pomiędzy 2000 r. a 
2005 r.). W 2000 r. w wielu regionach największy odsetek łącznej populacji zwierząt 
gospodarskich stanowiło bydło, ale zmalał on o ponad 10% na wielu obszarach z przewagą 
bydła (EEA, 2005). Brak ogólnoeuropejskich danych o stanie elementów terenów 
rolniczych. Dane z badań i studiów przypadku w poszczególnych państwach członkowskich 
wskazują na różne tendencje – zarówno wzrosty, jak i spadki liczby elementów 
krajobrazowych w różnych państwach członkowskich, wskutek rozmaitych obciążeń i 
bodźców politycznych (Farmer et al,  2008). 
 
Witalność obszarów wiejskich: Zróżnicowany charakter witalności obszarów wiejskich 
sprawia, że jest ona trudna do zbadania. Niemniej pewnych wskazań dostarczają 
zauważane tendencje społeczno-gospodarcze w Europie, pomimo ich zróżnicowania na 
szczeblu regionalnym. Istnieją dane świadczące o tym, że obszary wiejskie, zwłaszcza te 
bardziej oddalone, wciąż ubożeją pod względem zarówno ludności, jak i działalności 
gospodarczej (Mandl et al, 2007). W niedawnej ekspertyzie Copusa et al (2011) podkreśla 
się różnorodność obszarów wiejskich w UE, ale twierdzi się, że „w regionach rolniczych 
występuje tendencja do stosunkowo niskiej wydajności, wykazująca wiele cech procesu 
zubożenia społeczno-gospodarczego”. Sprawozdanie w sprawie obszarów wiejskich w 
nowych państwach członkowskich, ukończone tuż przed przystąpieniem z 2004 r., wykazało 
tendencję do migracji z regionów peryferyjnych do stołecznych, zwłaszcza wśród osób 
młodych (IAMO, 2004). Obszary wiejskie we wschodnich państwach członkowskich oraz na 
południowych i północnych granicach UE wyraźnie charakteryzuje większy spadek liczby 
ludności w stosunku do Europy Zachodniej. Zmiana demograficzna w kierunku starzejącego 
się społeczeństwa jest porównywalnie większa na obszarach wiejskich. Spadkowe tendencje 
demograficzne i gospodarcze na wielu obszarach wiejskich o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania doprowadziły do mniejszego zapewniania usług i infrastruktury publicznej: 
skutki mogą dotyczyć dróg, komunikacji publicznej, infrastruktury opieki nad dziećmi, 
zdrowia i edukacji, wypoczynku i rekreacji, jak również możliwości zatrudnienia i utraty 
wielu miejscowych tradycji i innych elementów dziedzictwa kulturowego (Europejska 
Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, 2006).  
 

2.2.2. Dane świadczące o zapotrzebowaniu na dobra publiczne 
 
Trudno jest ocenić skalę zapotrzebowania na dobra publiczne dostarczanie przez rolnictwo 
w Europie. Sama charakterystyka dóbr publicznych – brak konkurencji i niewyłączność – 
oznacza, że nie ma dla nich rynków, w związku z czym poza procesem politycznym istnieje 
niewiele formalnych mechanizmów, za pomocą których konsumenci jako „obywatele” mogą 
wyrażać swoje zapotrzebowanie na dane dobro publiczne. Jednym źródłem informacji na 
ten temat są indywidualne preferencje lub stosunek do środowiska naturalnego, co 
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wskazuje na istnienie zapotrzebowania, które jest ujmowane we wskaźnikach zachowań 
(takich jak liczba wizyt w parkach narodowych, członkostwo w organizacjach 
ekologicznych), badaniach postaw i analizach dotyczących wyceny warunkowej. Agregacja 
tych indywidualnych preferencji w celu określenia skali zapotrzebowania na „wspólne” 
dobro publiczne jest jednak wyjątkowo problematyczna. Cele polityczne, które są określane 
w politycznym procesie decyzyjnym, można wykorzystać jako zastępczy wskaźnik 
wspólnych potrzeb społeczeństwa i jako takie można zastosować do określenia pożądanego 
lub optymalnego społecznie poziomu dostarczania dóbr publicznych.  
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Tabela 2: Cele legislacyjne i polityczne UE dotyczące dóbr publicznych 
Środowiskowe dobra 

publiczne 
Cele legislacyjne / polityczne 

Stabilizacja klimatu  Przyczynienie się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE o co 
najmniej 20% poniżej poziomu z 1990 r. do 2020 r. (pakiet 
klimatyczno-energetycznych UE, 2008 r.). Na szczeblu UE nie istnieją 
sektorowe cele ilościowe dla rolnictwa. 

Różnorodność 
biologiczna 

Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej ... w UE do 2020 roku 
[oraz] przywrócenie ich w takim wymiarze, w jakim jest to możliwe… 
(decyzja Rady Europejskiej, 15 marca 2010 r.).  

Jakość wody Poprawa i zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu ekosystemów 
wodnych i terenów podmokłych ... ograniczenie zanieczyszczenia wody 
i osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wszystkich części wód do 
2015 r. (ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE). 

Dostępność wody Promowanie zrównoważonego korzystania z wód i łagodzenie skutków 
susz (ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE). 

Funkcjonalność gleby Brak formalnego celu UE. Cel pochodny: ochrona i zapewnienie 
zrównoważonego korzystania z gleby poprzez zapobieganie dalszej 
degradacji, w tym erozji, pogorszeniu stanu gleby, zanieczyszczeniu i 
pustynnieniu (ze strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby COM 
(2006) 231 wersja ostateczna oraz 6. wspólnotowego programu 
działań w zakresie środowiska naturalnego 1600/2002/WE). 

Jakość powietrza Przestrzeganie limitów całkowitych emisji czterech zanieczyszczeń 
powodujących zakwaszenie, eutrofizację i zanieczyszczenie ozonem w 
warstwie przyziemnej (dwutlenku siarki, tlenków azotu, lotnych 
związków organicznych i roztworu amoniaku), ustalonych dla 
poszczególnych państw członkowskich w 2010 r. (dyrektywa w sprawie 
krajowych poziomów emisji 2001/81/WE). 
 
Ochrona środowiska naturalnego jako całości poprzez zapobieganie 
emisjom do wszystkich ośrodków (powietrza, gruntu i wody) lub ich 
minimalizację (dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych 
2010/75/UE) 

Odporność na powodzie i 
pożary 

Zmniejszenie prawdopodobieństwa powodzi i ich potencjalnych 
skutków (dyrektywa w sprawie powodzi 2007/60/WE). 
 

Krajobrazy rolnicze o 
wartości kulturowej 

Brak formalnych celów UE. Cel pochodny: ochrona i poprawa stanu 
tradycyjnych krajobrazów rolniczych w UE, utrzymanie cech 
krajobrazowych oraz zachowanie i stosowne przywrócenie pierwotnego 
stanu obszarów o znaczącej wartości krajobrazowej (z 6. 
wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego 
1600/2002/WE) 

Witalność obszarów 
wiejskich 

Wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz 
zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz 
zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych. Wśród regionów, o 
których mowa, szczególną uwagę poświęca się obszarom wiejskim ... 
(art. 174 wersji skonsolidowanej Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej) 

Dobrostan zwierząt 
gospodarskich 

Brak formalnego celu UE oprócz art. 13 TUE (Traktat z Lizbony), który 
stanowi, że UE i państwa członkowskie „w pełni uwzględniają 
wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt” i odnosi się między innymi 
do polityki rolnej. Cel pochodny: osiągnięcie poziomu ochrony 
zgodnego z wymaganiami obywateli w zakresie dobrostanu zwierząt 
gospodarskich (projekt strategii dotyczącej dobrostanu zwierząt). 
Konkretne wymogi prawne istnieją w przypadku świń, cieląt i kur 
niosek. 

Bezpieczeństwo 
żywnościowe 

Brak formalnego celu UE. Cel pochodny: utrzymanie solidnej bazy 
zasobów umożliwiających zrównoważoną produkcję żywności w 
przyszłości. 
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Charakter odpowiednich celów – ustalonych zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu 
krajowym – jest zmienny. Są to cele określone zarówno jednoznacznie, jak i 
niejednoznacznie oraz cele wiążące prawnie i cele, których nie można prawnie egzekwować. 
Cele jednoznaczne są zazwyczaj zawarte w umowach i konwencjach zawieranych na 
szczeblu międzynarodowym i UE i są określone w formalnych zobowiązaniach UE 
dotyczących środowiska naturalnego oraz w niektórych unijnych lub krajowych aktach 
prawnych. Jednoznaczne cele UE zostały ustalone w przeważającej mierze w odniesieniu do 
różnorodności biologicznej, jakości wody, emisji gazów cieplarnianych i jakości powietrza i 
niejednokrotnie są to konkretne cele ilościowe, jakie w niektórych przypadkach należy 
osiągnąć w określonym terminie. 
 
Jak zauważono powyżej, osiągnięto pewien postęp w zakresie jakości powietrza, jakości 
wody i emisji gazów cieplarniach pochodzących z rolnictwa, lecz trzeba jeszcze wiele 
uczynić, aby osiągnąć europejskie cele dotyczące zmiany klimatu, różnorodności 
biologicznej i jakości wody. 
 
 
2.3. Obecne środki polityki na rzecz dostarczania dób publicznych 

2.3.1. Rola przepisów i środków opartych na zachętach w dostarczaniu dóbr 
publicznych 

 
W przypadku niedostatecznej podaży dóbr publicznych można wybrać różne działania 
polityczne. Na poziomie najprostszym można albo wzmocnić istniejące przepisy, albo 
wprowadzić przepisy nowe. Jeżeli nie są przestrzegane obowiązujące przepisy, można 
ulepszyć ich egzekwowanie. Wyjściem alternatywnym jest zapewnienie płatności 
finansowych w celu zachęcenia do pożądanego zachowania. Każde z tych rozwiązań 
wywiera różne skutki na zasoby publiczne. Przepisy ograniczają prawa własności rolników 
lub właścicieli gruntów i wymagają od nich ponoszenia kosztów przestrzegania przepisów, 
natomiast środki oparte na zachętach wiążą się z kosztami dla podatników. W praktyce 
decyzja o tym, czy bardziej restrykcyjne przepisy są uzasadnione czy nie, jest sprawą 
społecznych i politycznych preferencji i decyzji. W szczególnych sytuacjach, w których 
uważa się, że efekt dystrybucyjny wywierany przez wzmocnione przepisy nakłada 
niesprawiedliwe obciążenie na rolnika, społeczeństwo może zapewniać rekompensatę za te 
ograniczenia albo na czas określony, albo na czas nieokreślony. Nie jest to powszechne w 
UE, lecz jednym przykładem takiej praktyki mogą być płatności w ramach sieci Natura 
2000, które mogą jednoznacznie przysługiwać rolnikom z tytułu działań potrzebnych do 
przestrzegania ograniczeń w gospodarowaniu ich gruntami wynikających z dyrektywy 
ptasiej i dyrektywy siedliskowej. 
 
Przepisy (wymogi prawne lub inne wiążące normy) są istotne z punktu widzenia 
dostarczania dóbr publicznych z dwóch powodów. Po pierwsze, mają na celu kontrolę 
zachowań ludzi poprzez zakaz społecznie niepożądanych działań lub nakaz podejmowania 
działań pożądanych. Po drugie, określają „poziom odniesienia”, tj. linię podziału między 
poziomem ochrony środowiska, którą rolnicy powinni zapewnić na własny koszt, a wyższym 
poziomem jakości środowiska naturalnego, za którego zapewnienie rolnicy mogą otrzymać 
płatności, na przykład w ramach programów rolno-środowiskowych (OECD, 1998; Scheele, 
1999; Kristensen and Primdahl, 2006). W związku z tym każda polityka, która daje 
możliwość otrzymania płatności z tytułu osiągnięcia określonych celów, potrzebuje jasnych 
podstawowych założeń dotyczących ustalania, czy płatności są uzasadnione. Zgodnie z 
zasadą „zanieczyszczający płaci” nie należy dokonywać płatności na rzecz zarządców 
gruntów wyłącznie z tytułu spełnienia wymogów prawnych lub innych wiążących norm, z 
zastrzeżeniem wymienionych powyżej wyjątków. Wyłącznie w przypadkach, w których 
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potrzebne jest działanie wykraczające poza podstawowe wymagania prawne, 
wynagrodzenie jest potrzebne, aby zachęcić do stosowania określonych sposobów 
gospodarowania gruntami i dokonywania innych inwestycji, które w przeciwnym razie nie 
miałyby dla rolnika sensu z ekonomicznego punktu widzenia. 
 

2.3.2. Obecne środki polityki w ramach WPR 
 
Od 1985 r. w ramach WPR funkcjonują środki polityki służące do wspierania dostarczania 
środowiskowych dóbr publicznych. To jednak reformy MacSharry’ego z 1992 r. 
zasygnalizowały początek znacznych wysiłków na rzecz włączenia aspektów 
środowiskowych do WPR, co stworzyło obowiązek wdrożenia przez państwa członkowskie 
środka rolno-środowiskowego. Od tamtej pory w WPR wprowadzono również inne zmiany 
za pomocą reformatorskiej agendy 2000 w 1999 r., reform Fischlera w 2003 r. i 2004 r. 
oraz przeglądu WPR w 2008 r., których celem było zwiększenie zgodności praktyk 
rolniczych z zasadami zrównoważonego rozwoju, zwiększenie zakresu dostarczania 
środowiskowych dóbr publicznych i zmniejszenie szkód dla środowiska naturalnego 
(Baldock et al, 2002; OECD, w przygotowaniu). Witalność obszarów wiejskich została 
oficjalnie wprowadzona jako istotny element WPR w ramach reform przewidzianych w 
agendzie 2000 wraz z wprowadzeniem środków polityki, które wykraczały poza sektor 
rolnictwa. Następnie szczególnie skoncentrowano się również na dobrostanie zwierząt 
gospodarskich, nie tylko zgodnie z wymogami dotyczącymi współzależności, lecz również w 
ramach środków należących do 2. filaru. 
 
Cele te zostały w praktyce osiągnięte w różnym stopniu. Podaż wielu dóbr publicznych jest 
nadal niedostateczna, pomimo wkładu, jaki wniosły dotychczasowe interwencje polityczne. 
Jeżeli dostarczanie dóbr publicznych ma być zgodne z celami europejskimi, konieczne będą 
dodatkowe działania.  
 
Doświadczenia w zakresie planowania i wdrażania środków polityki koncentrujących się na 
dostarczaniu dóbr publicznych za pomocą WPR w ciągu ostatnich 20 lat pokazały, że na ich 
skuteczność wpływ ma wiele różnorodnych czynników. Należą do nich planowanie i 
ustalenie priorytetów odpowiednich środków polityki, jasność ich celów, sposób ich 
wdrażania (zwłaszcza stopień ich dostosowania i ukierunkowania), dostępność doradztwa i 
szkoleń dla rolników, zdolności administracyjne odpowiednich agencji oraz inwestycje w 
gromadzenie, monitorowanie i ocenę danych. Znaczny wpływ na ostateczne rezultaty 
środków ma również to, czy zasoby budżetowe są odpowiednie z perspektywy wymogów. 
 
Zasadniczo wszystkie rodzaje rolnictwa mogą dostarczać dobra publiczne, jeżeli 
gospodarowanie gruntami odbywa się w sposób odpowiedni. Istnieją jednak znaczne 
różnice w rodzajach i ilościach dóbr publicznych, które mogą dostarczać różne rodzaje 
gospodarstw rolnych i systemów gospodarki rolnej w Europie. Niektóre praktyki gospodarki 
rolnej potrzebne do ciągłego dostarczania dóbr publicznych występują powszechnie w całej 
Europie, a inne są w większym stopniu związane z konkretnymi regionami lub miejscami. 
Wiele z tych sposobów zarządzania skutkuje jednoczesnym dostarczaniem szeregu 
środowiskowych dóbr publicznych. Zakres korzystnych praktyk gospodarki rolnej 
niewątpliwie ulegnie zmianie wraz z upływem czasu, ponieważ najnowsze technologie 
stwarzają nowe możliwości zwiększenia środowiskowej wartości działalności rolniczej i 
gospodarowania gruntami, na przykład dzięki podwyższeniu efektywności energetycznej.  
 
Największy zakres dóbr publicznych zapewniają ekstensywne gospodarstwa hodowlane, 
systemy mieszane łączące hodowlę zwierząt gospodarskich i uprawy, uprawy stałe 
podlegające bardziej tradycyjnym formom gospodarowania oraz ekologiczne gospodarstwa 
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rolne, z tym że wyjątek stanowią tu emisje metanu. Wynika to z faktu, że zarządzanie nimi 
odbywa się z wykorzystaniem mniejszych ilości nawozów i pestycydów lub przy mniejszej 
gęstości obsady, grunty zachowują większą część półnaturalnej roślinności i cech 
krajobrazowych, a obszary uprawne często mieszają się z różnorakimi rodzajami pokrycia 
terenu, takimi jak zarośla lub tereny zalesione. Bardziej produktywne rodzaje rolnictwa 
mogą również dostarczać dobra publiczne, na przykład dzięki stosowaniu nowych 
technologii w celu poprawy gospodarowania glebą i gospodarki wodnej oraz ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych lub dzięki wprowadzeniu praktyk gospodarki rolnej, które 
wspierają różnorodność biologiczną w krajobrazach rolniczych, w których prowadzona jest 
bardziej intensywna działalność. 
 
W ostatnich dziesięcioleciach zmniejszyło się gospodarcze znaczenie rolnictwa w 
gospodarkach krajowych, lecz również wiejskich. W związku z tym w większości regionów 
UE rolnictwo nie jest już podstawą gospodarki, a witalność obszarów wiejskich w coraz 
większej mierze zależy od działalności pozarolniczej.  Niemniej jednak, ponieważ rolnictwo 
jest – oprócz leśnictwa – najważniejszym sposobem użytkowania gruntów w prawie 
wszystkich regionach wiejskich, pozostanie istotne ze względu na aspekty środowiskowe i 
krajobrazowe.  
 
W odniesieniu do dobrostanu zwierząt gospodarskich przepisy UE ustanawiają jedynie 
podstawowe wymagania, które odzwierciedlają obecny sposób postrzegania minimalnych 
akceptowalnych norm, a nie maksymalny dobrostan zwierząt. Środki, które zachęcają do 
utrzymania wyższego poziomu dobrostanu, mogą zatem obejmować zaniechanie 
określonych praktyk, umożliwienie zwierzętom przejawiania bardziej naturalnych form 
zachowań lub dodatkowe wydłużenie życia poprzez zastosowanie systemów mniej 
intensywnego tuczenia.  
 
Środki polityki w ramach 1. i 2. filaru WPR mogą zapewniać dobra publiczne związane z 
rolnictwem, z tym że mogą to czynić w różnym stopniu. Omówiono je w szeregu ostatnich 
badań (na przykład: Cooper et al, 2009; ENRD, 2010), chociaż trudno jest ustalić 
praktyczne skutki tych środków w różnych częściach Europy. 
 
W ramach 1. filaru główne narzędzia polityki, które mają na celu zapewnienie dóbr 
publicznych, obejmują różne elementy wzajemnej zgodności oraz niektóre przepisy na 
mocy art. 68 służące do zapewnienia rolnikom „wsparcia specjalnego” przeznaczonego na 
różne cele. To jednak polityka rozwoju obszarów wiejskich, finansowana z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jest głównym 
instrumentem politycznym mogącym aktywnie zachęcać do dostarczania dóbr publicznych 
związanych z rolnictwem w Europie. W okresie programowania 2007–2013 na 2. filar 
przeznaczono 151 miliardów EUR (łącznie z krajowymi środkami współfinansowania), 
chociaż tylko część tych środków koncentruje się obecnie na dostarczaniu dóbr publicznych. 
 

Płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji 
Głównym celem płatności bezpośrednich niezwiązanych z wielkością produkcji w ramach 1. 
filaru WPR jest zapewnienie wsparcia dochodów rolników. Nie mają one zatem bezpośrednio 
dostarczać dóbr publicznych. W niektórych okolicznościach mogą jednak pośrednio 
przyczyniać się do dostarczania środowiskowych dóbr publicznych. Na przykład, jeżeli 
płatności bezpośrednie wnoszą zasadniczy wkład w rentowność gospodarstw rolnych, 
pomagają utrzymać działalność rolniczą i tym samym stwarzają podstawę dla stosowania 
bardziej ukierunkowanych środków, na przykład za pomocą środków 2. filaru. W mniejszym 
stopniu dotyczy to innych dóbr publicznych, takich jak witalność obszarów wiejskich lub 
dobrostan zwierząt gospodarskich, ponieważ aktualny model historyczny służący do 
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obliczania wysokości płatności oznacza, że większość płatności koncentruje się na 
obszarach o najbardziej produktywnym rolnictwie, a na wielu z nich dochody są stosunkowo 
wysokie. Na przykład, w publikacji Sotte (2011) pokazano ostatnio, że we Włoszech 
wydatki WPR wyraźnie koncentrują się na obszarach Niziny Padańskiej, gdzie skupione jest 
najbogatsze i najbardziej produktywne rolnictwo, charakteryzujące się największymi 
gospodarstwami rolnymi i najnowocześniejszą technologią. Płatności WPR są natomiast 
znacznie niższe na wszystkich obszarach alpejskich i apenińskich, na których gospodarstwa 
rolne prawie z całkowitą pewnością zasługują na wysoki poziom wsparcia z perspektywy 
witalności obszarów wiejskich, ponieważ wnoszą korzyści społeczne i kulturowe, a 
jednocześnie mają niższe zwroty ekonomiczne ze względu na panujące tam ograniczenia 
klimatyczne i fizyczne.  
 

Zasada wzajemnej zgodności 
Obecny system oparty na obowiązkowym stosowaniu zasady wzajemnej zgodności został 
wprowadzony w 2005 r. oficjalnie w dwóch celach. Pierwszym z nich było promowanie 
zrównoważonego rolnictwa, a drugim – stworzenie środka towarzyszącego 
ukierunkowanego na niepożądane uboczne skutki wprowadzenia płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z wielkością produkcji, przede wszystkim zaniechanie aktywnego 
zarządzania terenami rolniczymi i ryzyko porzucania gruntów (Hart et al, w przygotowaniu). 
 
Dwa elementy zasady wzajemnej zgodności mogą pomóc ulepszyć dostarczanie dóbr 
publicznych związanych z rolnictwem. Jeżeli rolnicy mają otrzymać pełną kwotę płatności 
bezpośrednich, muszą zachować zgodność z obydwoma elementami. Pierwszy element 
dotyczy zbioru wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, które wymagają 
dopełnienia konkretnych zobowiązań określonych w obecnym prawodawstwie UE mającym 
zastosowanie na poziomie gospodarstwa rolnego. Prawodawstwo to odnosi się do 
środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i 
roślin. Wymogi podstawowe w zakresie zarządzania dotyczą spełnienia wymogów 
prawnych, do czego zobowiązani są wszyscy rolnicy, nawet jeśli nie uzyskują wsparcia 
WPR. 
 
Drugim elementem zasady wzajemnej zgodności są normy GAEC. Składa się na nie zbiór 
dodatkowych wymogów określonych w załączniku III do rozporządzenia Rady nr 73/2009, 
których szczegółowe zasady ustalane są na szczeblu państw członkowskich. Zasadniczo ma 
to umożliwiać dostosowanie norm do warunków krajowych oraz uwzględnienie szczególnych 
cech „odnośnych obszarów, włączając w to warunki glebowe i klimatyczne, istniejące 
systemy gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw” (art. 6). Normy GAEC mogą opierać się na obowiązującym 
ustawodawstwie krajowym lub wymagać wprowadzenia dodatkowych norm. Niektóre normy 
koncentrują się na dostarczaniu dóbr publicznych w sposób bardziej bezpośredni niż inne. 
Niektóre normy GAEC w szczególności koncentrują się na gospodarowaniu glebami, w 
którym to przypadku nie istnieją nadrzędne ramy prawne na szczeblu UE, a ponadto 
istnieje szereg norm odnoszących się do utrzymania siedlisk i cech krajobrazowych oraz 
gospodarki wodnej. 
 
W teorii, jeżeli normy te są odpowiednio stosowane i zapewniona jest zgodność, mogą one 
pomóc zapewnić podstawowy poziom gospodarowania gruntami uwzględniający ochronę 
środowiska w gospodarstwach rolnych, a zatem stworzyć podstawę rozwoju bardziej 
ukierunkowanych środków zachęcających w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. W 
praktyce istnieją znaczne różnice w sposobie wdrażania norm GAEC w różnych państwach 
członkowskich, co wykracza poza aspekty, które można by przypisać zróżnicowanym 
warunkom lokalnym. Ponadto występują znaczne różnice w poziomach zgodności i 
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egzekwowania, a brak wymogów w zakresie monitorowania i oceny utrudnia ocenę 
praktycznych skutków tych środków (ETO, 2008). Z drugiej strony, dynamiczne dążenie do 
dobrej kultury rolnej może być szkodliwe dla dostarczania dóbr publicznych. Norma GAEC 
dotycząca „przeciwdziałania wkraczaniu niepożądanej roślinności na użytki rolne” wydaje 
się w szczególności podlegać tak ścisłej interpretacji w niektórych państwach 
członkowskich, że prowadzi do negatywnych skutków dla środowiska, na przykład w 
przypadkach, w których rolnicy musieli wyciąć drzewa i usunąć naturalną roślinność w 
rogach pól i inne elementy krajobrazowe, które są istotne z perspektywy środowiska 
naturalnego. Może zachodzić potrzeba dokonania zmian odpowiednich przepisów lub 
wytycznych UE dotyczących ich interpretacji. 

Środki dotyczące „wsparcia specjalnego” określone w art. 68 
Artykuł 68 rozporządzenia Rady nr 73/2009 daje obecnie państwom członkowskim pewną 
swobodę w wydatkowaniu środków z budżetu krajowego przyznanych im na płatności 
bezpośrednie, ponieważ pozwala im na wykorzystanie maksymalnie 10% ich pułapów 
krajowych ujętych w „kopertach” krajowych na różne dozwolone cele, w tym dostarczanie 
określonych dóbr publicznych. Dozwolone cele to: ochrona środowiska, poprawa jakości i 
sprzedaży produktów lub dobrostanu zwierząt; płatności z tytułu niedogodności, których 
doświadczają konkretne sektory na obszarach wrażliwych pod względem gospodarczym lub 
środowiskowym oraz z tytułu wrażliwych gospodarczo rodzajów gospodarki rolnej; dopłaty 
do istniejących uprawnień na obszarach, na których występuje zagrożenie porzucania 
gruntów; wsparcie na ubezpieczenie ryzyka w formie dopłat do składek z tytułu 
ubezpieczenia upraw; dopłaty do funduszy wspólnego inwestowania dotyczących chorób 
zwierząt i roślin.3 
 
Przepisy zawarte w art. 68 ust. 1) lit. a) pkt (i) i (v) szczególnie koncentrują się na 
korzyściach środowiskowych. Środki wdrażane w celu wsparcia „rodzajów działalności 
rolniczej wiążących się z dodatkowymi korzyściami rolno-środowiskowymi” obejmują 
wsparcie ekstensywnych praktyk wypasu, płodozmianu oraz bardziej wymagające 
rozwiązania, takie jak przekształcenie w rolnictwo ekologiczne. Z drugiej strony, środki 
stosowane przez państwa członkowskie w celu wsparcia „określonych rodzajów gospodarki 
rolnej, które mają znaczenie dla ochrony środowiska” wydają się być bardziej zróżnicowane 
pod względem prawdopodobnych skutków środowiskowych, a ich zakres waha się od 
wsparcia upraw roślin białkowych i nasion oleistych oraz utworzenia wieloletnich upraw 
energetycznych do utrzymania wypasu zwierząt gospodarskich na obszarach podlegających 
ochronie środowiska i wsparcia chowu tradycyjnych gatunków zwierząt gospodarskich. W 
niektórych krajach wykorzystano inne przepisy do wprowadzenia gospodarki korzystnej dla 
środowiska. Na przykład Rumunia powiadomiła o zastosowaniu krajowego środka służącego 
wsparciu rolnictwa ekologicznego na mocy art. 68 ust. 1 lit. a) pkt (ii). Odpowiednie środki 
na mocy art. 68 przedstawiono w tabeli 3.  
 

                                                 
3  Art. 68 ust. 1 lit. a), b), c), d) i e) rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009. 
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Tabela 3: Zastosowanie art. 68 przez państwa członkowskie do celów ochrony 
środowiska 

państwo 
członkows

kie 

Art. 68 ust. 1 lit. a) pkt (i) 
„określone rodzaje gospodarki rolnej, 

które mają znaczenie dla ochrony 
środowiska” 

Art. 68 ust. 1 lit. a) pkt (v) 
„określone rodzaje działalności 

rolniczej wiążące się z dodatkowymi 
korzyściami rolno-środowiskowymi” 

Dania - Wsparcie z tytułu utworzenia 
wieloletnich upraw energetycznych

- Wsparcie z tytułu rolnictwa 
ekstensywnego i utrzymania 
trwałych użytków zielonych 

Finlandia 

- Premie z tytułu upraw roślin 
białkowych i nasion oleistych  

- Wsparcie z tytułu uprawy 
ziemniaków na skrobię 

 

Francja - Wsparcie z tytułu upraw roślin 
białkowych  

- Utrzymanie rolnictwa 
ekologicznego  

- Wsparcie z tytułu zróżnicowania 
płodozmianu 

- Przekształcenie w rolnictwo 
ekologiczne 

Irlandia 

- Wsparcie systemów hodowli 
zwierząt gospodarskich w sektorze 
wołowiny/sektorze 
mleczarskim/sektorze jagnięciny 
na obszarze Burren 

 

Włochy  - Płodozmian 

Holandia 
- Wsparcie dla terenów rolniczych, 

do których można dotrzeć 
wyłącznie drogą wodną 

 

Polska 
- Wsparcie dla rolników 

uprawiających rośliny strączkowe i 
rośliny zielne motylkowe 

 

Portugalia 
- Wsparcie z tytułu utrzymania 

systemów ekstensywnej hodowli 
gatunków autochtonicznych 

- Ochrona dziedzictwa produkcji 
oliwy z oliwek  

- Wsparcie z tytułu ekstensywnego 
wypasu 

Hiszpania  - Płodozmian na obszarach 
nienawadnianych 

Źródło: Komisja Europejska, 2010b 
 
W odniesieniu do pozostałych dóbr publicznych na mocy art. 68 ust. 1 lit. a) pkt (iv) 
dopuszczalne są płatności na rzecz zarządców gruntów, którzy stosują zaostrzone normy w 
zakresie dobrostanu zwierząt. Jak dotąd z przepisu tego korzysta jednak tylko Holandia. 
 
Art. 68 ust. 1 lit. b) umożliwia państwom członkowskim przyznawanie „wsparcia 
specjalnego ukierunkowanego na szczególne niedogodności, których doświadczają rolnicy w 
sektorze mleczarskim, wołowiny i cielęciny, mięsa baraniego i koziego oraz w sektorze ryżu 
na obszarach wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym lub — w tych 
samych sektorach — z tytułu wrażliwych gospodarczo rodzajów gospodarki rolnej”. Ponadto 
art. 68 ust. 1 lit. c) umożliwia przyznanie wsparcia „na obszarach podlegających 
restrukturyzacji lub objętych programami rozwoju w celu zapobiegania porzucaniu gruntów 
lub ukierunkowanego na szczególne niedogodności, których doświadczają rolnicy na tych 
obszarach”. Utrzymanie określonych rodzajów gospodarki rolnej na obszarach, na których 
w przeciwnym razie mogłyby one mieć trudności z zachowaniem rentowności, może mieć 
pewien wpływ na witalność obszarów wiejskich, ponieważ oznacza to utrzymanie obecności 
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rolników na gruntach. Większość państw członkowskich (21) zastosowała pierwszy z tych 
dwóch środków. Wsparcie koncentruje się głównie na mleczarstwie (15 państw 
członkowskich), cztery państwa członkowskie wspierają sektor wołowiny, a pięć 
wykorzystuje wsparcie, aby pomóc producentom jagnięciny. Natomiast jedynie trzy 
państwa członkowskie wykorzystały możliwość przyznania wsparcia z tytułu restrukturyzacji 
(Grecja – na górskich obszarach ONW; Węgry – dla sektora świeżych owoców i warzyw 
oraz sektora tytoniowego; oraz Słowenia – zachowanie hodowli zwierząt w gospodarstwach 
rolnych posiadających trwałe użytki zielone). 
 
Brak wymogów w zakresie sprawozdawczości lub monitorowania wsparcia udzielanego na 
mocy art. 68 oznacza jednak, że nie ma możliwości ocenienia, w jakim stopniu takie 
wsparcie zapewnia praktyczne rezultaty w postaci dóbr publicznych. Nie wynika to 
jednoznacznie z celów podsumowanych w tabeli.  

Rozwój obszarów wiejskich 
Drugi filar WPR daje państwom członkowskim znaczną swobodę, jeśli chodzi o środki, które 
przyjmują i ustalają jako priorytety, oraz wagę przypisywaną różnym osiom w programach 
rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym 88 programów rozwoju obszarów wiejskich w 
UE znacznie się różni. Stopień, w jakim programy rozwoju obszarów wiejskich (PROW) 
zapewniają dobra publiczne, w znacznej mierze zależy od sposobu ich zaplanowania przez 
państwa członkowskie, działań, które wybiorą jako priorytetowe, stosowanych przez nie 
kryteriów kwalifikowalności, sposobu zaplanowania i ukierunkowania środków oraz sposobu 
praktycznej realizacji programów.  
 
Środki rozwoju obszarów wiejskich, które są na największą skalę stosowane w celu 
dostarczania środowiskowych i społecznych dóbr publicznych, można podzielić na trzy 
ogólne kategorie:  
 

 płatności obszarowe, które zapewniają rolnikom środki zachęcające do 
stosowania korzystnych praktyk gospodarowania gruntami, na przykład środek 
rolno-środowiskowy, środki związane z naturalnymi utrudnieniami i środki 
związane z siecią Natura 2000; 

 
 pomoc inwestycyjna, która zapewnia pomoc w ponoszeniu kosztów materialnych 

inwestycji kapitałowych, na przykład środki dotyczące modernizacji gospodarstw 
rolnych i rozwoju infrastruktury w ramach osi 1 oraz dotacje na bardziej ogólne 
finansowanie działalności na obszarach wiejskich, takiej jak utrzymanie i 
promowanie dziedzictwa naturalnego, wspieranie dywersyfikacji gospodarstw 
rolnych lub działalność turystyczna w ramach osi 3; oraz; 

 
 środki, które zapewniają doradztwo, szkolenia i rozwój potencjału w celu 

poprawy kapitału ludzkiego, na przykład w ramach środków dotyczących 
szkolenia i doradztwa określonych w osiach 1 i 3.  

 
Najważniejsze środki stosowane do dostarczania środowiskowych i innych dóbr publicznych, 
takich jak witalność obszarów wiejskich i dobrostan zwierząt gospodarskich, wymieniono w 
tabeli 4. Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie te środki bezpośrednio koncentrują się 
na dostarczaniu dóbr publicznych. Na przykład, głównym celem większości środków 
wspierających inwestycje kapitałowe jest poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa i 
leśnictwa. Tę formę inwestycji można jednak bezpośrednio lub pośrednio wykorzystać w 
celu dostarczania dóbr publicznych, jak ma to miejsce w przypadkach, w których do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych lub utrzymania rentowności gospodarstw rolnych 
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o wysokiej wartości przyrodniczej niezbędne są nowe urządzenia lub budynki, a 
niezbędnych zasobów nie można uzyskać z działalności rolniczej. 
 
Tabela 4: Drugi filar – środki mogące przyczynić się do dostarczania dóbr publicznych 

 Rodzaj wsparcia Środki rozwoju obszarów wiejskich 

Płatności obszarowe z tytułu 
gospodarowania gruntami 

 Środek rolno-środowiskowy  

 Środki związane z naturalnymi utrudnieniami  

 Środek związany z siecią Natura 2000 

Inwestycje kapitałowe w 
infrastrukturę materialną 

 Inwestycje nieprodukcyjne  

 Modernizacja gospodarstw rolnych  

 Rozwój infrastruktury  

 Gospodarstwa rolne niskotowarowe  
 Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi  

 Zwiększenie wartości dodanej produktów rolnych  

 Dywersyfikacja  

Ś
R
O

D
O

W
IS

K
O

W
E 

D
O

B
R
A
 P

U
B
LI

C
Z
N

E 

Doradztwo, szkolenia i rozwój 
potencjału służące wzmocnieniu 
kapitału ludzkiego 

 Środki dotyczące doradztwa i szkolenia  

Płatności obszarowe z tytułu 
gospodarowania gruntami 

 Środki związane z naturalnymi utrudnieniami  

 Środek rolno-środowiskowy 

Inwestycje kapitałowe w 
infrastrukturę materialną 

 Rozwój infrastruktury  

 Gospodarstwa rolne niskotowarowe  

 Środek dotyczący dobrostanu zwierząt 

 Dywersyfikacja gospodarstw rolnych  

 Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej 
z turystyką  

 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej  

 Odnowa wsi  

 Podejście stosowane w ramach inicjatywy Leader 

IN
N

E 
D

O
B
R
A
 P

U
B
LI

C
Z
N

E 

Doradztwo, szkolenia i rozwój 
potencjału służące wzmocnieniu 
kapitału ludzkiego 

 Szkolenia i przekazywanie informacji 

 Podejście stosowane w ramach inicjatywy Leader 

Źródło: na podstawie ENRD, 2010 
 
Jak zauważono powyżej, chociaż wiele różnych środków może wspierać dostarczanie 
zarówno środowiskowych, jak i społecznych dóbr publicznych za pomocą rolnictwa, a także 
inną działalność na obszarach wiejskich, to, czy czynią tak w praktyce, zależy od szeregu 
czynników. Niektóre z nich dotyczą wyboru lokalnie odpowiednich środków w ramach 
PROW. Inne odnoszą się do kształtu i ukierunkowania środków oraz dostępnych funduszy. 
Pomimo postępów osiągniętych w zakresie planowania, ukierunkowania i wdrażania 
programów rozwoju obszarów wiejskich nadal istnieją znaczne możliwości poprawy. Obecny 
zbiór realizowanych środków obejmuje niektóre środki, które są ściśle ukierunkowane na 
osiągnięcie konkretnych rezultatów i do tego celu dostosowane, zaś inne nie określają 
precyzyjnie tych kwestii. Może to powodować niezadowalające wyniki i nieefektywne 
wykorzystanie zasobów. Cele muszą być określone precyzyjnie i potrzebne są wysiłki na 
rzecz ukierunkowania tych środków na konkretne rezultaty w postaci dóbr publicznych z 
jednoczesnym uwzględnieniem ewentualnych pozytywnych lub negatywnych skutków 
ubocznych. Odpowiednie dostosowanie i ukierunkowanie, które pozostawia wystarczającą 
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swobodę decyzyjną rolnikom i podmiotom stosującym politykę w praktyce, ma istotne 
znaczenie dla zapewnienia wymiernych rezultatów. 
Jeśli chodzi o realizację programów i planów, znaczny wpływ na rezultaty w postaci dóbr 
publicznych ma również poziom zdolności technicznych i administracyjnych w krajowych 
organach administracji, podmiotach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy rolnej, 
podmiotach badawczych i agencjach płatniczych, a także poziom doradztwa i szkolenia dla 
rolników. Skuteczne monitorowanie i ocena środków polityki to bardzo istotne czynniki 
umożliwiające ocenę rezultatów i przyczyniające się do poprawy planowania zarówno 
środków, jak i programów.  
 
Odpowiednie działanie w organizacjach rolniczych i środowiskowych może pomóc w dobrym 
zaplanowaniu programów i stworzeniu poczucia współpracy. Ponadto udane dostarczanie 
środowiskowych dóbr publicznych, takich jak krajobrazy kulturowe, można zintensyfikować 
pod warunkiem, że na przykład większa turystyka będzie wywierać konkretne skutki na 
lokalną gospodarkę i witalność obszarów wiejskich.  
 
Przeprowadzona dla ENRD analiza sposobu podejścia państw członkowskich do dostarczania 
dóbr publicznych za pomocą ich PROW w okresie programowania 2007–2013 przedstawia 
wnioski istotne dla poprawy dostarczania dóbr publicznych w następnym okresie 
programowania. Niektóre najważniejsze ustalenia poczynione w ramach tej i innych 
podobnych analiz przedstawiono poniżej. 
 

 Uznanie, że dostarczanie dóbr publicznych i witalność obszarów wiejskich zależy od 
długoterminowego zaangażowania, a pozytywne wyniki często stają się widoczne po 
upływie pewnego czasu. Planowanie i wdrażanie środków jest procesem ciągłym, w 
którym programy powinny być rozwijane i ulepszane na kolejnych etapach.  

 
 Konieczność przyjęcia zintegrowanego podejścia przy ustalaniu najskuteczniejszych i 

najbardziej efektywnych sposobów dostarczania dóbr publicznych. Wymaga to 
rozważenia efektu synergii, który zachodzi między różnymi dobrami publicznymi, 
aby znaleźć sposoby wspierania środków lub pakietów środków, które 
maksymalizują dostarczanie wielu dóbr publicznych i minimalizują ewentualne 
konflikty. 

 
 W większości regionów UE witalność obszarów wiejskich można najlepiej wspierać za 

pomocą podejścia terytorialnego, a nie sektorowego koncentrującego się wyłącznie 
na sektorze rolnictwa. 
 

 Trzeba dokonywać ulepszeń w sposobie ukierunkowania środków i pomiaru ich 
skutków. Konieczne jest ustalenie precyzyjnych celów wszystkich środków i 
programów realizowanych w ramach PROW oraz uprzednie określenie ich 
zamierzonych rezultatów. W przypadku każdego środka i programu jako całości 
należy sprawdzić obecny zbiór wskaźników wpływu określonych we wspólnych 
ramach monitorowania i oceny pod kątem ich ewentualnej poprawy. Może to 
oznaczać rozszerzenie wskaźników dotyczących niektórych środków na pomijane 
obecnie środowiskowe dobra publiczne (na przykład w odniesieniu do jakości wody, 
składowania dwutlenku węgla, funkcjonalności gleby i krajobrazu oraz opracowania 
wskaźników, które mogą służyć do pomiaru skutków wywieranych na witalność 
obszarów wiejskich) lub usunięcie wskaźników, które okazały się nieprzydatne w 
ocenie. 

 
 Potrzebne są inwestycje w tworzenie potencjału instytucjonalnego, jeśli chodzi o 

planowanie i wdrażanie środków rozwoju obszarów wiejskich. Ma to zasadnicze 
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znaczenie dla skutecznego i efektywnego osiągnięcia celów programów. Wartość 
tworzenia niezbędnych umiejętności, wiedzy i zasobów technicznych należy uznać za 
istotny element pomyślnej i efektywnej realizacji programów. 

 
 Potrzebne są również inwestycje w gromadzenie informacji empirycznych na 

poziomie programu, aby przedstawić wyniki programów, co dotyczy zarówno danych 
środowiskowych, jak i danych społeczno-gospodarczych. Ponadto, biorąc pod uwagę 
zróżnicowane konteksty, problemy i potrzeby lokalne w UE-27 oraz mnogość 
podejmowanych w związku z nimi działań w różnych regionach, pomocna byłaby 
pogłębiona wymiana dobrych praktyk i wniosków między państwami członkowskimi i 
regionami.  
 

 Konieczne są dalsze innowacje w zakresie reakcji na zarówno nowe, jak i dobrze 
udokumentowane wyzwania. W wielu PROW nie uwzględniono jeszcze w istotny 
sposób zmiany klimatu. Utrzymują się również trudności w zakresie programów 
operacyjnych na obszarach, na których występują bardzo małe gospodarstwa rolne 
lub duże obszary gruntów wspólnych. Trzeba wykorzystać różne sposoby osiągnięcia 
jak najkorzystniejszej relacji jakości do ceny w przypadku realizacji programów, na 
przykład przetargi lub udzielanie zamówień zbiorowych. W promowaniu innowacji 
cenną rolę mogłyby pełnić programy pilotażowe, które obecnie nie są powszechnie 
prowadzone. 
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3. OPRACOWANIE NARZĘDZI POLITYKI SŁUŻĄCYCH DO 
DOSTARCZANIA DÓBR PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z 
ROLNICTWEM 

KLUCZOWE USTALENIA 

 Istnieje wiele różnych sposobów określania struktury i kształtu WPR, aby osiągnąć 
rezultaty w postaci dóbr publicznych, a zatem możliwe, że nie istnieje jedno 
„idealne” rozwiązanie. 

 Przechodzenie w kierunku WPR bardziej skoncentrowanej na dobrach publicznych 
będzie musiało nieuchronnie odbywać się etapowo, przy czym następnym krokiem 
będzie okres 2014–2020. 

 Dostarczanie dóbr publicznych musi zostać określone jako strategiczny cel przyszłej 
WPR, który następnie znajdzie wyraz w spójnych ramach UE wyznaczających wiele 
różnych celów polityki UE. 

 Efektywność i skuteczność środków polityki w dostarczaniu dóbr publicznych w 
znacznej mierze zależy od ilości przeznaczonych zasobów i schematu środków 
zachęcających dla rolników, lecz trzeba podkreślić znaczenie innych czynników, 
takich jak kształt i priorytety, ukierunkowanie, potencjał administracyjny itd.  

 Skala finansowania niezbędna do skutecznego dostarczania dóbr publicznych daleko 
wykracza poza obecne rozmiary budżetu WPR. 

 
 
W niniejszym rozdziale sformułowano propozycje dotyczące struktury i środków, które 
można by przyjąć w ramach WPR w celu dostarczania dóbr publicznych związanych z 
rolnictwem. Chociaż inne cele WPR, na przykład poprawa konkurencyjności sektora rolno-
spożywczego lub dochodów w rolnictwie, są istotne, nie zostały uwzględnione. Przy 
rozważaniu rozwiązań, które można by przyjąć w ramach WPR, kierowano się celem 
połączenia podejścia analitycznego z uwzględnieniem realiów politycznych i programowych.  
 
Istnieje wiele różnych sposobów określenia struktury i kształtu WPR, aby osiągnąć rezultaty 
w postaci dóbr publicznych, a zatem możliwe, że nie istnieje jedno „idealne” rozwiązanie. Z 
uwagi na inne wchodzące w grę cele, różnice w priorytetach poszczególnych rządów i części 
Europy (oraz na przykład konkretne i uzasadnione obawy o rozwój społeczno-gospodarczy 
w wielu nowych państwach członkowskich) oraz skomplikowaną politykę związaną z WPR, 
ewentualne optymalne rozwiązania umożliwiające dostarczanie środowiskowych i innych 
dóbr publicznych mogą nie być politycznie lub finansowo realistyczne w praktyce, 
przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej. Propozycje przedstawione w niniejszej 
części mają być z założenia ambitne, lecz praktyczne z operacyjnego punktu widzenia i 
dotyczą głównie gospodarowania gruntami i innymi zasobami, inwestycji w kapitał fizyczny i 
społeczny oraz innych środków, które są potrzebne do dostarczania wszystkich 
rozważanych dóbr publicznych.  
 
Nie można jednak pominąć paramentów politycznych i słabych stron debaty, a przejście w 
kierunku WPR bardziej skoncentrowanej na dobrach publicznych będzie musiało 
nieuchronnie odbywać się etapowo, przy czym następnym krokiem będzie okres 2014–
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2020. Należy je wziąć pod uwagę wraz z propozycjami Komisji z listopada 2010 r. oraz 
poglądami Parlamentu Europejskiego, które w oczywisty i istotny sposób wpłyną na 
następny kształt WPR. 
 
W niniejszym rozdziale w pierwszej kolejności rozważono niektóre istniejące propozycje 
dotyczące rozwoju WPR, a następnie podjęto próbę określenia i omówienia szeregu 
czynników warunkujących pomyślne dostarczanie dóbr publicznych w ramach WPR. Środki 
te omówiono szerzej w rozdziale 4 wraz z uwagami na temat niektórych skutków i 
wskazaniem, gdzie mogą występować określone ograniczenia lub trudności w (zarówno 
praktycznej, jak i politycznej) realizacji. Biorąc pod uwagę kontekst polityczny i 
gospodarczy oraz zmiany w strukturze i charakterze wsparcia, które będzie potrzebne do 
dostarczania dóbr publicznych, rozważono również potencjał stopniowego wprowadzania 
różnych rozwiązań.  
 
Dyskusja koncentruje się głównie na środowiskowych dobrach publicznych, ponieważ jest to 
obszar o prawdopodobnie najbardziej sprecyzowanych celach, najniższej podaży i z reguły 
ścisłym związku z rolnictwem i w którym można podjąć działanie w celu poprawy podaży w 
ramach WPR. Kwestie dotyczące witalności obszarów wiejskich są istotne i zasługują na 
większą uwagę niż uwaga poświęcana im dotychczas. Z uwagi na różnorodne warunki 
panujące w Europie wydaje się, że działanie w ramach WPR musiałoby łączyć się z polityką 
w różnych innych dziedzinach (np. EFRR, polityką zatrudnienia, polityką ochrony zdrowia, 
edukacji i polityką socjalną itd.), aby osiągnąć niezbędne rezultaty. Niezbędna analiza 
wykraczałaby poza cele i zasoby niniejszej ekspertyzy. Z tego względu w niniejszym 
sprawozdaniu mniej dokładnie przedstawiono zapotrzebowanie na politykę dotyczącą 
innych dóbr publicznych, takich jak witalność obszarów wiejskich.  
 

3.1. Obecne propozycje dotyczące WPR po 2013 r. 
 
W listopadzie 2010 r. Komisja opublikowała propozycje w komunikacie „WPR do 2020 r.: 
sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz 
aspektami terytorialnymi” (Komisja Europejska, 2010c). Komunikat stosunkowo 
niejednoznacznie traktuje wiele aspektów, nie tylko dlatego, że nie uwzględnia danych 
liczbowych, lecz również dlatego, że zawiera niespójności. W komunikacie wyznacza się trzy 
zasadnicze cele WPR do 2020 r. („opłacalna produkcja żywności”, „zrównoważona 
produkcja”, „zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz działania na rzecz 
klimatu”, „zrównoważone działania” i „zrównoważony rozwój terytorialny”) oraz trzy 
warianty jej przyszłej struktury. Wszystkie trzy cele dotyczą dostarczania dóbr publicznych 
w takiej czy innej postaci.  
 
Jeśli chodzi o dostarczanie środowiskowych dóbr publicznych, najważniejszym elementem 
propozycji jest sugestia, aby równolegle do 2. filaru niektóre środowiskowe dobra publiczne 
były dostarczane dzięki „ekologizacji” 1. filaru. Miałoby to polegać na przyznawaniu 
rolnikom płatności, aby podejmowali określone działania zarządcze korzystne dla 
środowiska, przy czym tego rodzaju zarządzanie byłoby obowiązkowe w przypadku 
występowania o płatności bezpośrednie. Jeśli chodzi o witalność obszarów wiejskich, 
propozycje nie przedstawiają jasnego obrazu. Chociaż Komisja stwierdza, że „rosnąca liczba 
obszarów wiejskich jest w coraz większym stopniu zależna od czynników wykraczających 
poza rolnictwo”, nie ma sygnału, że rozwój obszarów wiejskich powinien odbywać się 
zgodnie z podejściem terytorialnym, a nie sektorowym. Z opisu trzech ogólnych wariantów 
polityki wydaje się wynikać, że rozwój obszarów wiejskich powinien w coraz większej 
mierze koncentrować się na środowiskowych dobrach publicznych, a nie na witalności 
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obszarów wiejskich. Jeśli chodzi o 1. filar, uznano problemy, w obliczu których stoją 
niewielkie gospodarstwa rolne oraz gospodarstwa w marginalnych częściach UE i 
przedstawiono propozycje uwzględnienia w 1. filarze wsparcia dla rolników na obszarach o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz uproszczenia systemu wsparcia dla 
„małych” gospodarstw (chociaż nie zdefiniowano znaczenia wyrazu „małe”). 
 
Wiele podmiotów politycznych i niezależnych komentatorów wypowiadających się na temat 
WPR przedstawiło propozycje dotyczące sposobu zmiany jej podstaw i struktury. Niektóre z 
nich mają stosunkowo szczegółowy charakter. Obejmują one również propozycje 
Parlamentu Europejskiego4, organizacji ekologicznych, rolniczych i innych organizacji 
pozarządowych5oraz instytutów badawczych i naukowców6. Niektóre z nich są wcześniejsze 
niż komunikat Komisji, a niektóre powstały w odpowiedzi na jej wniosek. Przedstawiono w 
nich różne rozwiązania. Propozycje, które koncentrują się na dostarczaniu dóbr publicznych 
jako na podstawowym celu przyszłej WPR, kładą nacisk na środowiskowe dobra publiczne. 
Znacznie mniej napisano o zapotrzebowaniu na politykę dotyczącą innych dóbr publicznych. 
 
Propozycje dotyczące podejmowania większych wysiłków na rzecz dostarczania dóbr 
publicznych są wariacjami na dany temat. We wszystkich opowiedziano się za szczeblowym 
podejściem do płatności zapewniającym podjęcie do pewnego stopnia przez większość 
gospodarstw rolnych w UE-27 gospodarowania gruntami uwzględniającego ochronę 
środowiska. Jeden szczebel obejmuje płatności z tytułu prostszych działań w zakresie 
gospodarowania gruntami, które są dostępne na rolniczych obszarach wiejskich, w 
produktywnych i mniej produktywnych systemach gospodarki rolnej. Wyższe szczeble 
obejmują bardziej ukierunkowany zbiór środków, które stanowią zachętę do określonych 
form gospodarowania w celu osiągnięcia rezultatów w zakresie ochrony środowiska, które 
muszą łączyć się z bardziej konkretnymi, a czasami trudnymi do spełnienia wymogami w 
zakresie gospodarowania. Ogólnie proponuje się, aby większość pożądanego 
gospodarowania gruntami, wykraczającego poza wymogi prawne, zasadę wzajemnej 
zgodności i kodeksy dobrej praktyki rolniczej, była finansowana ze środków publicznych. W 
wielu propozycjach podkreśla się potrzebę środków wspierających inwestycje w technologię 
zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz tego rodzaju kapitał, a także istotną rolę 
doradztwa i szkoleń dla zarządców gruntów.  
 
Występują różnice zdań na temat takich kwestii jak sposób dostarczania dóbr publicznych, 
tj. czy niezbędne rezultaty można zagwarantować w ramach systemu prostych, rocznych 
płatności, czy też podejście programowe 2. filaru jest niezbędnym czynnikiem 
warunkującym pomyślne osiągnięcie rezultatów w zakresie ochrony środowiska. Inne 
różnice poglądów dotyczą tego, czy kontynuacja płatności bezpośrednich w ramach 1. filaru 
jest niezbędna jako podstawa dostarczania dóbr publicznych z terenów rolniczych w 
przyszłości, a jeśli tak – jaki jest ich optymalny poziom. 
 
Debata na temat innych dóbr publicznych jest bardziej jednolita: „utrzymanie zdolności 
produkcyjnej użytków rolnych” jest uważane za ugruntowany element 1. filaru, a dyskusja 
na temat roli WPR w zapewnianiu witalności obszarów wiejskich jest znacznie mniej 
rozwinięta i w związku z tym znacznie rzadziej pojawia się w literaturze. Ponadto dyskusje 
na temat witalności obszarów wiejskich najczęściej koncentrują się na rolnictwie – na 

                                                 
4  Parlament Europejski, 2010; Parlament Europejski, 2011a.  
5  BirdLife i in., 2009; Beaufoy i Marsden, 2010. 
6  Bureau i Mahé, 2008; SER, 2008; Fundacja RISE, 2009; Baldock i in., 2010; Cooper i in., 2010; Hart i in., 2010; 

Naukowa Rada Doradcza ds. Polityki Rolnej, 2010; Bureau i Witzke i in., 2010; Tangermann, 2011. 
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znaczeniu utrzymania rolników na obszarach wiejskich, a nie na rozważaniu kwestii 
witalności obszarów wiejskich w sposób bardziej całościowy. 
 
Biorąc pod uwagę te propozycje i zawartą w nich analizę, podjęto próbę opracowania ram w 
dużej mierze opartych na najbardziej oczywistych założeniach z naciskiem na dostarczanie 
środowiskowych i innych dóbr publicznych określonych w rozdziale 1.  
 

3.2. Rozważane zagadnienia i założenia 
 
Wśród zagadnień, które należy wziąć pod uwagę w politykach dotyczących działalności 
rolniczej w ramach WPR, znajdują się: charakter udzielanego wsparcia, przydział budżetu, 
poziom współfinansowania oraz stopień pomocniczości wobec działań państw członkowskich 
w zakresie planowania, ukierunkowania, finansowania i rozkładu środków. Ponadto ogólne 
podejście i konkretne narzędzia polityki będą musiały uwzględniać szeroki zakres 
biofizycznych i rolniczych warunków panujących w Europie, stwarzać możliwość ich 
skutecznego monitorowania, a w trakcie realizacji nie będą mogły powodować nadmiernych 
obciążeń administracyjnych związanych z ich realizacją na szczeblu UE, państw 
członkowskich lub beneficjenta. 
 

3.2.1. Najważniejsze założenia 
 
Przyjęto szereg założeń, które określają kontekst dla kolejnych propozycji. Dotyczą one 
ram prawnych odnoszących się do środowiska naturalnego, przyszłości płatności 
bezpośrednich oraz charakteru beneficjentów wsparcia WPR w przyszłości. 
 
Ramy prawne 
Do celów niniejszej ekspertyzy nie założono zwiększenia liczby przepisów UE dotyczących 
środowiska do 2020 r., oprócz przepisów już uzgodnionych i mających wejść w życie w 
określonym terminie. Założono w związku z tym, że pełne wdrożenie prawodawstwa UE 
dotyczącego środowiska, które ma znaczenie dla rolnictwa, w tym ramowej dyrektywy 
wodnej, dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów i dyrektywy 
siedliskowej, nastąpi w państwach członkowskich w terminie przewidzianym w 
odpowiednich środkach. Oznacza to, że zwiększy się poziom podstawowych wymagań 
prawnych mających zastosowanie wobec rolników, dotyczących na przykład 
zanieczyszczenia wody pochodzącego z rozproszonych źródeł i stosowania zintegrowanej 
ochrony przed szkodnikami. Oczywiście może do tego nie dojść w praktyce, ponieważ 
doświadczenie pokazuje, że wyniki w zakresie zgodności z prawodawstwem dotyczącym 
ochrony środowiska w UE-27 są bardzo różne. 
 
Płatności bezpośrednie  
Przyszły poziom i rozkład obecnych płatności bezpośrednich nie należy do tematycznego 
zakresu niniejszej ekspertyzy, a zdania są znacznie podzielone, jeśli chodzi o stopień, w 
jakim płatności takie są w przyszłości potrzebne do zapewnienia dóbr publicznych lub 
osiągnięcia innych celów WPR (Swinnen, 2009; Tangermann, 2011). Zakres propozycji 
waha się od stopniowego wycofania obecnych płatności bezpośrednich do utrzymania 
obecnej sytuacji bez zmian. Wydaje się jednak nie ulegać wątpliwości, że płatności 
bezpośrednie na pewnym poziomie zostaną utrzymane w okresie programowania 2014–
2020. Należy jednak uznać, że wyniki debaty politycznej na temat płatności bezpośrednich 
prawdopodobnie znacząco wpłyną na narzędzia polityki, które będą stosowane do 
osiągnięcia celów dotyczących dóbr publicznych. 
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Do celów niniejszej ekspertyzy założono jednak kontynuację płatności bezpośrednich w 
następnym okresie programowania, chociaż przypuszczalnie kwota otrzymywana na hektar 
ulegnie zmianie – zważywszy na dążenie do zryczałtowanych płatności obszarowych – a w 
większości państw członkowskich najprawdopodobniej zapanuje tendencja spadkowa. 
 
Beneficjenci  
Z perspektywy dostarczania dóbr publicznych wszyscy zarządcy gruntów, którzy 
wytwarzają dobra publiczne, powinni potencjalnie kwalifikować się do otrzymania wsparcia 
w ramach WPR. Obecna definicja „rolnika” powinna to umożliwiać, zgodnie z przepisami art. 
2 rozporządzenia 73/2009, jeżeli zarządcy gruntów, tacy jak towarzystwa ochrony 
przyrody, fundacje i organizacje pozarządowe zarządzające krajobrazami kulturowymi, nie 
zostaną wyłączone ze wsparcia WPR. Z perspektywy dostarczania dóbr publicznych nie ma 
potrzeby ograniczania wsparcia do „czynnych zawodowo rolników”, co postulowano w 
komunikacie Komisji. Jeśli chodzi o witalność obszarów wiejskich, nie ma powodu, aby 
wsparcie koncertowało się wyłącznie na określonym sektorze; wszystkie działania wnoszące 
największy wkład w odpowiednie formy witalności obszarów wiejskich powinny być co do 
zasady kwalifikowalne. 
 

3.3. Jasność co do strategicznych celów przyszłej WPR 

3.3.1. Dostarczanie dóbr publicznych jako cel strategiczny 
 
Zgodnie z omówieniem zawartym w rozdziale 1 wiele dóbr publicznych można skutecznie 
dostarczyć za pomocą działalności rolniczej na europejskich obszarach wiejskich. Rola WPR 
powinna polegać na pomocy w dostarczaniu tych dóbr publicznych w spójnych ramach 
europejskich. Powinny one określać najważniejsze środowiskowe i inne dobra publiczne, 
które należy zapewnić w odpowiednim okresie czasu, oraz ogólnie określać rolę rolnictwa i 
innych sektorów, zwłaszcza leśnictwa, w ich dostarczaniu. W tym przypadku trzeba 
uwzględnić rolę innych źródeł finansowania ze środków UE i środków krajowych. Dotyczy to 
również Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), który wnosi znaczący 
wkład w niektórych sferach, w tym dostarczaniu czystej wody, łagodzeniu zmiany klimatu i 
przystosowaniu do niej, zachowaniu różnorodności biologicznej i witalności obszarów 
wiejskich, a także instrument finansowy na rzecz środowiska LIFE+, który jest znacznie 
mniejszym funduszem, lecz także przyczynia się do celów dotyczących różnorodności 
biologicznej i klimatu. Od 2014 r. rola i zakres zadań przypisany innym funduszom UE 
mogą się zmienić, a ich cele związane z dostarczaniem środowiskowych i innych dóbr 
publicznych mogą zostać rozszerzone, zwłaszcza w celu odzwierciedlenia priorytetów 
określonych w strategii „Europa 2020”, w której jednym z tematów jest efektywna 
gospodarka zasobami. Zmiany takie musiałyby zostać uwzględnione w nowych przepisach 
określających działanie WPR po 2014 r. 
 
Główne przepisy dotyczące nowej WPR będą musiały jednoznacznie odnosić się do 
dostarczania dóbr publicznych jako podstawowego celu. Cel ten musi być uzgodniony z 
innymi przyjętymi celami WPR, takimi jak cele określone w komunikacie Komisji z listopada 
(np. konkurencyjny sektor rolno-spożywczy i zrównoważony rozwój terytorialny). W 
szczególności potrzebne byłoby odniesienie do zakresu środowiskowych dóbr publicznych, 
odpowiednich aspektów bezpieczeństwa żywnościowego (takich jak utrzymanie zdolności 
produkcyjnych użytków rolnych) oraz innych dóbr publicznych, na przykład do witalności 
obszarów wiejskich i dobrostanu zwierząt gospodarskich.  
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Przy formułowaniu takich celów niezbędne jest zachowanie określonego stopnia precyzji. W 
szczególności pomocne byłoby umieszczenie w jednym miejscu poszczególnych celów 
dotyczących środowiska wiejskiego, wyznaczonych już w europejskim prawodawstwie, wraz 
z harmonogramami, jeżeli takowe zostały ustalone (zob. np. tabela 2 w rozdziale 2). 
Niektóre z tych celów mogą ulegać zmianie wraz z upływem czasu, co należy uwzględnić. 
Na przykład, może powstać konieczność, aby rolnictwo i leśnictwo w większym stopniu 
przyczyniały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE, zwłaszcza jeżeli UE przyjmie 
cel redukcji całkowitych emisji gazów cieplarnianych o 30% do 2020 r. Można również 
przyjąć cele sektorowe dotyczące rolnictwa, które mogłyby skutkować włączeniem emisji 
pochodzących z wykorzystywania użytków rolnych lub zmiany sposobu użytkowania 
gruntów do celów politycznych. Kwestia ta mogłaby zostać sformalizowana za pomocą 
dyrektywy w sprawie podziału obciążeń lub w inny sposób, taki jak obowiązki sektorowe 
ustalane na szczeblu państw członkowskich.  
 
Harmonogram osiągnięcia tych celów można by np. zawrzeć w załączniku do rozporządzeń 
wykonawczych dotyczących WPR, a wkład, jaki wydatki na rolnictwo w ramach WPR 
powinny wnosić w osiągnięcie tych celów i zapewnienie zrównoważonego charakteru 
sektora, można by określić w sposób bardziej wyraźny. Chociaż założeń takich nie można 
określić w przypadku witalności obszarów wiejskich, można by podjąć próbę sformułowania 
prostych definicji, tak aby koncepcja ta nie stała się całkowicie niezdefiniowana i 
niekonkretna. Wyjściem alternatywnym mogłoby być przekazanie państwom członkowskim 
obowiązku zdefiniowania witalności obszarów wiejskich lub opracowania równoważnej 
definicji w granicach podstawowych parametrów europejskich, z tym że rządy krajowe 
musiałyby uzasadnić swoje propozycje.  
 
Wprowadzenie takich celów byłoby innowacją w WPR i wymagałoby interpretacji 
wykraczającej poza teksty samych rozporządzeń. Ponadto niezbędny byłby mechanizm 
służący przekształceniu ogólnych celów wyznaczonych na szczeblu wspólnotowym w 
bardziej konkretne cele obowiązujące na szczeblu państw członkowskich. W tym przypadku 
konieczne byłoby opracowanie celów dotyczących dóbr publicznych w nowych 
strategicznych wytycznych Wspólnoty, które Komisja powinna przygotować w odniesieniu 
do wydatków w ramach EFRROW i innych funduszy na okres 2014–2020. Opierałyby się 
one na aktualnych strategicznych wytycznych Wspólnoty dotyczących rozwoju obszarów 
wiejskich i uległyby rozszerzeniu na całą WPR.  
 
Obecnie istnieją strategiczne wytyczne dotyczące EFRROW oraz oddzielne wytyczne 
dotyczące innych funduszy UE. Grupa komisarzy zaproponowała jednak, aby na potrzeby 
kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF) opracowano kompleksowy zestaw 
strategicznych wytycznych dotyczących wszystkich głównych funduszy, tak aby fundusze 
funkcjonowały w zintegrowanej strukturze. Jeżeli to nastąpi, będzie stanowić okazję do 
bardziej szczegółowego określenia celów dotyczących dóbr publicznych i ich związku z 
poszczególnymi funduszami, o ile zostaną one określone z wystarczającą precyzją 
zapewniającą ich konkretność. Będzie to miało znaczenie dla środowiskowych i innych dóbr 
publicznych. 
 
Proponuje się, aby w tych strategicznych wytycznych określono charakter poszczególnych 
dóbr publicznych i rodzaje gospodarowania gruntami niezbędne do ich dostarczania. 
Wyraźnie określono by wymogi w zakresie monitorowania w ramach poszczególnych 
funduszy, w tym związane z nimi wskaźniki. Na tej podstawie można by zobowiązać 
państwa członkowskie do opracowania ogólnych strategii dostarczania poszczególnych dóbr 
publicznych na lata 2014–2020, odzwierciedlających określone problemy i potrzeby 
wskazane w regionie lub kraju. Strategie te wskazywałyby, w jaki sposób sektor 
rolnictwa/leśnictwa ma przyczynić się przykładowo do osiągnięcia celów w zakresie 
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różnorodności biologicznej, zmiany klimatu, wody lub witalności obszarów wiejskich w 
danym państwie członkowskim lub regionie. To z kolei stanowiłoby gruntowne podstawy i 
ramy planowania dotyczące stosowania wielu dostępnych środków finansowanych przez UE, 
aby pomóc w osiągnięciu tych celów. Takie krajowe cele i plany stanowiłyby strukturę 
organizacyjną finansowanych przez UE interwencji w ramach WPR (i innych instrumentów 
finansowania), zamiast czterech osi w EFRROW w obecnej formie. Środki stosowane do 
osiągnięcia tych celów mogą polegać na połączeniu płatności z tytułu gospodarowania 
gruntami oferowanych w ramach środków rolno-środowiskowych, różnych form pomocy 
inwestycyjnej, uzupełniających form gospodarki leśnej, doradztwa i szkolenia oraz 
pokrewnej pomocy technicznej. Aby jednak przyjąć takie podejście ukierunkowane na cele, 
trzeba by dobrze opracować podstawy korzystania z poszczególnych środków, jasno 
określić oczekiwane rezultaty oraz uzgodnić i wprowadzić już na początku sposoby 
monitorowania wyników. 
 
W ostatnich latach Komisja Europejska przy wielu okazjach (także w komunikacie z 
listopada) bardziej ogólnie sugerowała podejście tego rodzaju, które szczególnie pasuje do 
interwencji w ramach 2. filaru. Jednak można by je również zastosować do bardziej 
ogólnych form wsparcia gospodarstw rolnych, jak np. w 1. filarze, co pomogłoby w 
określeniu celów i oczekiwanych rezultatów w zakresie dostarczania dóbr publicznych oraz 
ich sformułowaniu w odniesieniu do całego wsparcia na poziomie gospodarstwa rolnego w 
ramach WPR. Ułatwiłoby to uwzględnienie efektu synergii i kompromisów między różnymi 
celami dotyczącymi dóbr publicznych a innymi celami WPR. W związku z tym wszystkie 
środki w 1. filarze, koncentrujące się na dobrach publicznych, trzeba by również 
zaplanować, opracować i uzasadnić przynajmniej częściowo na szczeblu państw 
członkowskich/szczeblu regionalnym, co zapewniłoby pojedynczy zintegrowany plan 
obejmujący cały zbiór rodzajów wsparcia i interwencji mających umożliwiać osiągnięcie 
celów w zakresie dóbr publicznych. Musiałby on zostać przedłożony Komisji do 
zatwierdzenia na wczesnym etapie cyklu realizacji nowej WPR i być poddawany przeglądowi 
w miarę upływu czasu. Zapewniłoby to również większą przejrzystość wydatków w ramach 
WPR. 

3.3.2. Efekty synergii i konflikty z innymi celami WPR 
 
Oprócz dostarczania dóbr publicznych WPR będzie nadal miała szereg innych strategicznych 
celów, które trzeba będzie wyważyć względem nowych priorytetów. W większości 
przypadków dostarczanie dóbr publicznych jest jednak ogólnie kompatybilne z innymi 
długoterminowymi celami, ponieważ zrównoważony sektor rolnictwa i leśnictwa ma istotne 
znaczenie dla długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa miejsc 
pracy na obszarach wiejskich, dochodów gospodarstw rolnych oraz rozwoju solidnych 
gospodarek wiejskich i regionalnych.  
 
Powstaną jednak pewne napięcia i konflikty, zwłaszcza w perspektywie krótkoterminowej, 
na przykład między określonymi formami dostarczania dóbr publicznych a krótkoterminową 
konkurencyjnością rolnictwa. Przykładowo jedną z głównych propozycji dotyczących grupy 
dóbr publicznych na terenach rolniczych jest wprowadzenie pewnej formy odłogowania 
ekologicznego. Zmniejszyłoby to powierzchnię gruntów pod produkcję i wiązałoby się z 
kosztami alternatywnymi dla poszczególnych rolników i społeczeństwa jako całości. W 
niektórych regionach koszty te mogą być stosunkowo niewielkie, ponieważ grunty wielu 
gospodarstwach rolnych mogą już być przeznaczone do celów środowiskowych, a nie 
produkcyjnych, a w innych do tych celów mogłyby zostać wybrane mało żyzne gleby. W 
związku z tym nie muszą one być wysokie w przypadku utraty plonów. Ponadto wycofanie 
gruntów z produkcji może dawać szanse na nowe źródła dochodów, związanych na przykład 
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z rekreacją. Koszty alternatywne mogą być stosunkowo wysokie w bardziej żyznych 
regionach i tam, gdzie zyski z rolnictwa są duże.  
 
Osiągnięcie spójności, nie tylko między celami instrumentów finansowania, lecz bardziej 
ogólnie – między celami UE (na przykład celami sformułowanymi w strategii „Europa 2020”, 
polityce dotyczącej klimatu i energetyki itd.), niewątpliwie będzie wiązać się z wyzwaniami. 
W ogólnym ujęciu dostarczanie dóbr publicznych szczególnie wiąże się z mniej 
intensywnymi formami rolnictwa, utrzymywaniem trwałych użytków zielonych i bardziej 
tradycyjnymi stałymi uprawami, a nie z bardziej produktywnymi systemami upraw 
tymczasowych i stałych. Jedną z głównych ról polityki rolno-środowiskowej jest zapewnianie 
rolnikom wystarczających środków zachęcających do rezygnacji z korzyści ekonomicznych 
wynikających ze stosowania bardziej intensywnych praktyk. Niewątpliwie nie wszyscy 
rolnicy będą chętni do przyjęcia lub dalszego stosowania mniej intensywnych systemów, 
nawet pod warunkiem zapewnienia im znacznych środków zachęcających. Ograniczenia te 
mogą powiększyć się, jeżeli utrzyma się trudna sytuacja na światowych rynkach żywności, 
a ceny podstawowych towarów w Europie będą nadal rosnąć.  
 
Niemniej prawdopodobnie jeszcze większym wyzwaniem jest ocena efektu netto dla 
środowiska, gdy większemu wytwarzaniu dóbr publicznych towarzyszą mniej intensywne 
formy rolnictwa na niektórych obszarach, a intensyfikacja rolnictwa na innych. Na przykład, 
istnieją wątpliwości co do tego, w jakim stopniu uzasadnione jest utrzymanie dużej części 
europejskich obszarów rolniczych w bardziej ekstensywnych systemach, zwłaszcza jeżeli 
wywołuje to stosowanie praktyk szkodliwych dla środowiska w innych częściach świata, 
takich jak rozszerzanie upraw kosztem lasów i innych siedlisk przyrodniczych oraz 
niezrównoważona intensyfikacja działalności w mniej rozbudowanych ekosystemach 
rolniczych. Środki w zakresie zmiany klimatu nie powinny prowadzić do ucieczki emisji, gdy 
produkcję (np. hodowla bydła) przenosi się za granicę, aby uniknąć unijnego prawa. Może 
to nastąpić za sprawą europejskich przedsiębiorców poszukujących większej 
konkurencyjności poza UE lub zagranicznych rolników czy przedsiębiorstw wypierających 
europejskich dostawców. Nie prowadzi to do spadku emisji na świecie, a może obciążyć 
więcej siedlisk przyrodniczych, np. obszary trawiaste lub lasy. Trzeba będzie osiągnąć 
równowagę między dostarczaniem środowiskowych dóbr publicznych na większą skalę, co 
dotyczy również bardziej stabilnych i zdrowych gleb w Europie oraz oszczędnego 
korzystania z wody, a nieprzerwaną produkcją proporcjonalnej części światowych dostaw 
żywności w Europie.  
 
Problemy te zaostrzy szereg kwestii. Prawdopodobnie jednym z najpilniejszych problemów 
jest konieczność wytwarzania większej części energii ze źródeł biologicznych zarówno w 
Europie, jak i na całym świecie. Obecnie UE przyjęła cel wytwarzania 10% wszystkich paliw 
w transporcie z odnawialnych źródeł energii do 2020 r., z czego znaczną część stanowić 
będą biopaliwa. Dane coraz częściej wskazują na nieefektywność tego sposobu ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych. Z uwagi na pośrednią zmianę użytkowania gruntów (ILUC) 
wynikającą z upraw materiału wsadowego „pierwszej generacji”, np. kukurydzy i rzepaku, 
istnieje małe prawdopodobieństwo, że biopaliwa ograniczą emisje gazów cieplarnianych w 
stopniu wymaganym na mocy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED), a 
nawet mogą one spowodować wzrost emisji.  
 
Jeżeli zapotrzebowanie na rośliny jadalne nie zmniejszy się, zapotrzebowanie na uprawę 
dodatkowych roślin dla celów dostawy energii może spowodować przekształcenie obszarów 
trawiastych lub innych nieuprawianych gruntów w grunty orne, nawet jeżeli nastąpi to w 
miejscach oddalonych od samej produkcji materiału wsadowego (Bowyer, 2010). Wynika to 
z ogólnoświatowej tendencji do powiększania produkcji za pomocą zagospodarowywania 
większych powierzchni gruntów, a nie zwiększania plonów w obecnych warunkach. W miarę 
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upływu czasu problem ten będzie się nasilał również ze względu na popyt na inne formy 
bioenergii. Na przykład, z analizy krajowych planów przygotowanych przez państwa 
członkowskie na mocy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii wynika, że 
oczekują one, iż do 2020 r. ponad połowa ich docelowego poziomu dostaw energii 
odnawialnej będzie pochodzić ze źródeł bioenergetycznych (Atanasiu, 2010). Chociaż 
odpowiednie formy surowców bioenergetycznych powinny przynieść korzyści w postaci 
zastąpienia paliw kopalnych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, nadal będą 
wywierać presję na ograniczone zasoby gruntów oraz krajobraz, zarówno w Europie, jak i 
na świecie.  
 
W rzeczywistości w każdej rzeczowej strategii łagodzenia zmiany klimatu na szczeblu UE 
należy uwzględnić emisję metanu jako produktu ubocznego hodowli zwierząt i opracować 
ramy służące długoterminowemu ograniczaniu tych emisji, łączące odpowiednio badania 
naukowe, rozwój technologiczny, zachęty regulacyjne i finansowe. Jednocześnie trzeba 
rozważyć zmianę priorytetów badań, strategii i inwestycji, aby zwiększyć produkcję energii 
odnawialnej, która nie ma negatywnego wpływu na bezpieczeństwo żywnościowe ani na 
różnorodność biologiczną, natomiast może wnieść pozytywny wkład społeczno-gospodarczy 
w europejską produkcję energii z jednoczesnym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z rolnictwa. W ramce 1 poniżej przedstawiono, jak może to funkcjonować na 
przykładzie produkcji biogazu z odpadów organicznych. 
 
Oprócz programu dotyczącego klimatu sektor rolnictwa może również odegrać istotną rolę 
w zwiększeniu efektywnego wykorzystania zasobów, co odnosi się do wykorzystania 
pierwiastków biogennych, energii, wody, pasz i roślin pastewnych. Konieczne będzie 
opracowanie w tym celu strategii ukierunkowanych również na utrzymanie lub zwiększenie 
ogólnej produkcji, co pozwoli na uniknięcie skutków pośredniej zmiany użytkowania 
gruntów. Podejście takie jest w pełni zgodne z celami w zakresie ekologicznego rozwoju 
określonymi w strategii „Europa 2020”. W większości przypadków zwiększenie efektywności 
gospodarowania zasobami pomaga uniknąć zanieczyszczenia lub innych szkód dla 
środowiska i przyczynia się do zmniejszenia śladu ekologicznego na jednostkę produkcji 
rolnej. Potencjalne środki służące do poprawy efektywności gospodarowania zasobami na 
poziomie gospodarstwa rolnego to wsparcie kontroli ekologicznych, doradztwo techniczne, 
pomoc inwestycyjna i ekologiczne gospodarowanie gruntami. 
 
Z tych powodów program dostarczania dóbr publicznych za pomocą rolnictwa może 
określać zarówno jego wyraźną rolę polegającą na poprawie zrównoważonego dostarczania 
dóbr publicznych za pomocą systemów intensywnej produkcji (w tym wytwarzających 
bioenergię i przemysłowe materiały wsadowe), jak i długoterminową rolę polegającą na 
praktykach ekstensywnego rolnictwa dostarczającego wiele dóbr publicznych.  
 
Stopniowo pojawiać się będą nowe efekty synergii i kompromisy, a związane z nimi złożone 
zagadnienia będą wymagać odpowiedniej wiedzy i wiedzy fachowej zarówno od organów 
administracji, jak i innych zainteresowanych stron biorących udział w kształtowaniu i 
realizacji polityki. Jednocześnie w coraz bardziej złożonym środowisku politycznym trzeba 
utrzymać pod kontrolą koszty administracyjne. Jest to niemałe wyzwanie. 
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Ramka 1: Zintegrowane sposoby podejścia do tworzenia zachęt do produkcji 
biogazu z odpadów zwierzęcych 
 
W UE 9,1% całkowitych emisji gazów cieplarnianych pochodzi z hodowli zwierząt, a odsetek ten 
zwiększa się do 12,8% przy uwzględnieniu zmiany użytkowania gruntów. W odsetkach tych produkcja 
wołowiny i mleka krowiego powoduje największe emisje dwutlenku węgla oraz równoważne emisje 
gazów (po 29%), zaś na następnym miejscu plasuje się produkcja wieprzowiny (25%). Sama 
gospodarka nawozowa powoduje 19% emisji rolniczych (z czego dwie trzecie to metan) (JRC, 2010). 
 
Produkcja biogazu za pomocą rozkładu beztlenowego odpadów organicznych jest jednym ze 
sposobów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa, a jednocześnie 
wytwarza określoną część energii odnawialnej. Przy pominięciu oceny zalet tej konkretnej technologii 
jako sposobu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych można na tej podstawie zilustrować potencjał 
nowych technologii w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu oraz konieczność silnych zachęt 
regulacyjnych i finansowych.  
 
Produkcja biogazu znajduje się na pograniczu polityki dotyczącej odpadów, polityki energetycznej i 
polityki rolnej i daje rolnikom oraz lokalnym branżom przemysłu możliwość uzupełnienia dochodów, 
efektywnego postępowania z odpadami i ograniczenia emisji, a jednocześnie wytwarza energię i 
ciepło, które można wykorzystać w gospodarstwie rolnym, społecznościach lokalnych lub sprzedać do 
sieci. Stworzenie warunków umożliwiających pomyślną produkcję biogazu wymaga jednak w 
większości państw członkowskich UE usunięcia określonych barier regulacyjnych i gospodarczych oraz 
stworzenia zachęt finansowych.  
 
Kilka krajów europejskich udostępniło pomoc inwestycyjną przeznaczoną na infrastrukturę biogazową 
w ramach środków z 2. filaru WPR, co spowodowało znaczny rozwój przemysłu. Nawet jeśli dostępna 
jest pomoc w wysokości 100 000 EUR, jak ma to miejsce w Niemczech, gdzie technologia produkcji i 
rozwój biogazu są najbardziej zaawansowane, wysokie taryfy gwarantowane w przypadku energii 
elektrycznej z biomasy stanowią 90% wartości dopłat z tytułu odnawialnej energii elektrycznej 
produkowanej z biomasy (Osterburg et al, 2008). Świadczy to o znaczeniu instrumentów polityki 
spoza WPR dla stymulacji inwestycji, produkcji biogazu z odpadów organicznych, a jednocześnie 
dotyczy kilku innych odnawialnych źródeł energii. Przykład Niemiec pokazuje jednak również, że 
dopłaty z tytułu wykorzystywania upraw energetycznych do produkcji biogazu powodują problemy 
podobne do problemów w przypadku promowania płynnych biopaliw. W latach 2004–2010 obszary 
uprawy kukurydzy na kiszonkę w Niemczech zwiększyły się o ponad pół miliona hektarów dzięki 
wsparciu produkcji biogazu. Podstawą produkcji biogazu powinny być nawozy zwierzęce i odpady 
rolne, a pomieszczenia do przechowywania gazu powinny być szczelne, aby uniemożliwić wydostanie 
się metanu. 
 
Środki spoza WPR, które można zastosować do zachęcenia do budowy zakładów produkcji biogazu, 
obejmują, w krótkoterminowej perspektywie, wprowadzenie taryf gwarantowanych w celu wsparcia 
ceny energii elektrycznej, które mogą pomóc w zrekompensowaniu początkowych inwestycji 
kapitałowych w zakład i podłączenie do sieci krajowej. W niektórych krajach prowadzi się również 
korzystną politykę w zakresie planowania i stosuje się środki wspierające rynek, takie jak ekologiczne 
certyfikaty energii elektrycznej, która jest produkowana z biogazu. 
 
Dopłaty do budowy zakładów i infrastruktury produkcji biogazu, w tym środki w ramach osi 1 i 3, 
mają wartość dodaną, lecz powinny być osadzone w skoordynowanych ramach dotyczących biomasy, 
które tworzyłyby efekt synergii między polityką gospodarczą, środowiskową i energetyczną. 
 
 
W pewnym stopniu państwa członkowskie wybiorą własne sposoby podejścia do efektu 
synergii i kompromisów między osiąganiem różnych celów, co jest całkiem zasadne. Na 
szczeblu europejskim konieczne będą jednak gwarancje, aby dostarczanie dóbr publicznych 
traktowane było dostatecznie poważnie we wszystkich regionach UE-27 i nie zostało 
zepchnięte na drugi plan przez inne cele. Można to osiągnąć za pomocą różnych środków, a 
szereg z nich będzie niezbędnych. Jednym ze sposobów podejścia jest określenie obowiązku 
zapewnienia podstawowego poziomu gospodarowania gruntami uwzględniającego ochronę 
środowiska na wszystkich terenach rolniczych w UE za pomocą zastosowania 
obowiązkowych wymogów wobec rolników otrzymujących środki publiczne, takich jak 
wymogi dotyczące zasady wzajemnej zgodności. Innym sposobem podejścia jest 
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przeznaczenie części unijnych funduszy w ramach WPR specjalnie na dostarczanie dóbr 
publicznych. Można by to osiągnąć poprzez określenie wymogu przeznaczenia określonej 
części funduszy UE na środki wyraźnie skoncentrowane na dobrach publicznych, takie jak 
środki rolno-środowiskowe. Na przykład, można by przekształcić obecny wymóg, aby co 
najmniej 25% wydatków z 2. filaru przeznaczać na środki określone w osi 2, w nową 
formułę, zgodnie z którą minimalny odsetek (np. 30%) nowej koperty WPR należałoby 
przeznaczyć na łączne stosowanie środków rolno-środowiskowych, rolno-leśniczych, 
środków związanych z siecią Natura 2000, środków leśniczo-środowiskowych oraz 
powiązanych środków z zakresu ekologicznego gospodarowania gruntami. Trzecim 
sposobem podejścia mogłoby być wprowadzenie pakietu podstawowych środków, które 
musiałyby stosować wszystkie państwa członkowskie, takich jak mechanizm ekologicznego 
odłogowania, który byłby obowiązkowy dla wszystkich otrzymujących płatności 
bezpośrednie, lecz z tytułu którego otrzymywano by płatności, zgodnie z propozycją 
Komisji. Czwarty sposób podejścia polegałby na mniejszym korzystaniu ze środków 
zachęcających i większym stosowaniu środków regulacyjnych, co można by promować na 
szczeblu UE lub szczeblu krajowym. Jednym z istotnych, nieobowiązkowych środków 
towarzyszących mogłoby być dostosowanie przez UE stawek współfinansowania 
określanych według wkładu poszczególnych środków do określonych (najlepiej 
skwantyfikowanych) strategicznych celów UE, takich jak sieć Natura 2000 i programy 
realizowane na mocy ramowej dyrektywy wodnej. 
 
Jednocześnie zrównoważony rozwój powinien być jednym z podstawowych celów 
wszystkich działań finansowanych ze środków UE. Konieczne będą gwarancje, aby w razie 
wprowadzenia środków służących innym celom niż dostarczanie dóbr publicznych, na 
przykład poprawie konkurencyjności, zapewnić, że cele w zakresie dóbr publicznych nie 
zostaną naruszone ponad określony poziom, na przykład poprzez przyspieszenie 
niewłaściwej intensyfikacji lub poprzez niepożądane zmiany użytkowania gruntów. Trzeba 
będzie uwzględnić ich wpływ na dobra publiczne i w miarę możliwości unikać szkód dla 
środowiska. Dotyczy to w szczególności szczebla programowego, a ponadto można 
oczekiwać wprowadzenia bardziej rygorystycznych gwarancji dla chronionych gruntów lub 
gruntów o wysokiej wartości przyrodniczej. 
 

3.4. Skuteczność i efektywność w osiąganiu rezultatów 
 
Przy planowaniu przyszłych środków polityki trzeba wziąć pod uwagę wnioski wypływające z 
działania WPR w ciągu ostatnich 20 lat. W poniższych częściach omówiono niektóre 
najważniejsze zagadnienia. 

3.4.1. Zakres i rodzaj środków niezbędnych do dostarczania dóbr publicznych 
związanych z gruntami 

 
Aby osiągnąć odpowiednią podaż wszystkich dóbr publicznych, potrzebne są zróżnicowane 
środki polityki, które można by wykorzystywać w różnym stopniu w poszczególnych 
regionach UE-27 zgodnie z lokalnymi warunkami i priorytetami. Warunkiem wstępnym 
zastosowania środków finansowanych z WPR są solidne podstawowe wymagania prawne, 
jasno określające te działania, które muszą podjąć wszyscy zarządcy gruntów (i inne 
podmioty rolnicze) na własny koszt, niezależnie od tego, czy otrzymują płatności w ramach 
WPR. Oprócz takich wymogów prawnych stosownym rozwiązaniem może być również 
zastosowanie zbioru norm w zakresie „dobrego gospodarowania gruntami”, które 
należałoby spełnić jako warunek otrzymania płatności. Może to pomóc w ustaleniu 
podstawowego poziomu dostarczania dóbr publicznych na wszystkich terenach rolniczych w 
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UE. Obecnie zbiór takich norm dotyczących użytków rolnych jest stosowany w formie 
wymogu utrzymywania na terenach rolniczych „dobrej kultury rolnej zgodnej z wymogami 
ochrony środowiska” w ramach zasady wzajemnej zgodności.  
Oprócz działań, które rolnicy muszą przeprowadzić na własny koszt, potrzebne jest 
wsparcie finansowe, aby zachęcić do podejmowania wielu dobrowolnych środków. Można je 
podzielić na trzy kategorie określone poniżej (uwaga: w przypadku gruntów zalesionych nie 
istnieją równoważne środki podlegające zasadzie wzajemnej zgodności): 
 

 płatności obszarowe, które zachęcają rolników do stosowania korzystnych 
praktyk gospodarowania gruntami; 

 
 wsparcie inwestycji, w szczególności w celu poprawy ekologicznej równowagi 

przedsiębiorstw rolniczych, poprzez ułatwienie dokonywania ulepszeń w 
infrastrukturze gospodarstw rolnych, wprowadzanie nowych technologii i 
ułatwienie możliwości dywersyfikacji służących poprawie zdolności zarządców 
gruntów do dostarczania środowiskowych i innych dóbr publicznych; oraz 

 
 wsparcie upowszechniania wiedzy rolnej i usług szkoleniowych w celu 

umożliwienia odpowiedniego doradztwa, szkoleń i rozwoju potencjału, tak aby 
zarządcy gruntów posiadali aktualną wiedzę o obecnych sprawdzonych 
rozwiązaniach w zakresie zrównoważonego gospodarowania gruntami i 
zapoznawali się z odpowiednimi nowymi technologiami. 

 
Aby dostarczać dobra publiczne, które są przedmiotem niniejszej ekspertyzy, wszystkie trzy 
rodzaje działań muszą być wspierane łącznie, często w obrębie jednego gospodarstwa 
rolnego.  
 
Środki obszarowe z zakresu gospodarowania gruntami. Płatności obszarowe byłyby 
prawdopodobnie najważniejszym elementem przyszłej WPR, jeśli chodzi o dostarczanie 
środowiskowych dóbr publicznych. Obecnie stosuje się wiele środków, które zachęcają 
rolników do gospodarowania korzystnego dla środowiska (zob. rozdział 2). Środki takie 
muszą pełnić cztery główne funkcje: 
 

1. zapewniać utrzymanie istniejących zasobów środowiska – jeżeli są one zagrożone, 
często wskutek marginalizacji/porzucenia lub intensyfikacji – poprzez wspieranie 
korzystnych praktyk zarządczych; 

 
2. wspierać odpowiednie gospodarowanie i przywracanie do pierwotnego stanu 

określonych siedlisk lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty7, zwłaszcza na obszarach należących do sieci Natura 2000, aby utrzymać 
je w korzystnym stanie ochrony lub do takiego stanu je przywrócić; 

 
3. chronić i wspierać ulepszenia w gospodarowaniu na obszarach o znaczeniu 

środowiskowym na szerzej pojętych obszarach wiejskich (np. takich jak tereny 
rolnicze o wysokiej wartości przyrodniczej lub obszary określone jako istotne z 
punktu widzenia ochrony wód); 

 
4. zachęcać do włączania odpowiednio dostosowanego gospodarowania gruntami 

uwzględniającego ochronę środowiska do bardziej produktywnych systemów 

                                                 
7  Tj. tych wymienionych w załączniku 1 do dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz załącznikach I i 

II do dyrektywy siedliskowej. 
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gospodarki rolnej (w tym audytów środowiskowych i procesów ustalania wzorców, 
doradztwa technicznego oraz działań z zakresu zarządzania środowiskiem). 

 
Środki te mogą mieć różnorodny kształt i strukturę, na przykład: 
 

 płatności dla pojedynczych zarządców gruntów lub ich grup z tytułu kontynuacji 
lub wprowadzenia praktyk zarządczych, które powiększają dobra publiczne, oraz 
osiągnięcia określonych rezultatów (konkretne gatunki roślin, liczba ptaków 
zakładających gniazda itd.); 

 
 płatności wyrównawcze z tytułu prawnych ograniczeń gospodarowania na 

obszarach wyznaczonych jako podlegające ochronie środowiska (na przykład 
obszary należące do sieci Natura 2000); 

 
 płatności dla większości rolników na niektórych określonych obszarach, na 

których naturalne ograniczenia oznaczają, że zrównoważone systemy gospodarki 
rolnej zazwyczaj dostarczają dużą ilość dóbr publicznych. 

Inwestycje w infrastrukturę kapitałową: W wielu przypadkach, aby pomóc w 
dostarczaniu dóbr publicznych, zmiany w gospodarowaniu gruntami wymagają również 
zmian materialnej infrastruktury, na przykład unowocześnienia lub budowy budynków 
inwentarskich umożliwiających przeniesienie tam zwierząt gospodarskich na okres zimowy 
lub poprawy infrastruktury do składowania gnojowicy. Ponadto wprowadzenie nowych 
technologii, takich jak instalacja warników beztlenowych, paneli słonecznych, nawadniania 
kroplowego itd., jest bardzo ważne z punktu widzenia sprostania przyszłym wyzwaniom w 
zakresie ochrony środowiska, o ile jest wspierane w sytuacjach, w których występuje taka 
wyraźna potrzeba. Te rodzaje inwestycji są szczególnie istotne dla łagodzenia zmiany 
klimatu, ponieważ ograniczają zapotrzebowanie na wodę i minimalizują jej straty, a także 
poprawiają jakość wody i gleby oraz dobrostan zwierząt gospodarskich. 
 
Upowszechnianie wiedzy rolniczej, szkolenia, doradztwo i rozwój potencjału: Nie 
należy pomijać roli doradztwa. Zbyt często zapewnianie doradztwa w zakresie środowiska 
(obejmującego upowszechnianie wiedzy rolniczej, szkolenia, tworzenie pokazowych 
gospodarstw rolnych itd.) uważa się za koszty administracyjne, a nie długoterminową 
inwestycję jako zasadniczy element służący poprawie zrównoważonego rozwoju rolnictwa 
(zob. np. Foresight, 2011).  
 
Jeśli chodzi o perspektywę WPR po 2013 r., trzeba wzmocnić rolę doradztwa i szkolenia w 
dostarczaniu środowiskowych dóbr publicznych za pomocą działalności rolniczej, aby 
zwiększyć skuteczność WPR w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju i dostarczaniu 
dóbr publicznych, na przykład poprzez rozszerzenie systemu doradztwa rolniczego (ADE, 
2009; Komisja Europejska, 2010a). Doradztwo i szkolenie jest faktycznie istotne dla 
upowszechniania innowacji i większego dostosowania się rolników do zmieniających się ram 
polityki, a system doradztwa rolniczego mógłby pełnić ważną rolę polegającą na wskazaniu 
sposobu, w jaki można osiągnąć jednocześnie cele w zakresie konkurencyjności rynkowej i 
zrównoważonego rozwoju. Może to mieć szczególne znaczenie w państwach członkowskich i 
regionach o krótszej historii włączania aspektów ochrony środowiska do rolnictwa, niskiej 
efektywności środowiskowej lub doświadczających konkretnych problemów środowiskowych 
(np. obszary o strukturalnym deficycie wody). 
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3.4.2. Ustanowienie odpowiednich podstawowych wymagań w dziedzinie 
ochrony środowiska 

 
Do celów niniejszej ekspertyzy założono, że nie nastąpi zmiana obecnych przepisów UE 
dotyczących środowiska lub że pełne jego wdrożenie odbędzie się zgodnie z 
harmonogramem. Stwierdzono, że jeżeli dyrektywy UE dotyczące środowiska nakładają 
bezpośrednie wymogi na zarządców gruntów, ich przestrzeganie powinno pozostać 
warunkiem otrzymania dowolnej formy wsparcia publicznego w ramach WPR. Częścią tych 
podstawowych wymagań byłaby zatem nadal zasada wzajemnej zgodności.  
 
Niektórzy sugerują, że zasada wzajemnej zgodności jest pożyteczna jedynie w przypadku 
takich środków jak obecne płatności bezpośrednie, które nie są nagrodą za dostarczanie 
jasno określonych dóbr publicznych, lecz są umotywowane inaczej (wsparcie dochodu, 
rekompensata z tytułu obniżenia cen w przeszłości itd.), oraz że warunki takie nie powinny 
być stosowane w przypadku środków, które koncentrują się na bezpośrednim dostarczaniu 
dóbr publicznych, takich jak środek rolno-środowiskowy.  
 
Istotne jest jednak, aby poziom odniesienia w przypadku otrzymywania wsparcia 
związanego z gruntami, czy to z 1., czy 2. filaru, był taki sam, a ewentualne zmiany 
wymogów dotyczących zasady wzajemnej zgodności mogą skomplikować, a nie uprościć, tę 
kwestię. Ponadto, chociaż zasadniczo każde rozporządzenie UE oraz jego wdrożenie na 
szczeblu krajowym powinno przewidywać sankcje i być egzekwowane w taki sposób, aby 
nie było konieczności stosowania dodatkowych sankcji w postaci cofnięcia wsparcia WPR, 
sytuacja taka nie ma miejsca w praktyce. W rzeczywistości z niepotwierdzonych danych 
wynika, że wprowadzenie zasady wzajemnej zgodności poprawiło przestrzeganie 
prawodawstwa UE (Alliance Environnement, 2007).  
Oprócz tej formy wzajemnej zgodności istnieją dodatkowe normy nieujęte w przepisach UE, 
które są jednak powszechnie przyjmowane jako dobre praktyki gospodarowania gruntami, 
są uważane za praktyki, które rolnicy mogą stosować na własny koszt i które należy 
stosować w przypadku otrzymywania wsparcia WPR, aby zapewnić zrównoważone 
gospodarowanie gruntami jako zasobami produktywnymi w przyszłości. Rodzaje 
gospodarowania, które mają w tym przypadku znaczenie, to ochrona zasobów naturalnych, 
takich jak gleba i woda, oraz zachowanie siedlisk i cech krajobrazowych; są one obecnie 
określone jako normy dobrej kultury rolnej zgodnej z wymogami ochrony środowiska 
(GAEC) w ramach zasady wzajemnej zgodności. Aktualny zbiór norm GAEC trzeba poddać 
przeglądowi, aby je uprościć i nie dopuścić do niezamierzonych niekorzystnych skutków.  
 
Te podstawowe wymogi w zakresie zarządzania powinny stanowić o otrzymaniu wszystkich 
rodzajów wsparcia finansowego WPR i zapewniać solidną podstawę opracowywania bardziej 
szczegółowych i skoncentrowanych na działaniach zarządczych mających na celu 
dostarczanie dóbr publicznych. 
 

3.4.3. Ukierunkowanie i dostosowanie 
 
Zasadnicze znaczenie dla pomyślnego i efektywnego osiągnięcia rezultatów w zakresie 
dostarczania dóbr publicznych ma skuteczne ukierunkowanie środków polityki na ustalone 
cele oraz odpowiednie zaplanowanie i wdrożenie środków na szczeblu lokalnym. Oznacza to 
przyjęcie podejścia zintegrowanego, dostrzeżenie efektów synergii i potencjalnych 
konfliktów między osiąganiem różnych celów oraz zapewnienie odpowiedniego 
umiejscowienia i skali sposobów zarządzania, aby zmaksymalizować rezultaty w zakresie 
dóbr publicznych w stosunku do danego budżetu. 
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Planowanie i wdrażanie środków środowiskowych musi zapewniać wystarczającą 
równowagę między wsparciem udzielanym w celu zachęcenia do gospodarowania gruntami 
uwzględniającego ochronę środowiska na bardziej wrażliwych obszarach a wsparciem 
skoncentrowanym na bardziej produktywnych obszarach uprawnych. Środki muszą zostać 
opracowane w taki sposób, aby zachęcać do optymalnego doboru niezbędnych działań 
zarządczych i ich realizacji na odpowiednią skalę. Wsparcie inwestycji kapitałowych i 
doradztwa powinno być w razie konieczności udzielane w ramach podejścia 
zintegrowanego. Jeśli chodzi o witalność obszarów wiejskich, wsparcie powinno być 
ukierunkowane na te regiony, w których osiągane są najlepsze rezultaty w stosunku do 
środków wydatkowanych na wsparcie.  
 
Ponadto do osiągnięcia rezultatów środowiskowych konieczne jest wprowadzenie ocen 
zrównoważonego charakteru wszystkich środków oraz określenie i skuteczne egzekwowanie 
stosownych warunków i gwarancji. W przypadku wprowadzenia środków w celu innym niż 
zachęcanie do dostarczania dóbr publicznych należy uwzględnić wpływ tychże środków na 
dobra publiczne, ażeby w miarę możliwości unikać wywoływania szkód dla środowiska 
naturalnego (ENRD, 2010; Bocaccio et al., 2009; Beaufoy and Marsden, 2010). 
 
Dodatkowo same działania zarządcze powinny mieć odpowiednio określony kształt, który 
czyniłby je odpowiednimi do celu dostarczania konkretnych środowiskowych dóbr 
publicznych. Niezbędny stopień szczegółowości w ukierunkowaniu określonych środków i 
działań zarządczych różni się w zależności od celu środowiskowego. W niektórych 
sytuacjach mogą wystąpić konflikty i napięcia w odniesieniu do dostarczania wielu dóbr 
publicznych za pomocą ogólnych działań zarządczych. Dane świadczą o tym, że im większa 
jest szczegółowość środka ukierunkowanego na osiągnięcie konkretnego rezultatu 
środowiskowego, tym lepsze wyniki się osiąga (Vickery et al., 2008; Winspear et al., 2010; 
Wilson et al., 2009). Przykładowo działania ograniczające emisję netto gazów 
cieplarnianych na kilogram mięsa z reguły wymagają dużego plonu z hektara, krótkiego 
cyklu produkcji i skutecznego wykorzystania nowej technologii oraz genetyki zwierząt i 
roślin uprawnych, co może stać w sprzeczności z celem, jakim jest wysoki stopień 
różnorodności biologicznej (Frelih-Larsen et al, 2008; Grayson, 2008; JRC, 2010). Podobnie 
– działania mające na celu poprawę jakości wody, na przykład poprzez ograniczenie 
wykorzystania nawozów na polach lub utworzenie stref buforowych, będą prawdopodobnie 
niewystarczające do tego, aby same mogły zapewnić warunki niezbędne do zwiększenia 
różnorodności biologicznej terenów rolniczych. W praktyce jednak, jeżeli zachodzi efekt 
synergii, należy go w miarę możliwości maksymalizować, a jeżeli mogą wystąpić konflikty, 
należy je określić i podjąć decyzję o kompromisach niezbędnych do odpowiedniego 
wyważenia różnych celów.  
 
Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej działania zarządcze zostaną dostosowane do konkretnych 
potrzeb środowiska i ukierunkowane na obszary geograficzne i miejsca, w których są 
potrzebne, tym większa będzie ich opłacalność. Koszty transakcji ponoszone przez organy 
administracji publicznej i rolników są większe w przypadku płatności ukierunkowanych, 
ponieważ wymagają one większego planowania na poziomie gospodarstwa rolnego oraz 
specjalistycznego doradztwa lub wskazówek dotyczących optymalnego umiejscowienia 
sposobów zarządzania. Pomimo to, same płatności są jednak z reguły bardziej opłacalne, 
ponieważ w określonym rodzaju zarządzania może być potrzebna mniejsza całkowita 
powierzchnia terenów rolniczych. Oznacza to, że zachodzi mniejsze ryzyko korzystania ze 
środków publicznych lub niepotrzebnego ograniczenia produktywności terenu rolniczego. 
Przy założeniu podobnych stawek płatności na hektar, tj. płatności opartych na formule 
obliczania utraconych dochodów i dodatkowych kosztów, koszty podejścia kierunkowego 
byłyby prawdopodobnie niższe niż koszty dodatkowe związane ze stosowaniem sposobów 
zarządzania w sposób nieukierunkowany na większej powierzchni terenów rolniczych 
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(Winspear et al, 2010; Fährmann and Grajewski, 2011; Hart et al, 2011). Trudno jest to 
precyzyjnie skwantyfikować i z pewnością będzie to zależeć od stawek płatności na hektar 
oferowanych w zależności od sposobu realizacji. 
 
Na podstawie dostępnych informacji „hierarchia” kierunkowania jest następująca: 
 

1) rezultaty, które wymagają dostosowanego zarządzania, ukierunkowanego na 
określone miejsca, siedliska lub gatunki; 

 
2) rezultaty, które wymagają zarządzania w wielu obiektach gospodarstwa rolnego 

znajdujących się na stosunkowo dużej powierzchni krajobrazu rolniczego, lecz muszą 
być dostosowane do warunków lokalnych – pod względem lokalizacji i odpowiedniego 
doboru działań zarządczych; 

 
3) rezultaty, które należy osiągnąć za pomocą działań prowadzonych na całym obszarze 

wiejskim, lecz nie trzeba ich dostosowywać do warunków lokalnych.  
 
Od dawna uznaje się, że dostosowane zarządzanie prowadzone za pomocą podejścia 
zintegrowanego ma istotne znaczenie w sytuacjach, w których w konkretnych miejscach 
niezbędna jest określona forma gospodarowania gruntami uwzględniającego ochronę 
środowiska . Przykłady to: ochrona rzadkich gatunków, takich jak potrzeszcz w Wielkiej 
Brytanii (Perkins et al, 2011), przywrócenie określonych siedlisk do pierwotnego stanu, na 
przykład torfowisk, lub ochrona ograniczonych dostaw wody. 
 
Znaczenie dostosowania zarządzania do warunków lokalnych staje się jednak coraz bardziej 
oczywiste, jeśli chodzi o maksymalizację korzyści osiąganych także w przypadku innych 
priorytetów dotyczących środowiska. Obejmują one jakość wody, funkcjonalność gleby i 
stabilizację klimatu. Wynika to z faktu, że wpływ praktyk zarządczych może być odmienny 
w różnych regionach, a nawet gospodarstwach rolnych, ze względu na zróżnicowanie gleb, 
warunków klimatycznych lub interakcje z innymi procesami ekologicznymi i gospodarczymi 
(Ohl et al., 2008; National Trust, 2011).  



Jakie narzędzia europejskiej polityki rolnej sprzyjałyby dostarczaniu dóbr publicznych? 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 460.053 57 

Ramka 2: Przykłady ilustrujące znaczenie dostosowania i ukierunkowania 
zarządzania w celu osiągnięcia rezultatów środowiskowych 
 
Różnorodność biologiczna: W badaniach nad potrzebami w zakresie różnorodności biologicznej 
terenów rolniczych zwraca się uwagę na znaczenie ukierunkowanego i specjalnie opracowanego 
zarządzania dla spełnienia ekologicznych wymagań w przypadku określonych siedlisk lub gatunków, 
nawet jeżeli dotyczą one gatunków pospolitych terenów rolniczych, a nie gatunków specjalistycznych 
(Evans et al, 2002; Butler et al, 2009; Perkins et al, 2011). W ramach badań w Wielkiej Brytanii 
przeanalizowano ekologiczne wymagania bardzo wielu grup taksonomicznych i przyjrzano się skutkom 
różnych schematów gospodarowania gruntami w programach rolno-środowiskowych. Dane świadczą o 
tym, że stosowne zarządzanie w terenie na większą skalę prowadzi do lepszych rezultatów w zakresie 
wszystkich rodzajów różnorodności biologicznej (ptaki krajobrazu rolniczego, trzmiele, szerokolistne 
rośliny uprawne, ssaki i motyle), co pokazuje, że rozwiązania stosowane na obrzeżach pól mogą 
jedynie częściowo przyczynić się do zwiększenia różnorodności biologicznej terenów rolniczych, a 
zarządzanie w terenie ma zasadnicze znaczenie dla odwrócenia tendencji do zmniejszania się 
różnorodności biologicznej (Butler et al, 2009). 
 
Jednak sama wiedza o potrzebach ekologicznych pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego nie jest 
wystarczająca. Zakres, w jakim realizacja niezbędnych działań skutkuje zwiększeniem się liczby 
priorytetowych gatunków, w dużej mierze zależy od jakości zapewnionego siedliska i stopnia 
pokrywania się obszaru podlegającego zarządzaniu z przestrzennym rozkładem gatunków. W związku 
z tym, jeżeli stosowne działania zarządcze nie zostaną ukierunkowane, a ich realizacja będzie 
rozproszona na przestrzeni krajobrazu rolniczego, niewielkie będą szanse na to, by ptaki krajobrazu 
rolniczego odniosły korzyści w wyniku tych środków, które ostatecznie okażą się nieskuteczne. Jeżeli 
te same rozwiązania nie będą ukierunkowane, lecz realizowane ogólnie na całym terenie rolniczym, 
wynikające z nich korzyści dla pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego będą prawdopodobniej 
mniejsze, z tym że nie jest to najbardziej efektywny sposób osiągnięcia celów. Przestrzenne 
ukierunkowanie zarządzania zwiększa pewność osiągnięcia pożądanych rezultatów, a także jest 
bardziej opłacalnym sposobem ich osiągnięcia (Winspear et al, 2010; Merckx et al, 2009).  
 
Jakość wody: Wykazano, że roślinne strefy buforowe służące do powstrzymywania zanieczyszczeń 
cieków wodnych muszą znajdować się w odpowiednim miejscu, muszą mieć odpowiednią szerokość i 
muszą być stosowanie zarządzane (tj. wysoka, gęsta murawa lepiej nadaje się do wychwytywania 
wypływających osadów), aby zmaksymalizować korzyści. W istocie z danych wynika, że do osiągnięcia 
korzyści w zakresie jakości wody często potrzebne jest połączenie środków, a wraz ze stosowaniem 
stref buforowych mogą być potrzebne takie działania w terenie, jak techniki gospodarowania glebą w 
celu zapobieżenia wypływowi osadów lub zmiana kierunku obsiewu, które mogą przynieść jeszcze 
większe korzyści w niektórych sytuacjach (LeedsWinspear et al, 2010; Merckx et al, w 
przygotowaniu). 
 
Erozja gleby i utrata materii organicznej gleby: Z faktów wynika, że jeżeli ma dojść do 
maksymalizacji korzyści, zarządzanie związane z tymi kwestiami musi być ukierunkowane na obszary 
ryzyka, a następnie odpowiednio umiejscowione (ADAS, w przygotowaniu; Kuikman et al, 2008; 
Kuhlman, 2010; Van-Camp et al, 2004).  
 
Wzrost poziomu węgla w glebie: Ostatnie badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii pokazały, 
że poziom węgla zależy od połączenia takich czynników jak rodzaj gleby, warunki klimatyczne i 
historia użytkowania gruntów, co oznacza, że podobne praktyki gospodarowania gruntami są 
stosowane na różnych polach o różnych rodzajach gleby i różnych warunkach klimatycznych będą w 
różny sposób wpływać na poziom węgla w glebie. Wniosek jest zatem następujący: aby osiągnąć 
większą skuteczność, sposób zarządzania mający na celu ustabilizowanie lub zwiększenie poziomu 
węgla w glebie musi być dostosowany do konkretnych warunków w danym gospodarstwie w 
odniesieniu do wszystkich tych trzech czynników, a bardziej ogólne podejście, koncentrujące się na 
tylko jednym z tych czynników, będzie miało znacznie bardziej ograniczony wpływ. 
 
 
 
W większości środki WPR są realizowane obecnie na skalę pojedynczych gospodarstw. Dla 
wielu środowiskowych dóbr publicznych korzystne byłoby jednak zarządzanie prowadzone 
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na skalę całego krajobrazu, w wielu gospodarstwach rolnych na spójnym obszarze 
geograficznym (ENRD, 2010; Merckx et al, 2009; Franks and McGloin, 2006). Sposoby 
podejścia obejmujące swoją skalą całe krajobrazy będą coraz ważniejsze dla sprostania 
wyzwaniom w zakresie zmiany klimatu (na przykład za pomocą ekosystemowych sposobów 
podejścia do łagodzenia i przystosowania się do zmiany klimatu), zapobiegania 
fragmentaryzacji siedlisk, zwiększenia odporności użytków rolnych na pożary i powodzie 
oraz rozwiązania takich problemów jak utrzymanie systemów gospodarki rolnej o wysokiej 
wartości przyrodniczej, a także poprawy jakości wody, zwłaszcza dzięki powstrzymaniu 
zanieczyszczenia wody pochodzącego z rozproszonych źródeł. Można podać szereg dobrych 
przykładów rozwiązań wprowadzonych w państwach członkowskich, np. w Holandii, gdzie 
lokalne organizacje rolników i podmiotów prowadzących działalność pozarolniczą ściśle 
współpracują ze sobą i z agencjami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi w celu włączenia 
zarządzania przyrodą do praktyk gospodarki rolnej (IEEP, 2009). Należy rozważyć sposoby 
zastosowania tych przykładowych rozwiązań i innych pomysłów w innych sytuacjach w 
innych regionach, na przykład poprzez zapewnienie premii okolicznym rolnikom, którzy 
zdecydują się na zawarcie wspólnych porozumień w celu osiągnięcia określonych celów na 
okolicznym terenie. 
 
Ponadto synergiczne zastosowanie szeregu środków polityki może pomóc w osiągnięciu 
lepszych wyników, na przykład poprzez połączenie dobrowolnych środków rolno-
środowiskowych ze wsparciem inwestycji w ekologiczne technologie, w poprawie 
materialnej infrastruktury w gospodarstwie rolnym, dywersyfikacji wynikającej z 
wprowadzenia nowych przedsiębiorstw do gospodarstwa lub zwiększenia wartości dodanej 
produktów rolnych.  
 
Tego rodzaju zintegrowane sposoby podejścia, które można by przyjąć w ramach podejścia 
terytorialnego, pomagają również zapewniać inne dobra publiczne, w szczególności 
witalność obszarów wiejskich. Na podejście terytorialne, które jest modelem mającym coraz 
większy wpływ w Europie, uwagę zwróciła OECD w publikacji dotyczącej „nowego 
paradygmatu rozwoju wsi” (OECD, 2006). Mantino (2011) podkreśla, że chociaż podejście 
to jest często kojarzone z programem Leader, również w wielu innych unijnych strategiach 
politycznych i programach finansowania – w tym programach rozwoju obszarów wiejskich – 
można przyjąć podejście terytorialne, które może być także przydatne w realizacji strategii 
mających na celu wspieranie dostarczania dóbr i usług publicznych w ramach spójnej wizji 
zasobów uzależnionych od danego miejsca. Przedstawiając kilka studiów przypadku, 
Mantino (2011) pokazuje, w jaki sposób podejście to mogłoby pełnić istotną rolę w WPR w 
większej mierze ukierunkowanej na dostarczanie dóbr publicznych, ponieważ może ono 
przyczyniać się do poprawy skuteczności i ukierunkowania polityki. W istocie podejście 
ukierunkowane na dane miejsce jest silnie uzależnione od zdolności interwencji publicznych 
do wspierania (na docelowych obszarach) procesu rozwijania wiedzy i inicjatyw podmiotów 
lokalnych, ułatwiania działalności innowacyjnych podmiotów i realizacji nowych pomysłów 
oraz projektów dostarczania dóbr i usług publicznych (Redman, 2010).  
 
Te sposoby podejścia wymagają nie tylko koordynacji opracowywania programów, lecz 
również ich realizacji, co dotyczy również administrowania programem i doradztwa. Aby 
uzyskać jak najwięcej takich możliwości, potrzebne jest głębsze rozważenie sposobów 
ułatwienia takiego stosowania środków na podstawie przykładów podejścia terytorialnego 
przyjętego w takich państwach członkowskich jak Włochy i Portugalia. 
 
Należy zatem uznać, że każde podejście do zarządzania korzystne dla środowiska, które nie 
jest dostosowane do warunków lokalnych lub nie zapewnia odpowiedniej równowagi działań 
zarządczych, będzie mniej skuteczne, jeśli chodzi o osiągnięcie pożądanych rezultatów. Nie 
oznacza to, że nie zostaną osiągnięte żadne korzyści, lecz że ogólnie rezultaty na jednostkę 
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zarządzanych gruntów będą prawdopodobnie niższe niż w przypadku przyjęcia bardziej 
zaawansowanego podejścia. W niektórych przypadkach mogą jednak występować trudności 
w precyzyjnym określeniu obszarów docelowych, zwłaszcza w rozdrobnionych i 
rozproszonych ekosystemach, takich jak krajobrazy rolnicze, i może to wiązać się ze 
stosunkowo wysokimi kosztami wynikającymi z zapotrzebowania na dane i nakładów 
administracyjnych oraz większymi kosztami transakcji dla rolników. Bez wątpienia należy 
osiągnąć kompromis między wyższymi kosztami administracyjnymi związanymi z bardziej 
ukierunkowanym podejściem a ewentualnymi dodatkowymi korzyściami. Jednym z często 
podawanych głównych ograniczeń w skutecznym ukierunkowaniu jest brak danych 
mogących stanowić podstawę decyzji. W praktyce jednak często istnieją dane z 
poszczególnych obszarów geograficznych, lecz nie zostały one jeszcze połączone w 
kompatybilne formaty lub zintegrowane systemy informacyjne. 
 
Ramka 3: Przykłady terytorialnych sposobów podejścia do dostarczania dóbr 
publicznych we Włoszech 
 
Projekt w dolinie Aso – projekt rolno-środowiskowy jako przykład dla małych gospodarstw 
rolnych  
Projekt realizowany w dolinie Aso (region Marche, Włochy) jest „terytorialnym” porozumieniem rolno-
środowiskowym, którego celem jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniem pestycydami i 
azotanami z wykorzystaniem zaawansowanych technik zintegrowanego zarządzania. Łączy on 
instytucje publiczne i lokalne podmioty prywatne, które mają osiągnąć wspólne cele zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich. W przedsięwzięciu stosowana jest innowacyjna, wielosektorowa, oparta 
na uczestnictwie metodyka realizacji wielu celów rolno-środowiskowych za pomocą zintegrowanego 
zestawu środków dotyczących jakości wody i gleby, czystszych praktyk gospodarki rolnej i 
zdrowszych produktów.  
 
Projekt ten dotyczy 24 gmin, które zajmują połowę stref wyznaczonych w regionie jako strefy 
zagrożenia zanieczyszczeniem azotanami. Do listopada 2009 r. wniosek o uczestnictwo złożyło 110 
gospodarstw rolnych (65% obszaru docelowego), z czego 25% to gospodarstwa prowadzone przez 
młodych rolników. Główne cele liczbowe, które należy osiągnąć w ciągu pięciu lat, to: ograniczenie 
stosowania nawozów NPK na terytorium o 30% oraz zastąpienie 90% środków rolniczo-chemicznych 
charakteryzujących się ostrą toksycznością i 85% środków o toksyczności przewlekłej. Jak dotąd 
dzięki projektowi środki chemiczne ograniczono średnio o 70%. 
 
Około 80% gospodarstw rolnych na obszarze objętym projektem to gospodarstwa małe (o 
powierzchni poniżej pięciu hektarów), w związku z czym uznano, że do osiągnięcia znaczących 
skutków potrzebne będzie podejście zbiorowe. W celu upowszechniania wytycznych technicznych 
dotyczących sposobów podejścia uwzględniających kwestie środowiskowe oraz wiedzy o związanych z 
nimi korzyściach gospodarczych wśród miejscowych rolników utworzono program rozwoju potencjału. 
Jedną z głównych cech porozumienia jest reakcja łańcuchowa, która polegała na ustnym 
przekazywaniu informacji przez znajomych, w związku z czym inni rolnicy zainteresowali się 
projektem i przyłączyli się do niego dzięki podejściu oddolnemu.  
 
Początkowa rola dwóch prowincji biorących udział w projekcie (Ascoli Piceno i Fermo) była zasadnicza 
dla utworzenia partnerstwa rolników i instytucji, które miały współpracować w celu zaspokojenia 
długoterminowych potrzeb miejscowych rolników i osiągnięcia celów środowiskowych. Istotne 
znaczenie miało również wsparcie, którego udzieliła projektowi administracja regionalna w ramach 
programu rozwoju obszarów wiejskich. Doświadczenie uzyskane w realizacji projektu w dolinie Aso 
zostanie powielone na innych obszarach regionu Marche z powodu dużej popularności, pozytywnych 
reakcji małych gospodarstw rolnych i możliwości wykorzystania w ramach nowej inicjatywy 
dotyczącej propagowania jakości. (Źródło: Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(2010)). 
 
LAG DELTA 2000 we Włoszech (zob. Mantino, 2011) jest interesującym przykładem zintegrowanego 
projektu terytorialnego, który połączył cele środowiskowe z celami witalności obszarów wiejskich. 
Projekt ten, realizowany w delcie Padu (region Emilia-Romania), wspierał turystykę ekologiczną 
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poprzez połączenie celów dbałości o krajobraz, dostępności parków i dróg wodnych, ochrony 
różnorodności biologicznej, tradycji kulturowych i wsparcia produktów lokalnych. Środki w ramach 
programu rozwoju obszarów wiejskich były jak najbardziej odpowiednie, lecz towarzyszyły im również 
dodatkowe fundusze i strategie, w tym zachęty regionalne, finansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach EQUAL, programy współpracy, unijny program dotyczący młodzieży i Kultura 
2000 itd. 
 
Oprócz tego odpowiednie ukierunkowanie ma istotne znaczenie dla zapewnienia dobrych 
wyników w zakresie dóbr publicznych i jak najskuteczniejszego wykorzystania płatności 
WPR, przy czym wybór, planowanie i mechanizmy wdrażania środków polityki muszą 
odzwierciedlać zarówno stopień ukierunkowania konieczny do osiągnięcia rezultatów w 
postaci dóbr publicznych, jak i zakres przestrzenny niezbędnych działań. System 
identyfikacji działek rolnych, oparty na systemie informacji geograficznej, stanowi 
doskonałą podstawę lepszego kierunkowania przestrzennego, która powinna zostać 
rozbudowana i być stosowana na szerszą skalę we wszystkich państwach członkowskich UE. 
 
3.4.4. Charakter narzędzi polityki  
 
Na wyniki bez wątpienia wpływa charakter środków polityki (np. czy są one obowiązkowe, 
czy dobrowolne, lub czy warunkują w pewien sposób otrzymywanie innego rodzaju 
wsparcia publicznego), ich forma, egzekwowanie wymogów w cyklach rocznych lub 
wieloletnich, a także sposób stosowania tych środków w praktyce.  
 
Charakter dostępnych dóbr publicznych oznacza, że działania muszą być podejmowane w 
szerokim zakresie przestrzennym. Jednak stosowanie środków jako takich może ograniczać 
się jedynie do konkretnych miejsc i w wielu przypadkach może wymagać dostosowania do 
przyjętych założeń środowiskowych.  
 
Choć w pewnym stopniu możliwe jest gospodarowanie gruntami uwzględniające ochronę 
środowiska na większości obszarów rolnych w UE-27, zarówno w produkcyjnym, jak i 
ekstensywnym systemie gospodarki rolnej, osiągniecie tego przy pomocy wyłącznie 
środków o charakterze dobrowolnym jest trudne. Dlatego zagwarantowanie powszechnego 
stosowania wymaga niewielkiego przymusu. Obecnie jedyny istniejący obowiązek 
stosowania środków środowiskowych wynika z przepisów dotyczących ochrony środowiska. 
Ponadto, jeśli rolnik zamierza uzyskać pomoc finansową w ramach WPR, zobowiązany jest 
on na własny koszt wdrożyć podstawowy zestaw środków na rzecz ochrony środowiska. Są 
to zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) wdrażane w ramach 
omówionej wyżej zasady wzajemnej zgodności. Niemniej z perspektywy ochrony 
środowiska należy dążyć do tego, by pewne działania w zakresie gospodarowania gruntami 
uwzględniającego ochronę środowiska, które są bardziej wymagające aniżeli obowiązujące 
normy GAEC, stały się obowiązkowe dla zarządców gruntów, którzy otrzymują płatności 
bezpośrednie w ramach WPR, oraz by płacić za wykonanie takich zobowiązań. Ten model 
jest obecnie przedstawiany we wnioskach Komisji dotyczących „ekologizacji 1. filaru”. 
Warto jednak zauważyć, że tego rodzaju „warunki” związane z otrzymywaniem płatności 
bezpośrednich sprawdzają się tylko wtedy, gdy – po pierwsze – rolnicy uważają, że warto 
nadal ubiegać się o dopłaty, nawet mimo obarczenia ich dodatkowym obowiązkiem, i po 
drugie, gdy państwa członkowskie odpowiednio wprowadzają takie wymagania w życie. 
Choć wymagane gospodarowanie powinno odzwierciedlać uwarunkowania lokalne, 
doświadczenie we wdrażaniu norm GAEC pokazuje, że występują znaczne rozbieżności w 
rodzajach norm oraz zakresie ich stosowania zarówno między państwami członkowskimi, 
jak i wewnątrz samych państw członkowskich, oraz że nie stanowi to jedynie 
odzwierciedlenia odmiennych warunków lokalnych (Alliance Environnement, 2007; Nitsch 
and Osterburg, 2007; ECA, 2008; Bocaccio et al., 2009). 
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Z punktu widzenia ochrony środowiska wady takiego podejścia o charakterze quasi-
obowiązkowym zasadniczo wiążą się z charakterem gospodarowania, którego można 
wymagać od rolników. Tego typu środki zwykle są względnie proste i zakrojone na szeroką 
skalę, mają zastosowanie do całego krajobrazu rolniczego, w niewielkim stopniu 
uwzględniają zróżnicowanie lokalne i w związku z tym mogą nie przynosić takich korzyści 
środowiskowych, jakich można by oczekiwać, stosując bardziej ukierunkowane podejście. 
Należy również zauważyć, że gospodarowanie wymagane w ramach podejścia o charakterze 
quasi-obowiązkowym skutecznie podnosi poprzeczkę, jeśli chodzi o charakter 
gospodarowania, które można w sposób uzasadniony opłacać w ramach dobrowolnych 
programów rolno-środowiskowych. Taka (dobrowolna) zgodność z surowszymi zasadami 
(GAEC) jest quasi-obowiązkowa w tym sensie, że jest ona warunkiem otrzymania pomocy 
finansowej z 1. filaru, która jest niezwiązana z kosztami zachowania zgodności zarówno w 
teorii, jak i w praktyce. Jednak jeśli występują nadmierne dopłaty (jak w chwili obecnej) 
oraz jeśli dostarczanie środowiskowych dóbr publicznych miałoby się stać głównym 
uzasadnieniem płatności bezpośrednich, taki środek z dużym prawdopodobieństwem nie 
byłyby skuteczny.  
 
Trzeba sprawdzić, jak dalece można wprowadzić podejście o charakterze quasi-
obowiązkowym bez osłabiania konkurencyjności rolników względem państw trzecich oraz 
gospodarczej i społecznej stabilności gospodarstw rolnych, a także bez osłabiania 
inicjatywy, ducha przedsiębiorczości i zaangażowania rolników w odniesieniu do 
gospodarstw rolnych i krajobrazu.  
 
Z drugiej strony dobrowolne płatności, które są najczęściej stosowane w programach rolno-
środowiskowych, dają zarządcom gruntów możliwość wyboru, czy gospodarując gruntami 
podejmować działania na rzecz ochrony środowiska, wykraczając poza poziom referencyjny. 
W przypadku programów dobrowolnych, na przykład wdrażanych w ramach środków rolno-
środowiskowych, można również osiągnąć duży odzew, ale uczestnictwo w nich i ich 
skuteczność w dużej mierze zależy od atrakcyjności samych programów i wysokości 
wypłacanych kwot. Wiele państw członkowskich wprowadziło programy rolno-
środowiskowe, do udziału w których kwalifikuje się większość rolników i które zachęcają do 
wdrożenia prostego mechanizmu zarządzania całym gospodarstwem rolnym, właśnie 
dlatego, ażeby starać się zapewnić masowe uczestnictwo oraz powszechne stosowanie 
podstawowych działań w zakresie gospodarowania. Jedną z kluczowych zalet środków 
rolno-środowiskowych jest ich wieloletni i umowny charakter. Uzyskanie wyników i 
czerpanie korzyści w zakresie ochrony środowiska często wymaga wykonywania 
odpowiednich działań zarządczych w dość długim okresie. Zarządcy gruntów mogą również 
wykazywać większe zaangażowanie we wdrażanie wymaganego gospodarowania gruntami 
uwzględniającego ochronę środowiska, jeśli zgodzili się na to dobrowolnie, a nie zostali do 
tego przymuszone (zob. np. Morris et al., 2000).  
 
Niestety programy dobrowolne często nie cieszą się wśród rolników na tyle dużym 
zainteresowaniem, by gwarantować dostateczne wdrożenie niezbędnych działań 
zarządczych we wszystkich obszarach krajobrazu rolniczego, a doświadczenie pokazuje, że 
rolnicy najchętniej wybierają takie rozwiązania rolno-środowiskowe, które wymagają 
najmniej dodatkowego wysiłku lub najmniej zakłócają prowadzoną przez nich działalność. 
Na decyzję rolników o zawarciu umów rolno-środowiskowych wpływa szereg czynników. 
 
Niechęć może być po części związana z nastawieniem do „profesjonalnej” rangi uzyskiwania 
wyższej stopy zwrotu w przeciwieństwie do bardziej ekstensywnych systemów gospodarki 
rolnej, w których może występować sprzeciw wobec środków obejmujących stopniowe 
wycofywanie się z praktyk zapewniających wysoką stopę zwrotu, albo może też 
występować awersja do jakiejkolwiek formy umowy, która zawęża wybór działań 
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zarządczych. W innych przypadkach przyczyny mogą mieć charakter społeczno-historyczny, 
związany z odmiennymi doświadczeniami w zakresie integracji w dziedzinie ochrony 
środowiska w UE-27, a zwłaszcza integracji rolno-środowiskowej. Mogą również 
występować czynniki społeczno-kulturowe, związane z odmiennymi preferencjami 
kulturowymi dotyczącymi sposobów zachęcania do wdrażania sprawdzonych rozwiązań, 
bowiem wydaje się, iż inna wartość przypisywana jest działaniu ochotniczemu w krajach 
historycznie skłaniających się ku instytucjom opartym na postawach liberalnych, a inna w 
krajach skłaniających się ku instytucjom opartym na normach hierarchicznie 
przekazywanych i nakazanych. Pewną rolę odgrywają również czynniki związane z 
rozwojem prawa, gdyż w państwach UE-15 i UE-12 rozwinął się odmienny sposób 
postrzegania możliwości samostanowienia oraz poziomu zależności od czynników 
zewnętrznych, w tym rynków, cen, zaopatrzenia w nasiona i nawozy oraz decyzji 
rządowych.  
 
Trudności związane z osiągnięciem odpowiedniego poziomu powszechnego stosowania 
środków o charakterze dobrowolnym wynikają również ze stopnia atrakcyjności płatności 
jako takich. W systemach produkcyjnych możliwości oferowane przez dobrowolne umowy 
rolno-środowiskowe są zwykle pomijane, gdy płatności nie są uznawane za wystarczające 
pod względem równoważenia kosztów alternatywnych, zwłaszcza gdy ceny towarów są 
wysokie. W systemach ekstensywnych możliwości oferowane przez dobrowolne umowy 
rolno-środowiskowe mogą pozostać niewykorzystane, jeśli zapewniane doradztwo, 
szkolenia i propagowanie odpowiednich środków polityki okaże się niewystarczające do 
przekonania zarządców gruntów nie tylko o wartości walorów środowiska naturalnego w 
mniej produktywnych praktykach gospodarki rolnej, ale także o wielowiekowym 
zobowiązaniu społeczeństwa do ochrony tychże walorów. Taki wielowiekowy charakter 
zobowiązania ma kluczowe znaczenie dla przekonania rolników w systemach 
ekstensywnych do kontynuowania gospodarowania gruntami nawet wtedy, gdy koszty 
alternatywne w przypadku kontynuowania działalności rolnej mogą być takie same, jak w 
przypadku zaprzestania tej działalności i podjęcia innego rodzaju zatrudnienia (Redman, 
2010). Do pozostałych czynników ograniczających upowszechnianie praktyk można zaliczyć 
relacje z właścicielami gruntów, partnerami lub kontrahentami, które uniemożliwiają 
spełnienie kryteriów kwalifikowalności związanych z środkami rolno-środowiskowymi.  
 
Niektóre z obecnych barier utrudniających wdrażanie dobrowolnych środków mogłyby 
zostać zmniejszone, jeżeli płatności w ramach 1. filaru straciłyby na wartości, stałyby się 
bardziej ukierunkowane lub zostałyby całkowicie zniesione, sugerując, że działania 
podejmowane na rzecz „ekologizacji” 1. filaru mogą być krokiem w dobrym kierunku. 
 
W przypadku poprawy witalności obszarów wiejskich, wykraczającej poza sektor rolnictwa, 
wszystkie odpowiednie środki wdrażane w ramach 2. filaru mają z natury charakter 
dobrowolny, a podejście o charakterze quasi-obowiązkowym nie odgrywa i nie powinno 
odgrywać żadnej roli. 
 

3.4.5. Zagadnienia dotyczące kwalifikowalności 
 
Wiele aspektów związanych z kwalifikowaniem się rolników do otrzymywania wsparcia WPR 
można obecnie uznać za sprzeczne z dostarczaniem dóbr publicznych. Oznacza to, że w 
wielu państwach członkowskich (np. w Rumunii, Bułgarii, Niemczech, Irlandii, Wielkiej 
Brytanii i na Łotwie) występują użytki rolne, które mimo iż przedstawiają wartość dla 
środowiska naturalnego, nie są objęte systemem WPR. W wielu przypadkach wynika to w 
dużym stopniu ze zbyt dosłownej interpretacji definicji kwalifikującej się „powierzchni 
użytków rolnych”, o której mowa w art. 2 rozporządzenia Rady nr 73/2009, albo przez 
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państwa członkowskie, albo przez kontrolerów. Wspomniane aspekty wiążą się z brakiem 
przejrzystości co do tego, czy cechy nieprodukcyjne, właściwe np. dla obrzeży pól, mogą 
zostać wliczone w kwalifikującą się powierzchnię, tak jak zarośla lub tereny zalesione, 
których uwzględnienie jest częściowo dopuszczalne. Takie aspekty związane z 
kwalifikowalnością oznaczają, że istnieje ryzyko, iż znaczne obszary o dużej wartości dla 
środowiska naturalnego nie będą kwalifikowały się do wsparcia WPR, a tymczasem jest to 
właśnie ten rodzaj gruntów, który powinien być traktowany priorytetowo przez wzgląd na 
jego potencjał przynoszenia korzyści środowisku naturalnemu. Na przykład, ekspertyza 
przeprowadzona niedawno w Niemczech (DVL and NABU, 2009) wykazała, że obszary 
wrzosowisk pokryte w mniej niż 50% trawą nie kwalifikują się do płatności niezwiązanych z 
wielkością produkcji. Ponadto w wielu nowych państwach członkowskich duże obszary 
aktywnie zarządzanych gruntów o niskiej intensywności wypasu zostały uznane za 
niekwalifikujące się do płatności. Z kolei w Estonii 25% całkowitego obszaru użytków 
rolnych nie zostało zarejestrowane w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej 
(SAPS), a w Bułgarii tylko jedna trzecia z 1,6 mln ha terenów rolniczych o wysokiej wartości 
przyrodniczej kwalifikuje się do SAPS (BirdLife, 2011). Wskutek tego wiele gospodarstw 
rolnych stosujących systemy gospodarki rolnej o wysokiej wartości przyrodniczej staje się 
jeszcze bardziej zagrożonych pod względem gospodarczym, aniżeli w sytuacji, w której nie 
stosowałyby takich metod, co zwiększa ryzyko utraty wytwarzanych przez nie korzyści 
środowiskowych. 
 
W swoich wnioskach dotyczących przyszłości WPR Komisja proponuje, by płatności 
bezpośrednie przeznaczone były dla „rolników czynnych zawodowo” i ograniczały się do 
gospodarstw przekraczających wielkością określony próg.  Analizując to z perspektywy 
środowiska naturalnego, wszyscy ci, którzy zapewniają dobra publiczne związane z 
rolnictwem powinni kwalifikować się do odpowiednich płatności niezależnie od tego, czy są 
rolnikami czynnymi czy nieczynnymi zawodowo lub czy w ogóle są rolnikami. W przypadku 
płatności, które związane są z uzyskaniem wyników w zakresie ochrony środowiska, nie ma 
uzasadnienia dla wprowadzenia ograniczenia stawki. W istocie nie ma dowodów, które 
potwierdziłyby, że wyniki związane z ochroną środowiska ulegają zmniejszeniu w miarę 
zwiększania się obszaru, który zarządzany jest tak, by dostarczał dóbr publicznych (zob. 
np. Potter and Lobley, 1993; Voigtländer et al., 2001), dlatego płatności mające zapewnić 
dobra publiczne powinny być współmierne do otrzymywanych dóbr publicznych, a nie 
uzależnione od jakichkolwiek innych kryteriów. 
 
W swoim komunikacie Komisja proponuje również wprowadzenie specjalnych zasad dla 
małych gospodarstw rolnych. Rozwiązanie to może być korzystne pod warunkiem, że 
doprowadzi do uproszczenia przepisów i zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
nakładanych na małe gospodarstwa rolne i organy administracji państwowej, o ile podjęte 
zostaną właściwe decyzje. Trudno jest uzasadnić przepisy stawiające na uprzywilejowanej 
pozycji zwłaszcza małe gospodarstwa rolne, jeśli uwzględnimy bezpośrednie dostarczanie 
środowiskowych dóbr publicznych. Niemniej utrzymanie różnorodności w odniesieniu do 
wielkości gospodarstw rolnych, w tym małych gospodarstw rolnych, może być ważne dla 
osiągnięcia celów związanych z witalnością obszarów wiejskich w niektórych regionach, jeśli 
uwzględnimy rolę, jaką odgrywają w gospodarce wiejskiej i społeczeństwie rolnicy drobni, 
niskotowarowi i pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy. Państwa członkowskie 
powinny jednak dokładnie rozważyć ewentualne kompromisy z pozostałymi celami WPR. W 
pewnych przypadkach utrzymanie takich gospodarstw rolnych może pozwolić niektórym 
gruntom dostarczającym obecnie wielorakich dóbr publicznych (ale nie wysokich 
wolumenów produktów rolnych na rynek) nadal dostarczać dobra publiczne. 
 
Jednak definicja małych gospodarstw rolnych nie jest tak oczywista, bowiem pojawiają się 
wątpliwości, czy definicja ta powinna opierać się na wielkości powierzchni, czy na wielkości 
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ekonomicznej takiego gospodarstwa. Definiowanie wielkości gospodarstw rolnych tylko w 
kategoriach wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych sprzyjałoby koncentracji 
płatności w niektórych systemach gospodarki rolnej, a w wielu przypadkach nie ma to 
bezpośredniego związku z dostarczaniem dóbr publicznych. 
 

3.4.6. Monitorowanie i ocena 
 
Skuteczne monitorowanie i ocena ma zasadnicze znaczenie dla stwierdzenia skuteczności i 
efektywności środków w osiąganiu wyznaczonych im celów oraz umożliwia stopniowe 
dostosowanie i doskonalenie programów i praktyk w zakresie gospodarowania. Szczególne 
znaczenie ma zrozumienie czynników, które sprawiły, że realizacja wyznaczonych celów 
środowiskowych lub o innym charakterze zakończyła się względnym sukcesem lub porażką, 
ażeby usprawniać zarówno środki, jak i formę programu. Analizując sukces programu, 
należy uwzględnić szereg aspektów. Na przykład, model gospodarowania, który okazał się 
skuteczny w warunkach eksperymentalnych, nie zawsze przynosi takie same rezultaty po 
wdrożeniu w gospodarstwie rolnym, a nawet może wywołać skutki nieprzewidziane i 
odwrotne od zamierzonych (Kleijn et al, 2001, cytowany w: Ohl et al., 2008). Inne czynniki 
wymagające analizy mogą dotyczyć tego, czy upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby 
uzyskać wyniki po wdrożeniu zaleceń programu, czy program monitorowania ma 
wystarczający potencjał do wykrywania rezultatów oraz czy dobrane zostały odpowiednie 
mierniki sukcesu (szkocki program rozwoju obszarów wiejskich, 2009). Analiza takich 
problemów powinna pomóc w opracowaniu sposobów przezwyciężenia ich w przyszłych 
programach monitorowania. Szczególnie użytecznym sposobem testowania atrakcyjności 
różnego rodzaju działań w zakresie gospodarowania, a także eliminowania wszelkich 
początkowych trudności związanych z wdrażaniem środków i uzyskiwaniem wyników, jest 
wdrażanie wersji pilotażowych danego środka przed jego ewentualnym włączeniem do 
programów rolno-środowiskowych i objęciem nim wszystkich rolników. 
 
Użytecznym narzędziem oceny są wskaźniki, bowiem pozwalają mierzyć osiągane postępy, 
ale przedstawiają one wartość tylko wtedy, gdy bezpośrednio dotyczą wyraźnie określonych 
celów. Dobrym punktem wyjścia są wskaźniki uwzględnione we wspólnych ramach 
monitorowania i oceny (WRMO), wykorzystywane do oceny sukcesu polityki rozwoju 
obszarów wiejskich w ramach 2. filaru, choć nadal konieczne jest lepsze opracowanie 
zestawu odpowiednich wskaźników dotyczących oceny wpływu, które obejmowałyby cały 
wachlarz dóbr publicznych – np. obecnie nie ma wskaźników mierzących wpływ środków 
polityki na dostępność wody, funkcjonalność gleby i charakter krajobrazu (Terres et al, 
2010). 
 
Niektóre z tych ograniczeń spowodowane są trudnościami związanymi z opracowaniem 
dynamicznych wskaźników, które mierzyłyby zmiany w przypadku wystąpienia złożonych 
interakcji. Powodem może też być ograniczony dostęp do danych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym. Natomiast główną przeszkodą w określeniu skuteczności środków 
wspierających wdrażanych w ramach 1. filaru jest brak jakichkolwiek wymogów związanych 
z monitorowaniem wpływu takich środków.  
 
Dlatego zwiększenie inwestycji w monitorowanie wpływu środków polityki na dostarczanie 
dóbr publicznych ma istotne znaczenie dla zapewnienia, że przyszłe płatności pomocowe 
umożliwią realizację związanych z nimi celów w sposób możliwie najbardziej racjonalny pod 
względem kosztów. Jest to ważne niezależnie od „filaru”, w którym wdrażane są środki, 
oraz charakteru płatności (roczne, wieloletnie), a także będzie miało zasadnicze znaczenie 
dla zagwarantowania publicznego poparcia takich środków pomocowych dla rolników w 
dłuższym okresie.  
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3.5. Zagadnienia budżetowe/finansowe 

3.5.1. Podstawa płatności 
 
Jeżeli rolnicy i inni zarządcy gruntów mają dobrowolnie zapewniać dobra publiczne, środki 
zachęcające muszą być na tyle wysokie, a szerszy charakter środków zachęcających i 
związanych z nimi warunków musi być na tyle atrakcyjny, by uzyskać wymagany poziom 
upowszechnienia. Przedmiotem tej sekcji będzie w szczególności podstawa płatności oraz 
zakres, w jakim różne podejścia mogłyby zapewnić wyższy poziom dostarczania dóbr 
publicznych przy efektywnym wykorzystaniu funduszy publicznych. Jak już wspomniano w 
sekcji 3.4.3, podejmując decyzję o przystąpieniu do wdrażania dobrowolnych środków, 
rolnicy znajdują się pod wpływem również innych czynników niż poziom płatności i forma 
programu. Jednak dla ogromnej liczby rolników forma programu i poziomy płatności mają 
zasadnicze znaczenie i będą wywierały istotny wpływ na ich decyzję dotyczącą wdrażania 
środków dobrowolnych. W niektórych państwach członkowskich, np. w Austrii i Finlandii, 
dane dotyczące uczestnictwa w programach pokazują, że można zapewnić niezwykle duży 
odsetek rolników uczestniczących w konwencjonalnych programach rolno-środowiskowych, 
jeśli środki zachęcające są wystarczająco atrakcyjne.  
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przewiduje, że 
środki rolno-środowiskowe w państwach członkowskich muszą być zgodne ze 
standardowym modelem UE w zakresie określania poziomu płatności przyznawanych 
rolnikom w ramach zatwierdzonego programu. Choć zasada ta nie dotyczy środowiskowych 
dóbr publicznych jako takich, można ją uznać za opcję domyślną podczas obliczania 
płatności związanych z dostarczaniem tego typu dóbr. Nie dotyczy to jednak dostarczania 
społecznych dóbr publicznych, takich jak witalność obszarów wiejskich, w przypadku 
których wsparcie jest zwykle oferowane w formie płatności proporcjonalnej do kosztów 
realizowanej inwestycji lub podejmowanego działania. 
 
Standardowy model UE przewiduje, że płatności przyznawane z tytułu ochrony środowiska 
powinny opierać się na dodatkowych kosztach poniesionych przez rolnika i utraconym przez 
niego w związku z tym dochodzie, oraz uwzględniać tradycyjnie stosowaną praktykę. 
Ponadto poniesione przez rolnika koszty transakcyjne mogą zostać uwzględnione w 
płatności (koszty transakcyjne stanowiące korzyść dla organów administracji publicznej nie 
kwalifikują się do otrzymania zwrotu z EFRROW). 
 
Zasadniczo odzwierciedla to wprowadzone przez WTO kryteria kategorii zielonej w 
przypadku płatności przyznawanych w ramach programów ochrony środowiska, 
określonych w ust. 12 załącznika 2 do Porozumienia w sprawie rolnictwa (Światowa 
Organizacja Handlu, 2008). W 2007 r. Komisja Europejska po raz pierwszy opublikowała 
ogólne ramy metodyki będące dla państw członkowskich wskazówką w opracowywaniu 
własnych stawek płatności (Komisja Europejska, 2007). Była to odpowiedź Komisji na 
przedstawione przez państwa członkowskie i Trybunał Obrachunkowy żądania dotyczące 
większej przejrzystości. Metodyka Komisji nie odwołuje się w sposób wyraźny do kryteriów 
kategorii zielonej, gdyż nie stanowią one formalnie „podstawy prawnej” rozporządzenia w 
sprawie EFRROW w rozumieniu prawa UE. Niemniej Komisja podkreśla, że obliczenia muszą 
opierać się na elementach, które można zweryfikować, że przedstawiane dane liczbowe 
muszą być uzyskane przy zastosowaniu odpowiedniej wiedzy fachowej i w oparciu o 
dowody empiryczne, oraz że płatności muszą być zróżnicowane w celu uwzględnienia, 
zależnie od okoliczności, uwarunkowań regionalnych lub lokalnych oraz rzeczywistego 
użytkowania gruntów. Znaczenie mogą mieć, na przykład, wszystkie z wymienionych 
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aspektów: jakość gleby, wskaźniki wielkości plonów, lokalny klimat, dostępność czy średnia 
wielkość działki na danym obszarze. Metodyka jednak zakłada, że obliczenia zwykle 
powinny opierać się na kosztach zmiennych i nie powinny obejmować stałych kosztów 
inwestycji (tj. nowych kosztów stałych), ponieważ wsparcie z tego tytułu można uzyskać w 
ramach wdrażania środków ukierunkowanych na inwestycje w czynniki produkcji, 
wchodzących obecnie w zakres osi 1 EFRROW. W niektórych okolicznościach można 
uwzględnić w obliczeniach koszty alternatywne, ale państwa członkowskie muszą wówczas 
przedstawiać dowody potwierdzające występowanie rzeczywistego ryzyka przekształcenia 
gruntu w mniej przyjazny środowisku w danym regionie. Nie przewiduje się płatności 
zachęcających, które miałyby na celu nakłonić rolników do udziału we wdrażaniu 
określonych działań, mimo iż były one dozwolone w poprzednim okresie programowania. 
Koszty transakcyjne muszą oznaczać koszt „związany z realizacją transakcji, który nie jest 
bezpośrednio związany z kosztami wypełnienia zobowiązania, do którego się odnosi”. 
 
Pojawiają się różne wątpliwości dotyczące unijnego modelu i jego adekwatności do 
zagwarantowania dostarczania dóbr publicznych na bardziej ambitną skalę, zwłaszcza jeśli 
w 1. filarze nastąpiło zmniejszenie poziomu płatności wspierających dochód rolniczy. 
Niektóre z tych wątpliwości dotyczą samego modelu oraz potencjalnych sposobów jego 
zmiany lub interpretacji. Z kolei inne dotyczą alternatywnych podejść do obliczania 
płatności. 
 
Najczęściej wskazywany sposób określania płatności zakłada, że płatności odzwierciedlają 
wartość dóbr lub usług zapewnianych społeczeństwu przez zarządcę gruntu. W takim 
modelu, opartym na koncepcji funkcji ekosystemów, wartość dobra publicznego byłaby 
obliczana albo na szczeblu regionalnym, albo na lokalnym, przy użyciu odpowiedniej 
metody oceny, łącznie z transferem korzyści, jeśli ma zastosowanie.  Wartość taka 
stanowiłaby podstawę wymiaru płatności, która byłaby stosowana w ramach podejścia 
zróżnicowanego, konkurencyjnej procedury przetargowej lub innej metody. Stymulowałoby 
to podejmowanie działań o większej wartości dla społeczeństwa, a często uważa się też, że 
w ramach tego podejścia rolnicy kwalifikowaliby się do większych płatności w przeliczeniu 
na 1 ha, choć sytuacja ta mogłaby ulec zmianie, jeśli wprowadzone zostałyby 
konkurencyjne procedury przetargowe. 
 
Oczywiście płatności dla rolników nie powinny przewyższać wartości świadczonej usługi, 
jeśli można ją określić, więc użyteczne w tym względzie jest zastosowanie metod wyceny. 
Trudno jest jednak określić wartość, na przykład zastosowanie metodyki opartej na 
gotowości do zapłaty daje mniej dokładne wyniki aniżeli wykorzystanie danych dotyczących 
rzeczywistych kosztów prowadzenia wymaganego rodzaju gospodarowania. Ponadto, aby 
zapewnić opłacalność, płatności powinny być określone na takim poziomie, który zachęca 
do podejmowania wymaganych praktyk przy minimalnym długoterminowym koszcie dla 
społeczeństwa. Dotyczy to zarówno rolnictwa, jak i innych form dostarczania dóbr 
publicznych, oraz nie jest równoznaczne z wartością dobra publicznego dla społeczeństwa. 
Niemniej w krótkim okresie zasadne może okazać się wypłacanie wyższych kwot niż jest to 
wymagane, ażeby zachęcać do wprowadzania koniecznych zmian oraz intensyfikować 
dostarczanie dóbr publicznych w miarę upływu czasu. Przyjmując, że rolnicy mają kluczowe 
znaczenie dla dostarczania dóbr publicznych, ich ciągła obecność w rolnictwie i zdolność do 
wdrażania wymaganych rodzajów gospodarowania będą warunkowały bezpieczeństwo 
dostaw tych dóbr. 
 
Z tego też względu prowadzona jest debata dotycząca sposobu potraktowania kosztów 
alternatywnych w unijnym modelu płatności.  Na przykład w opublikowanym niedawno w 
Wielkiej Brytanii sprawozdaniu przedstawiono rządowi propozycję obliczania dochodu 
utraconego w taki sposób, by uwzględnić wszystkie koszty utrzymania przez rolnika swojej 
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działalności (Komisja ds. Społeczności Wiejskich, 2010) lub, w odniesieniu do obszarów 
górskich, jako dochód z najlepszej alternatywy, która zasadniczo może zakładać 
zatrudnienie poza działalnością rolniczą na obszarach wyżynnych (CLA, 2010).  Niektórzy 
twierdzą, iż obecny model skłania się ku sytuacjom, w których wymaga się wprowadzenia 
stosunkowo niewielkich zmian w sposobie gospodarowania przez rolników, a nie uwzględnia 
się ogólnej witalności gospodarstwa rolnego i jego zdolności do świadczenia usług w 
przyszłości. Biorąc pod uwagę potencjalną skalę nacisków gospodarczych na niektóre 
kategorie rolników, w tym rolników zajmujących się wypasem zwierząt gospodarskich w 
obszarach górskich, argument ten okazuje się mieć spore znaczenie. Uwzględnienie i 
odzwierciedlenie pełnych kosztów produkcji w kwotach płatności (zwłaszcza w odniesieniu 
do terenów marginalnych) pomogłoby zapewnić długookresową witalność i dzięki temu 
dostarczanie wiejskich dóbr publicznych (SAC et al, w przygotowaniu). Zrewidowane 
wytyczne Komisji wraz z odpowiednimi procedurami metodycznymi mogłyby pomóc – jako 
część całego zbioru środków – w osiąganiu celów dotyczących dóbr publicznych w ramach 
WPR.  
 
Są również pytania o charakterze bardziej technicznym, mianowicie, czy w każdej części 
Unii możliwe będzie uzyskanie odpowiednich danych do obliczenia utraconego zysku i 
poniesionych kosztów, a także czy państwa członkowskie inwestują wystarczająco dużo w 
pozyskiwanie danych i rzetelnych ekspertyz oraz czy konsekwentnie stosują obowiązujące 
zasady. Na przykład we Włoszech Ministerstwo Rolnictwa opracowało ogólnokrajowe 
podejście o dwóch ścieżkach metodycznych wykorzystywanych w obliczaniu płatności: a) 
podejście bilansowe, najbardziej odpowiednie wtedy, gdy wdrażane praktyki dotyczą całego 
systemu gospodarki rolnej, oraz b) podejście dotyczące praktyk stosowanych w węższym 
zakresie, tj. gdy umową objęta jest tylko jedna lub kilka praktyk (włoska sieć obszarów 
wiejskich, 2010). Jednak analiza 21 włoskich programów rozwoju obszarów wiejskich 
(Hecht et al, 2008) pokazuje ogromną różnorodność stosowanych metod i źródeł danych, a 
także powszechne korzystanie z danych pochodzących z sieci danych rachunkowych 
gospodarstw rolnych (FADN) i opinii ekspertów, przy czym w odniesieniu do poziomów 
płatności uzyskiwane są odmienne wyniki (włoska sieć obszarów wiejskich, 2010). Takie 
zróżnicowanie mogłoby budzić większe obawy, jeśli środki ukierunkowane na dostarczanie 
dóbr publicznych miałyby większy udział w WPR i jeśli UE finansowałaby większą część 
płatności, przy czym konieczne byłoby zwiększenie inwestycji służących zapewnieniu 
przejrzystości i rozliczalności, a także uprawnienia kontrolne Komisji. 
 

3.5.2. Skala wymaganego finansowania 
 
Skala wymaganego finansowania zależy od wyboru celów i terminów ich osiągnięcia oraz od 
zrównoważenia wykorzystywanych w związku z tym różnych instrumentów. Strategie, które 
w dużej mierze polegają na wykorzystaniu wyspecjalizowanych programów zachęcających i 
nie opierają się zbytnio na środkach regulacyjnych będą droższe z punktu widzenia budżetu 
WPR aniżeli te strategie, które w większym stopniu polegają na środkach regulacyjnych i 
rynkowych. Jednak duży wpływ na wymogi związane z finansowaniem mają również 
czynniki zewnętrzne, takie jak ceny towarów i gruntów.  
 
Niewiele publikacji zostało poświęconych przewidywanym kosztom polityki ukierunkowanej 
na dostarczanie wszystkich rolnych dóbr publicznych czy to w poszczególnych państwach 
członkowskich, czy ogólnie w UE-27 (zob. np. Cao et al 2009, Hart et al, 2011). 
Wielokrotnie już podejmowano próbę oszacowania kosztów realizacji poszczególnych celów 
środowiskowych związanych z rolnictwem, poczynając od dość szczegółowych szacunków 
dotyczących konkretnych obszarów, np. kosztów osiągnięcia korzystnego poziomu ochrony 
na obszarach należących do sieci Natura 2000, a kończąc na kosztach rodzajowych 
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związanych z utrzymaniem wysokiej wartości przyrodniczej praktyk rolnych na obszarach 
krajobrazów rolniczych lub przeciwdziałaniem erozji gleby i spadkowi zawartości materii 
organicznej w glebie. Jednak tylko w dwóch analizach uwzględniono koszty związane z 
dostarczaniem wielorakich dóbr publicznych, przy czym obydwie koncentrowały się 
wyłącznie na środowiskowych dobrach publicznych. 
 
W ekspertyzie przeprowadzonej dla Wielkiej Brytanii oszacowano, że całkowity koszt 
spełnienia przez to państwo przyszłych wymogów w zakresie ekologicznego 
gospodarowania gruntami w odniesieniu do różnorodności biologicznej, krajobrazu, 
łagodzenia zmiany klimatu, zarządzania zagrożeniami powodziowymi, utrzymania 
zabytkowego charakteru terenów uprawnych, jakości gleby, jakości wody, ochrony zasobów 
i publicznego dostępu, oscylował wokół 2,5 mld EUR rocznie, bez uwzględniania kosztów 
doradztwa – jest to prawie trzykrotność obecnego rocznego budżetu rolno-środowiskowego.  
 
Niedawno przystąpiono do szczegółowego oszacowania kosztów realizacji różnych 
priorytetów środowiskowych w ramach systemu zachęt do zasadniczo dobrowolnego 
gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie we wszystkich 27 państwach UE. Wyniki pokazały, 
że koszty wdrożenia korzystnego dla środowiska sposobu gospodarowania gruntami na 
terenach uprawnych i zalesionych w 2020 r. zostały oszacowane na ok. 34 mld EUR rocznie 
(z czego 3,5 mld EUR przypadało na tereny zalesione), a dodatkowe 9 mld EUR rocznie 
byłoby potrzebne na pomoc we wdrażaniu przedsięwzięć inwestycyjnych ukierunkowanych 
na ochronę środowiska, wsparcie w formie doradztwa oraz płatności w obszarach o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania. Oszacowano, że z tej całkowitej kwoty 43 mld 
EUR około 27 mld EUR należałoby pozyskać z budżetu UE (Hart et al, 2011). W obliczeniach 
tych nie uwzględniono żadnych zmian wprowadzanych do obecnej struktury wsparcia WPR i 
dlatego płatności bezpośrednie w ramach 1. filaru utrzymane zostały na swoim obecnym 
poziomie. Nie zakładano również wprowadzenia opcji „ekologizacji”.  
 
Chociaż występują różnice w oszacowaniu kosztów i uwzględnione zostały różne grupy dóbr 
publicznych, wszystkie te analizy jednomyślnie wskazują, że całkowite wydatki byłyby 
znacznie większe niż zasoby obecnie przeznaczane na środki rolno-środowiskowe, jeżeli 
cele i dążenia UE w zakresie ochrony środowiska byłyby poważnie traktowane. 
 

3.5.3. Kryteria alokacji 
 
Obecnie fundusze dostępne w ramach WPR rozdzielane są między państwa członkowskie na 
okres budżetowy w oparciu o kryteria alokacji opracowane przez Komisję. Alokacja 
prowadzona jest odrębnie dla funduszy 1. i 2. filaru z zastosowaniem odmiennych kryteriów 
na szczeblu UE. Kwoty przyznawane państwom członkowskim różnią się dość znacznie. Na 
przykład płatności bezpośrednie przyznawane w przeliczeniu na 1 ha dystrybuowane są 
bardzo nierównomiernie, gdyż rolnicy na Łotwie otrzymują średnio poniżej 100 EUR na 1 
ha, a w Grecji – powyżej 500 EUR na 1 ha. Taki sposób alokacji jest często krytykowany 
zarówno z powodu tak dużej nierówności, jak i z powodu braku spójnych kryteriów alokacji. 
Dużą rolę w określaniu dystrybucji odgrywają czynniki historyczne zamiast kryteriów 
związanych z podstawowymi celami WPR.  Zatem alokacja nie jest związana z 
dostarczaniem dóbr publicznych.  
 
Z drugiej strony, gdyby kryteria alokacji funduszy WPR zostały zmienione – co 
prawdopodobnie nastąpi do 2014 r. – miałoby to z kolei wpływ na dostarczanie dóbr 
publicznych. Jeśli cele związane z dobrami publicznymi mają odgrywać większą rolę w 
celach WPR, należy to odzwierciedlić w kryteriach alokacji. Idealnie byłoby, gdyby fundusze 
rozdzielane były między państwa członkowskie w sposób bardziej proporcjonalny do 
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podejmowanych przez te państwa starań na rzecz dostarczania dóbr publicznych, co 
potencjalnie mogłoby się zmieniać wraz z upływem czasu i wymagać elastyczniejszego 
podejścia oraz innej dystrybucji wpływów. Zważywszy na przeszkody polityczne wobec 
alokacji opartej na dobrach publicznych, bardziej realistyczne wydaje się założenie, że w 
najbliższej rundzie reformy WPR utrzymane zostaną sztywne przydziały dla państw 
członkowskich oraz że zmiana będzie dotyczyła bardziej równomiernej dystrybucji płatności 
bezpośrednich pomiędzy państwa członkowskie aniżeli ma to miejsce obecnie. W 
ekspertyzie niedawno opublikowanej przez Parlament Europejski (Parlament Europejski, 
2011b) poddano analizie różnorakie potencjalne kryteria alokacji w zakresie dystrybucji 
płatności bezpośrednich między państwa członkowskie w ramach 1. filaru.   
 
Ekspertyzy pokazują, że stosunkowo niewiele kryteriów może jednocześnie stanowić dobre 
odzwierciedlenie potencjalnego dostarczania dóbr publicznych oraz opierać się na 
rzetelnych i spójnych danych. Zawęża to zakres kryteriów – uznawanych za właściwe w 
odniesieniu do dostarczania dóbr publicznych – do małej grupy, która obejmuje całkowitą 
wykorzystywaną powierzchnię użytków rolnych w państwie członkowskim, powierzchnię 
terenów rolniczych o wysokiej wartości przyrodniczej (wariacje na temat unijnej definicji), 
odsetek wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych w obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania oraz całkowitą wykorzystywaną powierzchnię użytków rolnych 
w ramach sieci Natura 2000. Kryteria te mogą być mierzone w różny sposób i dodawane do 
innych kryteriów w celu uzyskania klucza alokacji (np. mapy rozmieszczenia gleb w UE8, 
mapy pokrycia terenu) (zob. np. Zahrnt, 2009; LUPG, 2010; Cao et al, 2011; Parlament 
Europejski, 2011b). 
 
Jednak wykorzystanie takich kryteriów do dystrybucji dostępnych funduszy w ramach 1. 
filaru prowadzi do istotnej redystrybucji wsparcia, uwzględniającej zarówno znaczne 
zmniejszenie funduszy w niektórych państwach członkowskich (np. Grecja), jak i znaczny 
wzrost funduszy w innych państwach (np. Łotwa i Hiszpania). Z kolei inny scenariusz, w 
którym średnie płatności bezpośrednie podlegałyby minimalnej zmienności i każde państwo 
członkowskie otrzymywałoby co najmniej 80% obecnych średnich płatności bezpośrednich, 
w sposób wyraźny stawia nowe państwa członkowskie w korzystniejszej sytuacji. Może to 
nie zapewnić wystarczającej elastyczności, by alokować fundusze stosownie do priorytetów 
związanych z dobrami publicznymi, a założenie to stoi w sprzeczności z podstawowym 
celem przeznaczania płatności WPR w miarę możliwości na określone cele. 
 
Jednak to, czy kryteria alokowania funduszy 1. filaru powinny przyznawać pierwszeństwo 
dostarczaniu dóbr publicznych i innym celom WPR, zależy również od formy środków 
wdrażanych w ramach 1. filaru.  Jeżeli środki przewidują niewiele zachęt do dostarczania 
dóbr publicznych (tak jak w przypadku obecnego systemu płatności bezpośrednich), 
alokacja według kryteriów związanych z dobrami publicznymi nagradzałaby te państwa 
członkowskie, które posiadałyby, na przykład, wysoki udział krajobrazów rolniczych o 
wysokiej wartości przyrodniczej, ale nie zachęcałaby bezpośrednio zarządców gruntów do 
dostarczania dóbr publicznych. Obecna reforma daje możliwość zmiany sposobu alokacji 
funduszy zarówno w ramach 1., jak i 2. filaru, tak aby wyraźniej odzwierciedlał on 
dostarczanie dóbr publicznych. Jednak proces ten niewątpliwie będzie musiał być wdrażany 
etapami, ażeby uniknąć nadmiernych zakłóceń i sprzeciwu politycznego. 
 
Alokacja funduszy w ramach 2. filaru również powinna w większym stopniu uwzględniać 
dostarczanie dóbr publicznych. Obecnie kryteria dla UE-12 i UE-15 są zróżnicowane: żadne 
nie opiera się w sposób zasadniczy na dostarczaniu dóbr publicznych, a system wcale nie 
jest przejrzysty. Wpływy w ramach 2. filaru są obecnie zwiększane w drodze modulacji. 

                                                 
8  http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/maps/maps.html 
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Nowa formuła finansowania byłaby lepszym rozwiązaniem, gdyż zapewniałaby odpowiedni 
napływ zasobów do 2. filaru. 
 

3.5.4. Zagadnienia dotyczące współfinansowania 
 
W przypadku podejmowania decyzji dotyczących dóbr publicznych w wielopoziomowych 
systemach sprawowania rządów, użyteczny miernik oceny skuteczności poszczególnych 
rozwiązań zapewnia zasada równoważności fiskalnej (a także zasada pomocniczości). 
Określa ona, że obszar zasięgu podejmowanych przez organ władzy decyzji dotyczących 
dostarczania i finansowania danego dobra publicznego powinien pokrywać się obszarem 
konsumpcji tegoż dobra publicznego, ażeby zapewnić zbieżność beneficjentów dobra 
publicznego z osobami ponoszącymi koszty, czyli podatnikami (Olson, 1969). Obszar 
konsumpcji oznacza, że fizyczny zasięg upowszechnienia dóbr publicznych zależy od 
specyfiki danego dobra publicznego (a także od znaczenia wartości opcjonalnych lub 
istniejących), toteż granice obszaru konsumpcji jedynie przypadkowo pokrywają się z 
granicami jednostek administracyjnych. Przykładowo, zmniejszanie emisji gazów 
cieplarnianych, dbałość o różnorodność biologiczną i jakość wody (gdy dorzecze wykracza 
poza granice państwowe) są przykładami globalnych dóbr publicznych, a krajobrazy 
rolnicze, zapobieganie powodziom i pożarom lub dbałość o jakość wody w zlewni na 
szczeblu lokalnym można byłoby uznać za regionalne lub krajowe dobra publiczne. Im 
mniejszy rozmiar geograficzny danego kraju, tym większe prawdopodobieństwo, że dobro 
publiczne wywiera ponadnarodowy wpływ. Sytuacja staje się jeszcze bardziej 
skomplikowana, gdy weźmiemy pod uwagę, że środek propagujący dostarczanie 
konkretnego dobra publicznego w ramach rolnictwa często wywiera również wpływ na 
dobra publiczne o różnych obszarach zasięgu. Na przykład bardzo prawdopodobne jest, że 
środek propagujący efektywniejsze wykorzystanie azotu w celu poprawy jakości wody w 
lokalnej zlewni będzie przyczyniał się również do wytwarzania globalnych dóbr publicznych 
w postaci różnorodności biologicznej krajobrazów rolniczych oraz przeciwdziałania zmianie 
klimatu.  
 
Mając to na uwadze można stwierdzić, że zasada równoważności fiskalnej zawiera pewne 
wskazówki mówiące o tym, jak publiczne finansowanie środków propagujących dostarczanie 
dóbr publicznych w ramach WPR mogłoby zostać rozłożone na budżety UE i państw 
członkowskich. Zasada ta nie określa jednak środków służących dokonaniu takiego 
podziału. Teoretycznie, im większy wkład wnosi dany środek w wytwarzanie dobra 
publicznego na skalę europejską, tym wyższy powinien być wkład UE w jego finansowanie. 
Z uwagi na pozostałe cele UE, np. spójność, system finansowania mógłby również 
uwzględniać większe współfinansowanie ze strony UE w regionach słabiej rozwiniętych. 
Zakładając, że występuje kompromis pomiędzy liczbą różnych programów finansowania i 
kosztami transakcyjnymi, można podać wiele uzasadnionych powodów zmniejszenia liczby 
różnorakich programów do zaledwie kilku. 
 
Obecny system finansowania – udział UE w finansowaniu środków 1. filaru wynosi 100%, a 
w finansowaniu środków 2. filaru - 50% do 90% – wyraźnie nie jest zgodny z zasadą 
równoważności fiskalnej opisaną powyżej i ma pewne inne wady. Wielu komentatorów 
stwierdziło, że zachęca on ministrów rolnictwa do rozwoju silnych, politycznych preferencji 
względem 1. filaru WPR, bowiem w ramach niego uzyskują oni unijne fundusze bez 
konieczności wnoszenia dodatkowego wkładu z krajowych budżetów. Takie nadmiernie 
przychylne nastawienie do 1. filaru ogranicza rozwój polityki rolnej, która w przeciwnym 
razie mogłaby być bardziej kreatywna i ukierunkowana na realizację celów (Naukowa Rada 
Doradcza ds. Polityki Rolnej przy niemieckim federalnym Ministerstwie Zdrowia, Rolnictwa i 
Ochrony Konsumentów, 2010; Zahrnt, 2011; Tangermann, 2011). Naukowa Rada Doradcza 
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ds. Polityki Rolnej (2010) stwierdza również, że im bardziej uzasadnione stają się płatności 
bezpośrednie w ramach 1. filaru przez wzgląd na wynagradzanie rolników za usługi 
świadczone przez nich na rzecz społeczeństwa, tym bardziej dyskusyjny staje się obecny 
podział na niewspółfinansowany 1. filar i współfinansowany 2. filar.  
 
Jeśli chodzi o zaproponowany przez Komisję „ekologiczny składnik” płatności 
bezpośrednich, Tangermann (2011) wskazuje na złą stronę w pełni finansowanej unijnej 
WPR. Z punktu widzenia polityki gospodarczej wielce prawdopodobne jest, że próba 
realizowania polityki ochrony środowiska za pomocą środka finansowanego na szczeblu UE 
doprowadzi do powstania dodatkowego problemu. Z uwagi na pewien stopień zróżnicowania 
terytorialnego, które musi uwzględniać każda polityka ochrony środowiska, „ekologiczny 
składnik” byłby prawdopodobnie wdrażany w drodze określenia na szczeblu UE „menu” 
działań kwalifikujących się do tej formy wsparcia. Państwa członkowskie mogłyby wówczas 
wybierać z menu te działania, które uznałyby za najbardziej odpowiednie dla własnego 
terytorium. Jako że płatności przyznawane w ramach „ekologicznego składnika” będą 
finansowane z budżetu UE, bez udziału jakichkolwiek krajowych środków 
współfinansowania, rządy państw członkowskich znajdą się pod silną polityczną presją ze 
strony własnych grup rolniczych, które będą wymagać, by rząd upewnił się, że „pieniądze z 
Brukseli” rzeczywiście do nich trafią i zapewnią możliwie największe korzyści. Może to 
oznaczać, że decyzja o wyborze działań z „menu” w celu wdrożenia „ekologicznego 
składnika” w poszczególnych państwach członkowskich nie będzie zasadniczo opierać się na 
aspektach dotyczących najbardziej potrzebnej i skutecznej polityki rolno-środowiskowej, ale 
na aspektach niosących ze sobą obietnicę największych korzyści dla rolników w kraju. 
Chociaż wielu ekspertów jest zdania, że krajowe środki współfinansowana są ważnym 
narzędziem, które zachęca do osiągania rezultatów zapewniających wartość dodaną, nie 
wszyscy zgodziliby się jednak, że tak się dzieje w praktyce. Gdyby wymogi w zakresie 
monitorowania i oceny ulegały stopniowej poprawie, wówczas być może straciłby nieco na 
znaczeniu argument przemawiający za współfinansowaniem jako sposobem dostarczania 
wartości dodanej. 
 
Siła lobby rolnego w niektórych państwach członkowskich oraz potencjalny niedobór i 
niedostępność współfinansowania na szczeblu krajowym i regionalnym przyczyniają się do 
zwiększania nacisków politycznych na zasadność wykorzystania 1. filaru – obecnie 
finansowanego w 100% z EFOGR – do dostarczania dóbr publicznych. Nie powinno to 
jednak przesłaniać zalet bardziej ukierunkowanego podejścia do programowania i 
prowadzonego następnie monitorowania działań w ramach 2. filaru. Model działania 2. filaru 
nadal jest skuteczny w osiąganiu pokaźnej liczby celów związanych z dobrami publicznymi i 
powinien zajmować honorowe miejsce w całym spektrum środków WPR przyjętych w celu 
zapewnienia dóbr publicznych w przyszłości.  
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4. DOSKONALENIE STRUKTURY POLITYKI I NARZĘDZI NA 
POTRZEBY DOSTARCZANIA DÓBR PUBLICZNYCH 

 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 

 Osiągnięcie unijnych celów związanych z dobrami publicznymi wymaga stopniowej 
zmiany poziomu dostarczania dóbr publicznych. 

 Dla środowiska naturalnego oznacza to, że gospodarowanie gruntami 
uwzględniające ochronę środowiska musi zostać wdrożone w o wiele większej liczbie 
gospodarstw rolnych, a w wybranych lokalizacjach konieczne będzie 
przeprowadzenie bardziej ukierunkowanych interwencji. 

 Nadal ważne jest utrzymanie rygorystycznych podstawowych wymagań prawnych w 
zakresie ochrony środowiska. 

 Należy uprościć normy GAEC oraz zmienić lub usunąć te, które wywołują negatywne 
skutki dla środowiska.  

 Przyznawane rolnikom płatności z tytułu dostarczania dóbr publicznych można rozbić 
na trzy główne grupy: środki wymagające dużego upowszechnienia, ale 
niewymagające w istotnym zakresie dostosowania do uwarunkowań lokalnych; 
środki wymagające dużego upowszechnienia oraz częściowego uwzględnienia 
uwarunkowań lokalnych w celu zapewnienia ich skuteczności; środki o dużo bardziej 
ukierunkowanym charakterze.  

 Umiejscowienie takich płatności w ogólnej strukturze WPR ma swoje wady i zalety, a 
włączenie do 1. filaru podstawowej formy gospodarowania gruntami 
uwzględniającego ochronę środowiska spotyka się zarówno z poparciem, jak i ze 
sprzeciwem. 

 Kluczową kwestią jest wykonalność pod względem administracyjnym, a także 
konieczność przyjęcia w ramach polityki dobrze zaplanowanych, ale względnie 
prostych mechanizmów interwencyjnych.  

 Środki polityki należy wesprzeć przez udostępnienie wysokiej jakości usług z zakresu 
doradztwa rolniczego i upowszechniania wiedzy rolniczej, zapewniając jednocześnie 
odpowiednie w tym zakresie zasoby. 

 Inwestowanie w skuteczne monitorowanie i ocenę jest również istotne dla 
zapewnienia przejrzystości, rozliczalności i stopniowego doskonalenia środków. 

 Propozycje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu wyznaczają pierwszy etap w 
przechodzeniu do WPR ukierunkowanej na dobra publiczne, obejmujący również 
stopniową redukcję płatności bezpośrednich niezwiązanych z konkretnym celem. 

 
 
Biorąc pod uwagę różnorakie czynniki omówione w poprzednim rozdziale, można 
wyodrębnić kilka kluczowych aspektów, które wydają się mieć znaczenie dla skutecznego 
zapewniania dóbr publicznych i które należy uwzględnić w planowaniu najbardziej 
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odpowiedniej struktury i narzędzi przyszłej WPR. Akceptacja WPR przez podatników i 
obywateli będzie większa, jeśli surowiej będzie przestrzegana zasada finansowania dóbr 
publicznych z publicznych pieniędzy. W ten sposób płatności bezpośrednie powinny w miarę 
upływu czasu ulegać zmniejszeniu. Uwolniłoby to środki finansowe, które mogłyby zostać 
przeznaczone na działania na rzecz skuteczniejszego i efektywniejszego dostarczania 
środowiskowych lub innych dóbr publicznych. Niemniej przejście do polityki ukierunkowanej 
na dobra publiczne nie nastąpi od razu i prawdopodobnie będzie odbywać się etapami.  
 
Dlatego celem niniejszej sekcji jest przedstawienie pierwszego etapu takiego przejścia oraz 
analiza sposobów włączenia do WPR, ze skutkiem od 2014 r., kluczowych elementów 
warunkujących zapewnianie dóbr publicznych, ażeby zwiększyć ich poziom w następnym 
okresie programowania.  W związku z tym zamiast dążenia do wypracowania idealnej, ale 
nierealnej struktury polityki, uwzględniona zostanie wykonalność pod względem 
praktycznym i politycznym, a także inne cele, które będą realizowane w ramach WPR. Jako 
że dwufilarowa struktura WPR z dużym prawdopodobieństwem zostanie utrzymana do 2020 
r., skupiliśmy wokół niej nasze propozycje, a za punkt wyjścia przyjęliśmy wnioski Komisji. 
 
Z rozdziału 1 wyraźnie wynika, że występuje niedostateczna podaż środowiskowych dóbr 
publicznych związanych z rolnictwem, choć sytuacja ta jest nieco inna w każdym z 
regionów. Powszechny niepokój budzi również obniżanie się witalności obszarów wiejskich, 
zwłaszcza peryferyjnych, które charakteryzują się spadkiem liczebności i starzeniem się 
populacji (Mandl et al, 2007, Copus et al, 2011). Jednak w większości regionów związek 
pomiędzy rolnictwem i środowiskowymi dobrami publicznymi jest o wiele silniejszy aniżeli w 
przypadku witalności obszarów wiejskich, ponieważ wzrasta znaczenie innych sektorów 
gospodarki wiejskiej w zakresie zapewniania miejsc pracy. Z tego też względu 
przedstawiona analiza koncentruje się w większym stopniu na dostarczaniu środowiskowych 
dóbr publicznych, choć rola WPR w rozwiązywaniu problemów dotyczących witalności 
obszarów wiejskich również została omówiona. 
 
Dotychczas środki WPR związane z zapewnianiem środowiskowych dóbr publicznych były 
najczęściej wykorzystywane przez państwa członkowskie do utrzymywania istniejących 
zasobów środowiska, a nie do poprawy stanu środowiska naturalnego. Wysiłki koncentrują 
się, na przykład, na utrzymaniu obecnych form i cech krajobrazowych, systemach 
gospodarki rolnej o niskiej intensywności, zwłaszcza na ekstensywnym wypasie i uprawach 
trwałych, a także na wprowadzaniu zintegrowanych technik zarządzania gospodarstwem 
rolnym w odniesieniu do bardziej intensywnie zarządzanych gruntów ornych i upraw 
trwałych. Jednak obecny zestaw środków nie zapewnił dóbr publicznych w wymaganej ilości 
oraz lokalizacji, co pozwoliłoby osiągnąć unijne cele i zaspokoić popyt społeczny. 
Osiągnięcie tych celów wymaga stopniowej zmiany w sposobie gospodarowania gruntami 
uwzględniającym ochronę środowiska, który powinien obejmować o wiele większy odsetek 
gospodarstw rolnych i bardziej koncentrować się na wybranych lokalizacjach. Należy w 
szczególności: 
 

 istotnie poprawić wyniki osiągane w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do 
najważniejszych pod względem ekologicznym obszarów w UE (np. w obszarach 
chronionych lub o wysokiej wartości przyrodniczej); 

 
 istotnie poprawić ochronę środowiska w bardziej produktywnych systemach 

gospodarki rolnej oraz bardziej rozpowszechnić organiczne metody uprawy w celu 
poprawy jakości gleby i wody, zapewnienia niskiej emisyjności oraz przeciwdziałania 
spadkowi różnorodności biologicznej; oraz 

 



Jakie narzędzia europejskiej polityki rolnej sprzyjałyby dostarczaniu dóbr publicznych? 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 460.053 75 

 podjąć bardziej ukierunkowane, konkretne działania, ażeby doprowadzić m.in. do 
obniżenia emisji metanu i tlenku azotu, lepszego gospodarowania węglem na 
torfowiskach, przywrócenia zniszczonych siedlisk, odtworzenia siedlisk już 
nieistniejących, bardziej zrównoważonego pozyskiwania wód gruntowych, itp. 

 
Ażeby to osiągnąć, konieczne jest wprowadzenie szeregu zmian do obecnej struktury 
polityki i jej narzędzi. Należy rozszerzyć zakres i zwiększyć liczbę dotychczasowych środków 
zachęcających, aby w dostatecznym stopniu upowszechnić stosowanie podstawowej formy 
gospodarowania gruntami uwzględniającej ochronę środowiska w odniesieniu do całego 
krajobrazu rolniczego, a jednocześnie zapewnić, że dostateczny nacisk nadal będzie 
położony na bardziej wymagające formy gospodarowania gruntami uwzględniające ochronę 
środowiska oraz na programy wsparcia zaplanowane i ukierunkowane w taki sposób, by 
zapewnić wdrożenie właściwych środków we właściwych miejscach.  
Ponieważ uwarunkowania lokalne są często ważne dla dobrego gospodarowania gruntami 
uwzględniającego ochronę środowiska, konieczne jest uwzględnienie specyfiki na poziomie 
regionalnym, a czasami nawet na poziomie gospodarstwa rolnego, w celu dostosowania 
wymaganych form gospodarowania do zróżnicowanych warunków lokalnych.  
 
Środki wdrażane na rzecz ochrony środowiska mogą często obejmować przyjmowanie 
nowych podejść i technik przez rolników i dlatego należy je wesprzeć przez udostępnienie 
wysokiej jakości usług z zakresu doradztwa rolniczego i upowszechniania wiedzy rolniczej, 
zapewniając jednocześnie odpowiednie w tym zakresie zasoby. Organy sektora publicznego 
powinny współpracować z zarządcami gruntów w celu gromadzenia rzetelnych danych 
będących podstawą dla skutecznych systemów monitorowania.  Należy również utrzymać 
rygorystyczne podstawowe wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska oraz 
odpowiednio je wzmacniać, aby stały się one fundamentem dla takich środków. Dodatkowo, 
trzeba wprowadzić gwarancje, które zapewnią, że w przypadku wprowadzenia środków w 
celu innym niż zachęcanie do dostarczania dóbr publicznych, uwzględniony zostanie wpływ 
tychże środków na dobra publiczne, ażeby w miarę możliwości unikać wywoływania szkód w 
środowisku naturalnym. 
 
Takie bardziej wyrafinowane i złożone zadanie powinny wykonywać organy administracji 
publicznej. Może być ono jednak wyzwaniem dla organów sektora publicznego, bowiem nie 
wszystkie z nich dysponują odpowiednią zdolnością administracyjną do planowania i 
wdrażania środków i wymogów na skalę o wiele większą niż obecnie. Dlatego konieczne jest 
wykorzystanie w możliwie największym zakresie dobrze zaplanowanych, ale względnie 
prostych mechanizmów interwencyjnych o niskich kosztach transakcyjnych zarówno dla 
organów administracji publicznej, jak i dla rolników. Mogą być one stosowane obok innych, 
bardziej ukierunkowanych mechanizmów interwencyjnych w celu równoważenia 
skuteczności z wykonalnością pod względem administracyjnym.  
 
Obecne środki WPR podlegają ograniczeniom nie tylko przez wzgląd na zdolności 
administracyjne, ale także z uwagi na ograniczenia w budżecie w zakresie zapewniania dóbr 
publicznych, limity płatności, które zmniejszają absorpcję środków dobrowolnych, 
niewłaściwą formę środków w zakresie praktycznego zarządzania oraz brak wyraźnie 
określonego celu. 
 
Jednak mało prawdopodobne jest, by zmiany w samych narzędziach polityki doprowadziły 
do zmian wymaganych w gospodarstwie rolnym. Konieczna jest również zmiana podejścia, 
aby dostarczanie dóbr publicznych przez rolnictwo postrzegane było jako nowoczesne 
podejście do rolnictwa na miarę XXI wieku, w którym gospodarowanie gruntami opiera się 
na najnowszych badaniach w dziedzinie ochrony środowiska, a także uwzględnia zdolność 
zarządców gruntów do wykorzystania własnej wiedzy i spostrzeżeń dotyczących 
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wzajemnych zależności między zasobami naturalnymi, siedliskami i systemami produkcji, 
ażeby uzyskiwać wymagane wyniki. Wyższych norm oczekiwałby cały łańcuch dostaw, od 
producentów surowców po konsumentów i detalistów. Pomogłoby to zmienić sposób 
myślenia o tym sektorze: ekologiczne praktyki nie byłyby uznawane za „zacofane”, ale za 
jedno z wyzwań XXI wieku, które wymaga rozległej i fachowej wiedzy, aby skutecznie mu 
sprostać.  
 

4.1.1. Określenie kluczowych pakietów środków w przyszłej WPR 
 
Uwzględnienie czynników omówionych powyżej prowadzi do wniosku, że na potrzeby 
zapewniania środowiskowych dóbr publicznych w ramach WPR, środki wdrażane w 
ramach gospodarowania można podzielić na trzy główne grupy, wykraczając poza 
podstawowe wymogi prawne.   
 
Grupa 1: Środki wymagające dużego upowszechnienia, ale niewymagające w istotnym 

zakresie dostosowania do uwarunkowań lokalnych. Koszty ponoszone przez 
rolników będą zróżnicowane, ale przeważnie nie będą zbyt wysokie. Tego typu 
środki obejmują: 

a. utrzymanie dotychczasowych cech krajobrazowych (względem 
wymogu zachowania cech krajobrazowych zgodnie z GAEC);  

b. utrzymanie trwałych użytków zielonych na poziomie 
gospodarstwa rolnego, ażeby uniknąć ich przekształcenia na wielką 
skalę w obszary uprawne i zapewnić korzyści związane z obecnością 
węgla w glebie; oraz 

c. utrzymanie rolnictwa ekologicznego, które przynosi środowisku 
szereg korzyści i może być stosowane niemal w każdej części UE. 

 
Grupa 2: Środki wymagające dużego upowszechnienia oraz częściowego uwzględnienia 

uwarunkowań lokalnych za pomocą zróżnicowanych, ale niezbyt 
szczegółowych zasad, w celu zapewnienia skuteczności tych środków. Tego 
typu środki obejmują:  

a. określenie w procentach minimalnego poziomu ekologicznego 
odłogowania w większości gospodarstw rolnych, z uwzględnieniem 
gruntów ugorowanych, stref buforowych, pasów traw sprzyjających 
rozwojowi owadów wrogich szkodnikom, siedlisk skowronków polnych, 
miedz, rogów pól uprawnych, itd. zapewniając mieszane 
gospodarowanie wewnątrz i na obrzeżach pól uprawnych oraz 
pozwalając państwom członkowskim na elastyczność w określaniu 
zakresu i rodzaju uwzględnianych obszarów;  

b. wprowadzenie wymogu, aby przez minimalną liczbę tygodni w roku 
pokrywa glebowa uwzględniała wszelkie rodzaje naturalnej pokrywy 
(w tym ściółkę do przykrywania roli) w celu zapewnienia zdatności 
gleby do użytkowania w obszarach wyjałowionych;  

c. utrzymanie półnaturalnych siedlisk przyrodniczych, np. obszarów 
trawiastych, wrzosowisk, terenów podmokłych, zalesionych pastwisk, 
itd.;  

d. opracowanie i wdrożenie rozliczeń/planów emisji gazów 
cieplarnianych na poziomie gospodarstw rolnych, które 
początkowo zostaną wdrożone jako projekty pilotażowe w wybranych 
gospodarstwach rolnych, obejmując kluczowe rodzaje gospodarstw 
wykraczające pod względem wielkości ponad ustalony próg, w celu 
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określenia sprawdzonych rozwiązań w zakresie minimalizowania emisji 
gazów cieplarnianych oraz maksymalizowania pochłaniania i 
składowania dwutlenku węgla.  

 
Grupa 3: Środki o dużo bardziej ukierunkowanym charakterze, obejmujące bardziej 

wymagające, dostosowane do danej lokalizacji ekologiczne gospodarowanie 
gruntami, wsparcie inwestycyjne oraz podejścia terytorialne zwiększające 
witalność obszarów wiejskich i umożliwiające realizację celów środowiskowych 
w zintegrowany sposób. Środki te są zbliżone do większości środków z 
obecnego pakietu dostępnego w 2. filarze. 

 
Ponadto odpowiednim rozwiązaniem może również być zapewnianie podstawowej płatności 
rolnikom gospodarującym w obszarach należących do sieci Natura 2000 w formie 
odszkodowania za ograniczenie zakresu dozwolonych działań w wyniku włączenia ich 
gruntów do sieci Natura 2000. Aby zapewnić, że płatności trafiają do tych osób, na które 
rzeczywiście nałożone zostały ograniczenia, płatności powinny być w praktyce 
przekazywane tylko wtedy, gdy rolnicy podlegają zaleceniom lub warunkom dotyczącym 
gospodarowania, które zostały określone w stosownych przepisach w celu utrzymania 
danego obszaru we właściwym stanie pod względem ochrony środowiska lub 
doprowadzenia go do takiego stanu za pomocą planów gospodarowania lub innych środków 
regulacyjnych. Tego rodzaju płatność nie została uwzględniona w grupach środków 
omówionych powyżej, gdyż miałaby ona charakter „uprawnienia do płatności” po spełnieniu 
pewnych warunków, a nie płatności z tytułu stosowania określonych praktyk 
gospodarowania gruntami. 
 
Wszystkie środki z tych trzech grup wymagają podstawy w postaci przepisów dotyczących 
ochrony środowiska, skutecznie egzekwowanych i uzupełnionych wymogiem zachowania 
zgodności z normami w zakresie „dobrych praktyk gospodarowania gruntami”, które 
podobne są do norm obecnie opracowywanych w ramach GAEC, bowiem nie wszystkie z 
nich zostaną uwzględnione w ustawodawstwie krajowym.  
 
Istotne znaczenie będzie miało położenie większego nacisku na dostęp do efektywnych 
usług z zakresu doradztwa rolniczego i upowszechniania wiedzy rolniczej, gdyż ani środki 
zachęcające, ani środki regulacyjne nie będą jako takie wystarczać do uzyskania 
wymaganych wyników. Konieczne w związku z tym będzie rozszerzenie systemu doradztwa 
rolniczego poza zasadę wzajemnej zgodności, zwiększenie wykorzystania środków z 
zakresu doradztwa w 2. filarze, większe wykorzystanie usług z zakresu upowszechniania 
wiedzy finansowanych z krajowego budżetu lub wykorzystanie wszystkich trzech rozwiązań 
w różnych kombinacjach. Na uwagę może również zasługiwać opracowanie wytycznych dla 
państw członkowskich dotyczących sposobów optymalnego wykorzystania różnych typów 
środków w dziedzinie ochrony środowiska. Takie wytyczne mogłaby przedstawić Europejska 
Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, opierając się na przykładach państw 
członkowskich, które uzyskały korzystne wyniki w zakresie dóbr publicznych dzięki 
wykorzystaniu różnego rodzaju środków. 
 
W tym obszarze polityki zasadnicze znaczenie ma przejrzystość i rozliczalność. W celu 
poprawy jakości wyników uzyskiwanych w UE-27, proponuje się, by wszystkie działania 
związane z zapewnianiem dóbr publicznych (zarówno w ramach zasady wzajemnej 
zgodności, jak i w ramach 1. i 2. filaru) podlegały zatwierdzeniu przez Komisję Europejską 
oraz wymogom w zakresie monitorowania i oceny. Również wszystkie płatności powinny 
podlegać solidnemu systemowi kontroli zgodności i wymierzania kar w celu zapewnienia, że 
wspierane formy gospodarowania są rzeczywiście wdrażane w praktyce. 
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Jeśli chodzi o środki na rzecz zapewnienia witalności obszarów wiejskich, można zastosować 
różnorodne strategie. Obejmują one: 

 
 specjalnie ukierunkowane środki w 2. filarze, które w wielu przypadkach 

powinny być wdrażane na skalę całego terytorium, a nie w jednym sektorze; 
 
 strategie polityczne, które przyczyniają się długookresowego zrównoważonego 

rozwoju rolnictwa pod względem społecznym, gospodarczym i ekologicznym; 
 uproszczenie form wsparcia dla małych gospodarstw rolnych, z uwzględnieniem 

zmiany strukturalnej w odpowiednim zakresie; 
 
 aktywne wdrażanie środków na rzecz ochrony środowiska, z których wiele w 

istotny sposób przyczynia się do zwiększenia witalności obszarów wiejskich. 
 
Kluczową rolę odgrywałyby środki rozwoju obszarów wiejskich, które byłyby o wiele 
bardziej ukierunkowane i dostosowane do warunków regionalnych, i które powinny być 
zgodne raczej z podejściem terytorialnym, aniżeli z sektorowym. W niektórych regionach do 
zwiększenia witalności obszarów wiejskich mogłyby przyczynić się uproszczone formy 
wsparcia dla drobnych rolników. Jednak najbardziej odpowiednim podejściem do 
zwiększania witalności obszarów wiejskich w przyszłości może okazać się wypracowanie 
większej liczby podejść terytorialnych, aby zadbać o wielorakie aspekty tego dobra 
publicznego. Zważywszy że warunki społeczne, gospodarcze i demograficzne na obszarach 
wiejskich znacznie się różnią w UE, niezbędny jest wysoki stopień elastyczności, aby 
państwa członkowskie mogły programować i wdrażać odpowiednie środki. Warto 
przypomnieć tutaj o podejściu stosowanym w ramach inicjatywy Leader.  
 
Należy jednak raz jeszcze podkreślić, że cele związane z witalnością obszarów wiejskich nie 
mogą zostać osiągnięte wyłącznie w drodze wdrożenia polityki ukierunkowanej na jeden 
sektor oraz że tego typu dobro publiczne – z uwagi na to, iż witalność obszarów wiejskich 
jest wynikiem współdziałania czynników fizycznych, historycznych, społecznych i 
gospodarczych – nie może być zapewniane za pomocą tylko jednej polityki (tj. 2. filaru 
WPR), ale wymaga integracji i koordynacji zbioru różnych polityk (np. polityki rozwoju 
obszarów wiejskich, polityki spójności, polityki regionalnej i lokalnej, itp.). Dlatego należy 
zwracać baczniejszą uwagę na integrację polityki rozwoju obszarów wiejskich z innymi 
politykami i instrumentami terytorialnymi, jeśli problemy związane z witalnością obszarów 
wiejskich mają zostać skutecznie rozwiązane. Ponadto środki wspierające 
uprzedmiotowienie konkretnych właściwości dóbr prywatnych mogą pomóc w stworzeniu 
rynków dla tych właściwości, a co za tym idzie – w przezwyciężeniu niedoskonałości rynku. 
Przykładowo unijne systemy znane jako CHNP (chroniona nazwa pochodzenia), CHOG 
(chronione oznaczenie geograficzne) i TSG (gwarantowana tradycyjna specjalność) mogą 
wspierać „witalność obszarów wiejskich” w danym regionie. Oznakowanie dobrostanu 
zwierząt, omawiane obecnie w UE, mogłoby zapewnić rolnikom prowadzącym produkcję w 
warunkach korzystnych dla zwierząt wyższe ceny za produkty, a tym samym stanowić 
zachętę do dbałości o dobrostan zwierząt.  
 
Aby w sposób kompleksowy zapewnić pełen wachlarz dóbr publicznych przy wykorzystaniu 
różnych części składowych WPR, należy określić wyraźne cele na strategicznym poziomie, 
obejmując całą WPR, ażeby podkreślić znaczenie wykorzystania środków z obu filarów dla 
zapewniania dóbr publicznych. Cele te, określone w ramach zrewidowanych strategicznych 
wytycznych UE, będą musiały ukazać, w jaki sposób realizowane za pomocą WPR cele 
związane z dobrami publicznymi współgrają z pozostałymi celami unijnej polityki zarówno w 
obrębie WPR, jak i poza nią, przy wykorzystaniu funduszy pochodzących z innych unijnych 
źródeł finansowania. 
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4.1.2. Umiejscowienie środków w strukturze WPR 
 
Po przyjęciu wyraźnych celów związanych z zapewnianiem dóbr publicznych oraz dobraniu 
odpowiednich środków, wciąż pozostaje pytanie, jak należy je usytuować w strukturze 
WPR. Pod wieloma względami obecna dwufilarowa struktura WPR jest w pewnym stopniu 
niezbyt pomocna w przypadku polityki ukierunkowanej na dostarczanie dóbr publicznych, a 
także utrudnia planowanie zintegrowanych narzędzi polityki, zwłaszcza z uwagi na zasady 
dotyczące współfinansowania, przyjmowanie wieloletnich zobowiązań w 1. filarze, odmienne 
wymogi dotyczące monitorowania i oceny w każdym z filarów itd. Niemniej, jako że 
dwufilarowa struktura z dużym prawdopodobieństwem zostanie utrzymana, przynajmniej w 
krótkim okresie, struktura ta stanowi podstawę naszych wniosków. 
 
Środki grupy 3 
Oczywiste jest, że środki w zakresie gospodarowania, które w większym stopniu 
uwzględniają specyfikę lokalną i są dostosowane do konkretnych potrzeb środowiskowych i 
społecznych, powinny zasadniczo zostać utrzymane przez jakiś czas w 2. filarze, przy 
założeniu, że nastąpi poprawa ich wdrażania, monitorowania i oceny w celu zapewnienia, że 
planowane wyniki zostaną osiągnięte w praktyce. W przypadku środowiskowych dóbr 
publicznych środkiem o największym znaczeniu jest środek rolno-środowiskowy (wspierany 
w razie potrzeby inwestycjami nieprodukcyjnymi), którego wdrożenie na całym terytorium 
nadal powinno być obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich. Odzwierciedlałoby 
to kluczową rolę tego środka w osiąganiu wyników w zakresie ochrony środowiska i 
zapewniłoby, że państwa członkowskie nadal będą przeznaczać zasoby z 2. filaru na 
ochronę środowiska. W 2. filarze powinny również pozostać środki, które mogą przyczynić 
się do propagowania działań zwiększających witalność obszarów wiejskich 
 
Jednak skuteczne wdrażanie takich bardziej ukierunkowanych środków grupy 3 wymaga 
odpowiednich zasobów. Konieczne będzie przynajmniej utrzymanie obecnej równowagi 
między finansowaniem z 1. i 2. filaru, z uwzględnieniem środków pochodzących z 
modulacji, które przenoszone są do 2. filaru. Jeśli wielkość funduszy dostępnych obecnie w 
2. filarze uległaby w przyszłości zmniejszeniu, miałoby to poważny wpływ na zdolność 
państw członkowskich do uzyskiwania wyników związanych z dobrami publicznymi.  
 
Wdrażanie i realizowanie niektórych z tych środków mogłoby okazać się skuteczniejsze, 
jeśli odbywałoby się w skali danego krajobrazu w ramach podejść terytorialnych, z 
jednoczesnym zapewnieniem, że zakres działania wykracza poza jednostkowe 
gospodarstwo rolne i jednostkowy problem, sprzyjając wypracowaniu bardziej 
zintegrowanego podejścia do wdrażania zrównoważonych rozwiązań na obszarach 
wiejskich. Uznając, że państwa członkowskie mogą ponosić wyższe publiczne koszty 
transakcyjne przy dokonywaniu ukierunkowanych płatności z tytułu dóbr publicznych, 
można byłoby wprowadzić pewną formę wsparcia finansowego w celu zachęcenia ich do 
wdrażania niezbędnych inwestycji, np. poprzez dofinansowanie pomocy technicznej w celu 
opracowania skutecznych mechanizmów wdrażania i monitorowania. Do takiego wsparcia 
mogłyby się kwalifikować, na przykład, inwestycje w system informacji geograficznej (GIS). 
 
Środki grupy 1 i 2 
W przypadku tych dwóch grup bardziej podstawowych, mniej ukierunkowanych i z 
założenia szeroko upowszechnianych środków, nie ma tak dużej pewności co do miejsca ich 
usytuowania w WPR. Podczas podejmowania decyzji będą miały znaczenie względy o 
charakterze zarówno technicznym, jak i bardziej politycznym.  
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Środki grupy 1  
Środki grupy 1, które wymagają jedynie niewielkiego dopasowania do uwarunkowań 
lokalnych lub nie wymagają go wcale, będą najlepiej realizowane w 1. filarze zgodnie z 
obecnie obowiązującymi zasadami WPR. Należą do nich względnie proste zobowiązania, 
których przyjęcie mogłoby stać się quasi-obowiązkowe w tym sensie, że dotyczyłoby 
wszystkich rolników otrzymujących płatności bezpośrednie z 1. filaru, ale z przyjęciem 
takich zobowiązań wiązałoby się również otrzymywanie płatności zgodnie z rocznymi 
opcjami proekologicznymi zaproponowanymi w listopadzie przez Komisję.  
 
W rzeczywistości otrzymywana płatność byłaby ułamkiem kwoty obecnie przyznawanej 
rolnikom w 1. filarze, więc część obecnej płatności bezpośredniej byłaby obowiązkowo 
przeznaczana na cele związane z ochroną środowiska. Ponadto, jeśli dany rolnik nie 
wdrożyłby środków grupy 1, nie kwalifikowałby się on do otrzymania części lub całości 
pozostałej kwoty płatności bezpośredniej. Takie rozwiązanie skutecznie zachęca rolników do 
podejmowania wymaganych działań na rzecz ochrony środowiska i nagradza tych rolników, 
którzy realizują już takie działania. Niektórzy rolnicy, np. producenci ekologicznej żywności, 
kwalifikowaliby się do otrzymywania większej liczby płatności proekologicznych z 1. filaru 
niż pozostali, co prowadziłoby do takiego modelu rozdziału płatności, który byłby bardziej 
korzystny dla osób wnoszących największy wkład w zapewnianie dóbr publicznych. 
 
Zastanawiając się jakie opcje należałoby włączyć do 1. filaru WPR, należy wziąć pod uwagę 
wiele kwestii, w tym potencjalne korzyści dla środowiska naturalnego, które można byłoby 
uzyskać w ciągu jednego roku z uwagi na to, iż wieloletnie zobowiązania nie wydają się być 
wykonalne, praktyczność pod względem agronomicznym i możliwość zastosowania w 
różnych systemach gospodarki rolnej w UE-27, łatwość kontrolowania i egzekwowania, a 
także koszty ponoszone przez rolników i skutki dla konkurencyjności UE. 
 
Proponowane środki grupy 1 nadal powinny opierać się na zasadzie wzajemnej zgodności i 
normach GAEC. Ale proponowane roczne opcje proekologiczne i obecny pakiet norm GAEC 
częściowo pokrywają się, zwłaszcza w państwach członkowskich o wyższych standardach, 
toteż trzeba będzie rozwiązać ten problem. Przykładowo, proponowany środek na rzecz 
utrzymania cech krajobrazowych opierałby się na wymogu „zachowania” cech 
krajobrazowych według GAEC, ale zapewniałby płatność z tytułu aktywnego utrzymania 
tych cech w celu niedopuszczenia do obniżenia jakości. W niektórych przypadkach dany 
środek może zastąpić obecną normę GAEC, np. proponowany środek dotyczący trwałych 
użytków zielonych. Konsekwencje wprowadzenia tych środków dla GAEC zostały 
przedstawione poniżej.  
 
Środki grupy 2 
Jeśli chodzi o środki grupy 2, warto przyjrzeć się dwóm opcjom. Po pierwsze, możliwe 
byłoby zastosowanie takiego samego modelu, jak w przypadku środków grupy 1, czyli 
można byłoby włączyć te środki do proekologicznej części 1. filaru i powiązać je ze 
specjalnie przeznaczoną do tego celu częścią płatności bezpośrednich. Jednak środki te w 
mniejszym stopniu nadają się do objęcia ich tym podejściem aniżeli środki grupy 1, i to z 
kilku powodów:  

a) wprowadzenia bardziej kompleksowych wymagań względem rolników; 
 
b) konieczności dostosowania korzyści wynikających z pewnych zmian w 

zasadach stosowania do uwarunkowań lokalnych; oraz 
 
c) konieczności przyjęcia wieloletniego zobowiązania, które warunkuje czerpanie 

korzyści środowiskowych w wyniku wdrożenia takich środków.  
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Na przykład utrzymanie półnaturalnych obszarów trawiastych wymaga pewnych sposobów 
ich identyfikowania, albo przez wykorzystanie istniejących danych pomiarowych, albo przez 
określenie prostych warunków kwalifikowalności, takich jak maksymalna gęstość obsady 
lub ograniczenia dotyczące wprowadzania pewnych substancji do gleby. Wiązałoby się to 
jednak z gromadzeniem danych dotyczących liczebności zwierząt i gęstości ich obsady oraz 
z wprowadzeniem na odpowiednim szczeblu, najczęściej regionalnym, limitów dotyczących 
gęstości obsady. Zatem ważne jest zachowanie elastyczności przez państwa członkowskie, 
ażeby wybrany sposób gospodarowania najlepiej odpowiadał uwarunkowaniom lokalnym.  
To samo dotyczy ekologicznego odłogowania, którego maksymalna efektywność zależy od 
wybrania przez rolników zestawu różnych działań z ustalonej listy, obejmujących 
rozwiązania stosowane zarówno wewnątrz pól, jak i na ich obrzeżach, które łącznie pokryją 
procentowo określony obszar uprawny, przy czym optymalne zestawienie takich rozwiązań 
będzie różnić się między regionami.  
 
Nadal można wprowadzić w 1. filarze pewną elastyczność w odniesieniu do takich środków 
grupy 2 i to o wiele łatwiej aniżeli w ramach podejścia w pełni programowego, choć i tak 
nie dorówna to prostemu, ogólnoeuropejskiemu charakterowi wymogów przewidzianych w 
środkach grupy 1. Gdyby znaleziono sposób wprowadzenia pewnej elastyczności do 1. 
filaru, wówczas finansowanie środków grupy 1 i 2 z tej części budżetu WPR uwolniłoby 
fundusze wykorzystywane obecnie do opłacania rolników za podejmowanie podstawowych 
działań w zakresie gospodarowania w ramach programów rolno-środowiskowych w 2. filarze 
oraz pozwoliłoby wykorzystać je na finansowanie bardziej wymagającego gospodarowania 
gruntami uwzględniającego ochronę środowiska. W niektórych regionach wymagałoby to 
opracowania nowych programów rolno-środowiskowych i sposobów gospodarowania 
gruntami, a w innych doprowadziłoby to do ekspansji i dalszego rozwoju obecnie 
realizowanych programów.  
 
Alternatywne podejście do środków grupy 2 mogłoby zakładać utrzymanie ich w 2. filarze 
(w którym wiele z nich już jest realizowanych w ramach obecnych programów rolno-
środowiskowych) lub wprowadzenie ich, jeśli nie są jeszcze w tym filarze usytuowane, w 
formie pakietu rozwiązań ekologicznych, który rolnicy mieliby obowiązek przyjąć, jeśli 
chcieliby nadal otrzymywać płatności bezpośrednie. Musiałby temu towarzyszyć odpowiedni 
wzrost środków finansowych w budżecie 2. filaru, aby umożliwić powszechne stosowanie 
tych środków, które jako specjalne mogłyby być w 100% finansowane przez UE. Środki te 
nadal mogłyby być częścią zintegrowanego programu rolno-środowiskowego (tak jak wiele 
z nich jest obecnie), tworząc fundamenty dla bardziej ambitnych i ukierunkowanych 
środków grupy 3. Tym sposobem istniałby związek pomiędzy płatnościami bezpośrednimi 
objętymi 1. filarem a tymi podstawowymi środkami rolno-środowiskowymi (co po angielsku 
znane jest czasem jako orange ticket cross compliance – mieszany system obowiązków i 
zachęt stosowany do zapewnienia przestrzegania zasady wzajemnej zgodności).  
 
Choć byłoby to znaczne odejście od obecnej struktury WPR i zmieniłoby niektóre z 
obecnych parametrów 2. filaru, pozwoliłoby to na znaczne upowszechnienie środków 
związanych z dobrami publicznymi, a państwom członkowskim zapewniłoby większą 
elastyczność pod względem planowania i wdrażania działań w okresie wieloletnim.  
Zważywszy, że wiele z tych opcji proekologicznych jest już realizowanych w 2. filarze, w 
ramach programów rolno-środowiskowych w wielu państwach członkowskich, podejście to 
może stanowić względnie małe obciążenie administracyjne. Dzięki takiemu modelowi 
transfer funduszy z bieżących płatności bezpośrednich do 2. filaru w celu finansowania 
upowszechniania tych środków mógłby następować stopniowo przez pewien czas w ramach 
strategii przejścia, jeśli okaże się to konieczne. 
 
Wady i zalety tych dwóch podejść do środków grupy 2 przedstawiono w tabeli 5. 
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Tabela 5: Wady i zalety różnych podejść do realizacji środków grupy 2 
 

Opcje quasi-obowiązkowe w 1. filarze  Opcje quasi-obowiązkowe w 2. filarze  
Zalety Wady Zalety Wady 

Uwalniają fundusze, 
które mogłyby zostać 
wykorzystane do 
skoncentrowania się na 
bardziej wymagającym 
gospodarowaniu 
gruntami 
uwzględniającym 
ochronę środowiska w 
2. filarze (przy 
założeniu, że uwolnione 
fundusze nie zostaną 
przeznaczone na 
realizację innych 
celów). 

Mogą wymagać 
demontażu i 
przeprogramowania 
programów rolno-
środowiskowych w 
wielu państwach 
członkowskich; 
pozostałe płatności na 
działania rolno-
środowiskowe mogą 
znajdować się na 
krytycznie niskim 
poziomie. 

Procesy związane z 
zatwierdzeniem przez 
Komisję, 
monitorowaniem, 
oceną itd. zostały już 
uruchomione. 

Wymagają przesunięcia 
funduszy z 1. filaru do 
2. 

Przyczyniają się do 
dużego 
upowszechnienia 
znormalizowanych 
rozwiązań w zakresie 
gospodarowania 
gruntami w całym 
krajobrazie rolniczym. 

Roczny charakter 
płatności niekoniecznie 
zapewni stały napływ 
dóbr publicznych w 
czasie, jeśli lokalizacja 
środków w zakresie 
gospodarowania będzie 
się zmieniać z roku na 
rok. 

Przyczyniają się do 
dużego 
upowszechnienia 
rozwiązań w zakresie 
gospodarowania 
gruntami w całym 
krajobrazie rolniczym. 
 
Zapewniają wieloletnie 
zabezpieczenie, które 
jest bardziej 
odpowiednie w 
przypadku zapewniania 
niektórych 
środowiskowych dóbr 
publicznych.  

 

Mniejsze obciążenia 
administracyjne 
ułatwiają stosowanie 
środków, choć dużą 
rolę odgrywa tutaj 
poziom dopuszczalnej 
elastyczności w danym 
regionie. 

Jeśli państwa 
członkowskie nie 
uzyskają znacznej 
elastyczności w 
zakresie planowania 
środków, ażeby 
uwzględniać 
uwarunkowania 
lokalne, brak 
dostosowanych 
środków w zakresie 
gospodarowania może 
skutkować 
nieosiągnięciem 
pożądanych wyników 
środowiskowych. 

Pozwalają na 
uproszczenie 
niektórych procedur 
administracyjnych, a 
także na pewne 
dostosowanie środków 
do uwarunkowań 
lokalnych. 

Obecnie 2. filar 
wymaga 
współfinansowania, 
choć wymóg ten 
mógłby zostać 
zmieniony w 
odniesieniu do 
niektórych środków w 
zakresie 
gospodarowania, 
jednak za cenę 
wyższych kosztów 
transakcyjnych i ryzyka 
nałożenia „sankcji 
krzyżowych” w 1. i 2. 
filarze. 

  Dla niektórych państw 
członkowskich 
potencjalnie łatwiej 
byłoby zmienić 
istniejące programy 
rolno-środowiskowe i 
włączyć do nich nowe 
wymogi, aniżeli 
wprowadzić je do 1. 
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filaru. 
 Brak zgodności z 

zasadą pomocniczości. 
Większa zgodność z 
zasadą pomocniczości. 

 

 
Przedstawienie wad i zalet tych dwóch potencjalnych podejść do zapewnienia dużego 
upowszechnienia pożądanych form gospodarowania na rolniczych obszarach wiejskich 
pomaga dostrzec bardziej strategiczne opcje oraz kompromisy, które trzeba będzie 
osiągnąć. Stopień, w jakim środki takie mogą przyczynić się do rzeczywistej poprawy stanu 
środowiska naturalnego w UE-27, będzie zależał od ogólnej struktury WPR i kształtu 
samych środków.  
 
W swoich listopadowych wnioskach Komisja stanowczo opowiedziała się za ekologizacją 1. 
filaru, ale uczyniła to w sposób bardzo ogólny, nie wdając się w dyskusję o przedstawionych 
tu kwestiach.  Cel polegający na zapewnianiu większych dóbr publicznych na dużą skalę w 
ramach 1. filaru, przy zastosowaniu względnie prostego podejścia, z pewnością ma swoje 
zalety, ale możliwość uzyskania w ramach tego modelu niezbędnej wartości dodanej dla 
środowiska naturalnego nie została jeszcze wykazana i dlatego konieczne są dalsze analizy. 
 
Zmieniona struktura WPR, w sposób zaproponowany w niniejszej ekspertyzie, została 
przedstawiona na schemacie 1 poniżej. Środki przedstawione w środkowym polu mają na 
celu dostarczanie środowiskowych dóbr publicznych i wymagają upowszechnienia na dużą 
skalę w całej Europie. Związane z tym mechanizmy mogłyby obejmować ich włączenie do 
1. lub 2. filaru, w sposób omówiony powyżej, ale w obu przypadkach pożądane byłoby 
100% finansowanie przez UE w celu zapewnienia powszechnego wdrożenia na wszystkich 
rolniczych obszarach wiejskich.  Konieczne byłoby również prowadzenie monitorowania i 
oceny. 
 
Może się także okazać, że natychmiastowe wprowadzenie wszystkich środków grupy 2 
będzie niewykonalne w praktyce. Jest to prawdopodobne zwłaszcza w przypadku dwóch 
opcji: utrzymania półnaturalnych siedlisk przyrodniczych i wprowadzenia rozliczeń/planów 
emisji gazów cieplarnianych. Nie powinno to jednak przeszkadzać w dalszej analizie i 
doskonaleniu tych opcji. W przypadku opcji dotyczącej półnaturalnych siedlisk 
przyrodniczych problem wiąże się z kwestią definicji półnaturalnych siedlisk na obszarach 
trawiastych we wszystkich częściach UE-27 oraz z brakiem bazy danych o siedliskach 
półnaturalnych (zwłaszcza obszarach trawiastych) we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a definicja i baza danych pozwoliłyby określić podstawę monitorowania i egzekwowania 
wdrażanych środków. Choć na szczeblu krajowym istnieje wiele wykazów, obecnie nie są 
one tworzone we wspólnym formacie. W krótkim okresie można by rozwiązać ten problem, 
wprowadzając kryteria kwalifikowalności w odniesieniu do gęstości obsady, ale rozwiązanie 
to nie jest uznawane za zgodne z kryteriami kategorii zielonej WTO. Z kolei w perspektywie 
średnioterminowej można by przezwyciężyć ten problem, inwestując w tworzenie 
wspólnych zbiorów danych i przeprowadzenie jednorazowych badań w celu pozyskania 
wszelkich brakujących danych. W międzyczasie można by wprowadzić normę GAEC 
regulującą ochronę półnaturalnych siedlisk przyrodniczych, która pozwoliłaby uwzględnić 
rozbieżności zarówno w dostępności danych, jak i dostępie do nich. Natomiast jeśli chodzi o 
opcję dotyczącą opracowania planów emisji gazów cieplarnianych na poziomie 
gospodarstwa rolnego, proponuje się, by najpierw wdrożyć program pilotażowy, który 
poprzedzi nałożenie obowiązku na wszystkie gospodarstwa rolne powyżej określonej 
wielkości. Po pierwsze, możliwe jest dobranie próby rolników, obejmującej pewną liczbę 
gospodarstw rolnych określonego rodzaju, w celu opracowania i następnie wdrażania 
planów redukcji emisji gazów cieplarnianych, ażeby przetestować najlepsze sposoby 
opracowywania i wdrażania takich planów.  Opcją tą mogłyby zostać objęte późnej 
wszystkie gospodarstwa rolne i wtedy rolnicy mieliby obowiązek wdrażać takie plany, jeśli 
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chcieliby otrzymywać płatności bezpośrednie. W tym przypadku istotne znaczenie miałyby 
środki dotyczące doradztwa i szkolenia. 
 
Schemat 1: Potencjalne umiejscowienie środków ukierunkowanych na dobra 
publiczne w przyszłej WPR  
 

 
 
 
Implikacje dla GAEC i zasady wzajemnej zgodności 
Wszystkie środki powinny niezmiennie opierać się na pakiecie podstawowych norm w 
zakresie gospodarowania gruntami, wykraczających poza przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, które zarządcy gruntów powinni przestrzegać na własny koszt. Niemniej 
wprowadzenie płatności z tytułu wdrażania proekologicznych środków grupy 1 i 2 miałoby 
implikacje dla pakietu norm GAEC obowiązującego w państwach członkowskich, gdyż wiele 
z nich pokrywa się albo w części, albo w całości z wieloma obowiązującymi normami GAEC. 
Dotyczy to w szczególności opcji związanych z pokrywą glebową i trwałymi użytkami 
zielonymi oraz z niektórymi działaniami w zakresie gospodarowania, które mogą 
przyczyniać się do ekologicznego odłogowania.  
 
W takim przypadku, zasadne byłoby usunąć te opcje z wykazu norm GAEC, ale pod dwoma 
warunkami: po pierwsze, że wszystkie gospodarstwa rolne, do których stosują się te opcje, 
będą miały obowiązek wdrożyć wymagane środki w zakresie gospodarowania, jeśli chcą 
otrzymywać płatności bezpośrednie, a po drugie, że normy te nie zostaną usunięte z 
wykazu norm GAEC do czasu zakończenia negocjacji politycznych, ażeby zapewnić, że 
właściwa alternatywna opcja zostanie formalnie zatwierdzona jako płatna opcja 
proekologiczna. Pomogłoby to usprawnić i uprościć normy GAEC oraz zapewnić, że cele w 
zakresie gospodarowania, które obecnie są forsowane, zostaną utrzymane, choć będą 
przyjęte nieco inną drogą.   
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Należy jednak zauważyć, że jeśli wystąpią problemy operacyjne podczas wdrażania 
niektórych środków grupy 1 lub 2 w formie płatności, zwłaszcza w odniesieniu do 
zapewnienia dostatecznej elastyczności na szczeblu krajowym podczas realizacji środków 
lub możliwości łatwego ich kontrolowania na szczeblu unijnym, wówczas należy poważnie 
zastanowić się, czy nie lepiej byłoby wprowadzić (lub utrzymać) je w formie obowiązkowych 
norm GAEC. Jeśli, na przykład, zbyt trudne byłoby zapewnienie dostatecznej elastyczności 
umożliwiającej pomyślne wdrożenie opcji zakładającej utrzymanie półnaturalnych siedlisk 
przyrodniczych, opcja ta mogłaby zostać wprowadzona jako norma GAEC planowana i 
wdrażana na szczeblu państw członkowskich. To samo mogłoby dotyczyć opcji związanej z 
pokrywą glebową oraz środków, które choć były propagowane przez Komisję, nie są 
wyraźnie zalecane w niniejszej ekspertyzie, np. opcja dotycząca płodozmianu/zmianowania 
upraw. Kolejną kwestią jest uzupełnienie uproszczonego pakietu norm GAEC dodatkowymi 
normami, które dotyczą zmiany klimatu, gdyż obecny wykaz norm nie uwzględnia tego 
zagadnienia w dostateczny sposób. Jedna z możliwości mogłaby zakładać włączenie normy 
zobowiązującej rolników do utrzymania wysokiej zawartości materii organicznej w glebie 
(np. torfowiska). 
 
Aby zapewnić odpowiednią ocenę wyników uzyskanych w zakresie ochrony środowiska w 
ramach norm GAEC, dobrze byłoby przedstawiać je Komisji w celu zatwierdzenia oraz 
wprowadzić wymogi dotyczące regularnej ich oceny.  
 
W tabeli 6 przedstawiono, które wymogi w ramach zasady wzajemnej zgodności stałyby się 
opcjami przewidującymi płatności proekologiczne, a które pozostałyby normami GAEC, a 
także przedstawiono potencjalne nowe normy GAEC. 
 
Tabela 6: Potencjalne zmiany w obowiązujących normach GAEC 
 

Obecnie obowiązująca norma 
GAEC 

O – obowiązkowa 
D – dobrowolna 

Utrzymanie 
w formie 

obowiązkow
ej normy 

GAEC 

Włączenie w 
formie quasi-
obowiązkowej 

płatności 
proekologicznej 

Uwagi 

Minimalna pokrywa glebowa (O) X / √ 
 

√ 
 

Należy utrzymać albo 
jako normę GAEC, albo 
jako środek quasi-
obowiązkowy. 

Ochrona gleb bogatych w węgiel NOWA 
KONCEPCJA 

 Nowy wymóg 
utrzymywania w dobrym 
stanie wszystkich gleb 
bogatych w węgiel, np. 
torfowisk. 

Minimalne środki w zakresie 
gospodarowania gruntami 
uwzględniające warunki danego 
miejsca (O) 

√ 
 

  

Zachowanie tarasów (D) X  Należy dodać do wymogu 
dotyczącego cech 
krajobrazowych. 

Gospodarowanie rżyskiem (O) √ 
 

√ 
Uwzględnić w 

płatności 
związanej z 

Zakaz wypalania rżysk 
jako norma GAEC. 
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pokrywą 
glebową. 

 
Normy dotyczące płodozmianu (D) X / √ 

 
√ 
 

 

Stosowanie odpowiednich maszyn 
(D) 

√   

Zachowanie cech krajobrazu 
obejmujących, w stosownych 
przypadkach, żywopłoty, stawy, 
rowy, zadrzewienia liniowe, 
grupowe lub pojedyncze oraz 
obrzeża pól (O) 

√ 
 

 Dodać tarasy do wykazu. 

Przeciwdziałanie wkraczaniu 
niepożądanej roślinności na użytki 
rolne (O) 

X  Nadgorliwe stosowanie 
wywołuje negatywne 
skutki dla środowiska. 

Ochrona trwałych użytków 
zielonych (O) 

√ 
 

√ 
 

Utrzymanie ograniczeń na 
szczeblu 
krajowym/regionalnym 
oraz uwzględnienie 
trwałych użytków 
zielonych na poziomie 
gospodarstwa rolnego 
jako opcji 
proekologicznej, ze 
szczególnym naciskiem 
na obszary trawiaste o 
specjalnych cechach (np. 
gleby organiczne, tereny 
podmokłe, obszary 
zalewowe i brzegi rzek, 
zbocza). 

Ochrona półnaturalnych siedlisk 
przyrodniczych 

NOWA 
KONCEPCJA 

√ Dodatkowy wymóg na 
poziomie gospodarstwa 
rolnego do utrzymania 
rozległych półnaturalnych 
obszarów trawiastych 
albo w formie płatności, 
ALBO jako wymóg GAEC.  

Minimalne wymogi dotyczące 
obsady zwierząt lub odpowiednie 
systemy (D) 

X √ 
 

Uwzględnić jako część 
środka dotyczącego 
utrzymania rozległych 
półnaturalnych siedlisk 
przyrodniczych. 

Tworzenie lub utrzymanie siedlisk 
(D) 

X / √ 
 

√ 
 

Uwzględnić jako część 
wymogu dotyczącego 
ekologicznego 
odłogowania. 

Zakaz karczowania drzew oliwnych 
(D) 

X / √ 
 

 Zbyt restrykcyjny lub 
wąski zasięg. Usunąć lub 
rozszerzyć na wszystkie 
drzewa 
owocowe/orzechowe. 

Utrzymanie gajów oliwnych i winnic 
w dobrym stanie wegetacyjnym (D) 

X  Włączyć do normy 
dotyczącej minimalnych 
środków w zakresie 
gospodarowania 
gruntami. 

Ustalenie stref buforowych wzdłuż 
cieków wodnych (O) 

√ 
 

√ 
 

Utrzymanie w normach 
GAEC wymogu 
dotyczącego minimalnej 
szerokości oraz 
uwzględnienie 
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dodatkowego obszaru 
jako część wymogu 
dotyczącego 
ekologicznego 
odłogowania.  

Przestrzeganie procedur wydawania 
zezwoleń, w przypadku gdy 
wykorzystanie wody w celu 
nawadniania wymaga zezwolenia 
(O) 

√ 
 

  

Objaśnienia: X = usunąć; √ = utrzymać; X / √ = usunąć, jeśli nastąpi włączenie w formie 
płatności proekologicznej lub nie zostaną wprowadzone zmiany, w przeciwnym razie utrzymać. 
 

4.2. Skutki przyjęcia propozycji 
 
Celem propozycji przedstawionych powyżej byłoby zwiększenie dostarczania dóbr 
publicznych w całym krajobrazie rolniczym oraz w obszarach priorytetowych. Aby zapewnić 
wymierne korzyści dla środowiska naturalnego, ostateczny kształt polityki, a następnie 
wdrażanie WPR jako całości musi dowodzić, że poprawa wyników w zakresie ochrony 
środowiska nastąpi zarówno w poszczególnych państwach członkowskich, jak i w całej UE. 
Skala uzyskiwanych wyników zależałaby częściowo od dostępnych funduszy, zdolności 
krajowych i regionalnych organów administracji do skutecznego wdrażania wymogów oraz 
od chęci rolników do uczestnictwa w programach z pozytywnym nastawieniem. To z kolei 
wymagałoby znacznych inwestycji w dziedzinie informacyjno-komunikacyjnej, ażeby istotna 
zmiana w orientacji WPR stała się jasna dla całej społeczności rolnej.   
 
Uznanie przyjęcia opcji związanych z płatnościami proekologicznymi za warunek otrzymania 
płatności bezpośrednich jest istotnym elementem zrewidowanego pakietu środków, 
uzasadnionym od strony zarówno środowiskowej, jak i administracyjnej. Pakiet ten 
zapewnia minimalny poziom podstawowego gospodarowania gruntami uwzględniającego 
ochronę środowiska w większości krajobrazów rolniczych, nagradzając tych rolników, którzy 
już gospodarują swoją ziemią w sposób ekologiczny, oraz zachęcając pozostałych do 
wdrażania bardziej zrównoważonych metod uprawy roli i chowu zwierząt. Ponadto pozwala 
on państwom członkowskim dokonać z wyprzedzeniem podziału swojej koperty finansowej 
między różne typy gospodarstw rolnych, mając co roku sporą pewność co do możliwości 
kwalifikowania się do otrzymywania różnych płatności. Każde działanie mające na celu 
zapewnienie dobrowolnego przyjmowania tych płatności nie tylko znacznie zmniejszyłoby 
poziom uzyskiwanych korzyści dla środowiska naturalnego, tym samym kwestionując 
wartość tego podejścia, ale także jeszcze bardziej skomplikowałoby system w zakresie 
zarządzania i kontroli, zwłaszcza jeśli opcje te znajdowałyby się w 1. filarze. 
 
Niemniej jakiekolwiek zmiany ram polityki nie powinny zniechęcać tych państw 
członkowskich i zarządców gruntów, którzy już wykazali swoje zaangażowanie w 
stosowanie środków 2. filaru do dostarczania dóbr publicznych. Szczególnie ważne będzie 
niedopuszczenie do umniejszenia wyników środowiskowych osiągniętych za pomocą 
dotychczasowych środków WPR. Wprowadzenie płatności proekologicznych w 1. filarze 
będzie nieodłącznie miało wpływ na to, co może być finansowane w ramach środków w 
zakresie ekologicznego gospodarowania gruntami, tak jak w przypadku środków rolno-
środowiskowych w 2. filarze. W niektórych regionach będzie wymagało to opracowania 
nowych programów rolno-środowiskowych i sposobów gospodarowania gruntami, a w 
innych doprowadzi to do ekspansji i dalszego rozwoju obecnie realizowanych programów.  
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Może to oznaczać, że konieczne jest zagwarantowanie pewnej elastyczności, aby w różnych 
państwach członkowskich mogły być stosowane różne podejścia, oraz przyjęcie ustaleń 
przejściowych, aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na przeprojektowanie programów i 
niedopuszczenie do wystąpienia nagłych zakłóceń w dostępności wsparcia.  Nowa struktura 
polityki musi także zapewniać, że wprowadzenie pakietu podstawowych środków, które 
wszyscy rolnicy będą mieli obowiązek przyjąć, nie zmniejszy atrakcyjności ani 
upowszechniania bardziej wymagającej formy gospodarowania gruntami, która uwzględnia 
ochronę środowiska, wdrażanej w ramach środków rolno-środowiskowych lub 
proekologicznych w 2. filarze (środki grupy 3). W związku z tym konieczne będzie 
utrzymanie lub zwiększenie budżetu dostępnego obecnie w 2. filarze (łącznie z funduszami 
pochodzącymi z modulacji). Jeśli wielkość funduszy dostępnych obecnie w 2. filarze na 
potrzeby wdrażania środków grupy 3 uległaby w przyszłości zmniejszeniu, miałoby to 
poważny wpływ na zdolność państw członkowskich do uzyskiwania wyników w zakresie 
ochrony środowiska.  
 
Ważne będzie również uzyskanie jasności, jeszcze przed kolejnym okresem 
programowania, co do sposobu organizacji przejścia od bieżącego systemu do nowej 
struktury WPR oraz co do wielkości budżetu w każdym z filarów.  Dzięki temu państwa 
członkowskie dysponowałyby wystarczająco dużo czasu, by zaplanować wymagane zmiany 
w metodyczny sposób.  
 
W tym kontekście warto podkreślić, że przesuwanie WPR w tym kierunku opiera się na 
zamiarze stworzenia takiego modelu europejskiej polityki, który przetrwa przez długi czas, 
a nie tylko przez jeden cykl budżetowy. Dlatego wydatki ponoszone w ramach WPR muszą 
być ściślej związane z dostarczaniem dóbr publicznych oraz nieustannie dostosowywane do 
zasady pomocniczości i zasady równoważności fiskalnej. W WPR powinno wzrosnąć 
znaczenie środków ukierunkowanych na osiągnięcie celu i bardziej skonkretyzowanych, a 
płatności bezpośrednie o ogólnym charakterze, które są słabo związane z dostarczaniem 
dóbr publicznych, powinny być w istotny sposób stopniowo zmniejszane. W rezultacie po 
okresie zamieszania rolnicy mogliby cieszyć się stabilizacją. Również organy administracji 
publicznej byłyby zmuszone do przyjęcia nowej roli i wykorzystywania w pracy innych 
źródeł informacji i mierników osiąganych wyników. Wymaga to znacznych inwestycji w 
zmiany kulturowe oraz dostosowanie zaplecza administracyjnego. Władze w resortach 
rolnictwa, ochrony środowiska i leśnictwa musiałyby wprowadzić między sobą nowe formy 
współpracy, a tym samym mogłaby zajść konieczność stopniowego wprowadzenia w 
określonym czasie szeregu zmian, które omówiono powyżej.  
 
Szczegółowe omówienie innych konsekwencji znajduje się w poniższych sekcjach.  
 

4.2.1. Obciążenia administracyjne a działania na rzecz uproszczenia prawa 
 
Chociaż możliwe jest uproszczenie niektórych aspektów WPR przy jednoczesnym wdrażaniu 
zorganizowanych działań na rzecz dostarczania dóbr publicznych, pewne zwiększenie 
obowiązków administracyjnych jest nieuniknione, ponieważ cele są bardziej złożone i 
zróżnicowane oraz wymagają realizacji za pomocą środków finansowanych z funduszy 
publicznych, a nie przez rynek. Uzyskiwanie wyników w zakresie ochrony środowiska 
nieuchronnie wiąże się z pewną formą obciążenia administracyjnego w postaci 
przekazywania płatności, kontroli zgodności, zapewniania należytego egzekwowania, 
negocjowania umów (jeśli to konieczne), zapewniania doradztwa i szkoleń rolnikom oraz 
prowadzenia odpowiedniego monitorowania i oceny.  
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Zagwarantowanie skutecznego dostarczania dóbr publicznych w praktyce wymaga znacznej 
ilości danych, które zapisywane są w formularzach Zintegrowanego Systemu Zarządzania i 
Kontroli (ZSZIK), co wiąże się ze wzmożoną kontrolą i monitorowaniem. Ale niewykluczone, 
że ma to zasadnicze znaczenie dla zapewniania dóbr publicznych. Niemniej wzmożona 
kontrola zgodności z przepisami i ich egzekwowanie nie musi prowadzić do większej 
biurokracji, przynajmniej na poziomie gospodarstwa rolnego. Cel ten można osiągnąć 
poprzez uniknięcie wielu wizytacji w gospodarstwie rolnym ze strony rozmaitych agencji 
zajmujących się różnymi formami kontroli oraz wprowadzenie wspólnych wizytacji 
okresowych dotyczących środków objętych i 1,. i 2. filarem. Wizytacje te mogłyby odbywać 
się rzadziej, gdy rolnicy dowiedliby swojej kompetencji, zgodnie z podejściem opartym na 
ryzyku. Ponadto rozwój technologiczny, np. w dziedzinie teledetekcji, oznacza, że obecnie o 
wiele łatwiej jest ocenić na odległość i na całkiem dużą skalę, czy wdrożone zostały pewne 
rozwiązania w zakresie gospodarowania. 
 
Pomiędzy osobami monitorującymi zgodność a doradcami rolnymi mogłaby odbywać się 
lepsza wymiana informacji na temat norm i sposobów zachowania z nimi zgodności, ażeby 
rolnicy otrzymywali spójne komunikaty. W tym kontekście pomocne będą lepsze stosunki 
pomiędzy kontrolerami a doradcami, ale należy utrzymać wyraźny rozdział między ich 
odpowiednimi rolami. Trzeba wyraźniej stwierdzić, że dostarczanie dóbr publicznych nie 
zawsze jest proste oraz że może wymagać negocjacji i kompromisów na szczeblu 
gospodarstw rolnych. Systemy kontroli będą musiały w jakiś sposób to odzwierciedlać z 
biegiem czasu, nie tworząc przy tym luk prawnych. Na przykład wymogi dotyczące kontroli 
wielkości działek rolnych oraz ilościowej kontroli kryteriów kwalifikowalności, takich jak 
obecność „niepożądanej roślinności”, muszą zostać złagodzone, aby nie prowadzić do 
wywołania negatywnych skutków dla środowiska, np. należy dopuścić rejestrację obszaru 
nieco mniejszego niż rzeczywisty obszar gospodarstwa rolnego w celu uniknięcia sankcji, a 
poziomy tolerancji należy zrewidować. W przypadku dóbr publicznych najważniejsze jest 
nie dokładne procentowe określenie wielkości obszaru objętego umową, ale przestrzeganie 
zasad w zakresie gospodarowania. Kolejnym sposobem uproszczenia mogłoby być 
złagodzenie wymogu kontrolowania przez właściwy organ pełnego zakresu obowiązków w 
ramach zasady wzajemnej zgodności. Zamiast tego wystarczyłoby wybrać najbardziej 
istotne obowiązki oraz próbkę losową dobraną z pozostałych.  
 
Należy jednak pamiętać, że stosowanie czysto minimalistycznego podejścia mogłoby 
skutkować nieuchwyceniem wymaganych dóbr publicznych. Zagwarantowanie możliwie 
najprostszego i najłatwiejszego sposobu dostarczania dóbr publicznych jest ważnym celem, 
ale dążenie do uproszczenia nie powinno odbywać się kosztem osiągania wyników w 
zakresie ochrony środowiska. W omówionym wyżej podejściu obciążenia administracyjne 
uznane zostały za aspekt o znaczeniu kluczowym, toteż bez wątpienia ważną rolę odegrają 
proste środki oraz działania całkowicie poza WPR.  Błędem byłoby jednak twierdzić, że 
można doprowadzić do większej koncentracji na dobrach publicznych bez jakiegokolwiek 
wzrostu złożoności procedur.  
 

4.2.2. Aspekty związane z WTO 
 
Jak już wcześniej wspomniano w sprawozdaniu, wszelkie zmiany w obrębie WPR będą 
musiały uwzględniać międzynarodowe zobowiązania, w tym zobowiązania przyjęte w 
ramach WTO. Wprowadza to szereg ograniczeń, np. konieczność uniknięcia ponownego 
wprowadzenia płatności powiązanych z działalnością wyraźnie produkcyjną, które 
spowodowałyby odwrócenie obecnej tendencji do niewiązania płatności z wielkością 
produkcji. Jest to po części kwestia technicznego kształtu polityki, a po części kwestia 
zasad. Jeśli skutkiem środka wdrażanego w ramach polityki ma być zapewnienie wyraźnej 
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zachęty do zwiększania produkcji, o wiele bardziej prawdopodobne jest, że środek ten 
zostanie zakwestionowany przez WTO, niż gdyby był on wyraźnie związany z ochroną 
środowiska i nie miał na celu wywołania na dużą skalę skutków zakłócających handel (zob. 
np. Tangermann, 2011).  
 
Jednak cel przyjmowanych narzędzi polityki ma bezpośredni wpływ na sposób obliczania 
płatności, a następnie ich zgłaszania zgodnie z kryteriami kategorii zielonej WTO. Jeśli 
płatności zostaną zdefiniowane jako część składowa „programu ochrony środowiska”, 
zgodnie z pkt 12 załącznika 2 do Porozumienia w sprawie rolnictwa, wówczas zostaną one 
ograniczone do „dodatkowych kosztów lub utraty dochodu wynikających ze stosowania 
danego programu rządowego”. Jednak jeżeli zostaną one określone jako „wsparcie poziomu 
dochodów, niezależne od działalności produkcyjnej” zgodnie z pkt 6, wówczas zasady są 
inne i stosuje się o wiele więcej warunków dotyczących kryteriów kwalifikowalności i 
czynników, z którymi nie mogą wiązać się płatności.  
 
Jeżeli środki naszej grupy 1 i 2 zostaną usytuowane w 1. filarze, można będzie przedstawić 
argumenty za wykorzystaniem każdej z tych definicji, a tym samym każdej metody 
obliczania kwot płatności. Ale jeżeli celem takich środków ma zasadniczo być dostarczanie 
środowiskowych dóbr publicznych, bardziej przejrzyste wydawałoby się zdefiniowanie ich 
jako takich. Rzeczywiście może okazać się, że uzyskamy większą elastyczność w osiąganiu 
celów, definiując takie środki jako „środowiskowe”. Chociaż można obawiać się, że wystąpią 
znaczne rozbieżności w kwotach płatności w przeliczeniu na 1 ha, w oparciu o 
wykorzystanie metody obliczeniowej opartej na „dodatkowych kosztach lub utracie 
dochodu”, oraz z uwagi na to. że mogłoby prowadzić to nadmiernie wysokich kwot płatności 
z tytułu gospodarowania w systemach o charakterze bardziej produkcyjnym, w praktyce nie 
ma obowiązku wykazywania w 100% utraty dochodu lub kosztów dodatkowych w obliczaniu 
płatności. W istocie jest to maksymalna dozwolona płatność, ale jakakolwiek jej część nadal 
byłaby zgodna z zasadami, o ile byłaby wystarczająco atrakcyjna dla rolników, by zapewnić 
upowszechnienie środków.  
 
W wielu ekspertyzach zauważono, że definicja kategorii zielonej WTO dopuszcza również 
takie rozplanowanie płatności rolno-środowiskowych, które uwzględnia koszty zarówno 
stałe, jak i zmienne, co mogłoby prowadzić do rozwoju atrakcyjniejszych płatności dla 
rolników na obszarach o charakterze mniej produkcyjnym, gdzie rolnictwo cechuje się niską 
rentownością, a mimo to jest ważne z punktu widzenia ochrony środowiska lub 
społeczeństwa (zob. np. SAC et al., w przygotowaniu). Ten właśnie obszar uzasadnia dalsze 
rozważania.  
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5. ŚRODKI SPOZA WPR SŁUŻĄCE DOSTARCZANIU DÓBR 
PUBLICZNYCH 

 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 

 Nie istnieją uniwersalne środki umożliwiające optymalizację dostarczania różnych 
dóbr publicznych. 

 Poleganie wyłącznie na przepisach i wydatkach publicznych może nie wystarczyć do 
zaradzenia powszechnym niedoskonałościom rynku, które doprowadziły do 
niedostatecznej podaży dóbr publicznych.  

 Udział sektora prywatnego i rynku może przyczynić się do uzyskania korzyści dla 
środowiska na użytkach rolnych. 

 
Nie istnieją uniwersalne środki umożliwiające optymalizację dostarczania różnych dóbr 
publicznych – zarówno środowiskowych, jak i o innym charakterze. Różne dobra publiczne 
wymagają różnych działań w zależności od swojego charakteru, na który wpływają takie 
czynniki, jak: stopień lokalności lub globalności danych dóbr publicznych; różnorakie koszty 
i obciążenia ponoszone przez osobę w związku z dostarczaniem danych dóbr publicznych (z 
uwzględnieniem poziomów powszechnego popytu na daną usługę i znaczenia czerpanych 
korzyści); oraz trudności związane z obliczeniem rzeczywistych kosztów i korzyści 
związanych z danymi dobrami publicznymi oraz z podjęciem decyzji o tym, kto powinien 
płacić.  
 
Choć niektórzy utrzymują, że zapewnianie wielu dóbr publicznych będących przedmiotem 
niniejszej ekspertyzy powinno być wynagradzane za pomocą płatności publicznych z 
budżetu WPR (jeśli dobra te nie są dostarczane jako produkt uboczny podczas wytwarzania 
opłacalnego dobra prywatnego), trzeba stwierdzić, że poleganie wyłącznie na wydatkach 
publicznych i przepisach bez udziału rynku i sektora prywatnego nie pomoże odpowiednio 
zaradzić powszechnym niedoskonałościom rynku, które doprowadziły do niedostatecznej 
podaży dóbr publicznych.  
 
Aby to osiągnąć, warto byłoby rozważyć zastosowanie innych środków, np. środków 
opartych na działaniu rynku, razem z ogólnym i ukierunkowanym wsparciem 
przyznawanym w ramach WPR w celu stymulowania dostarczania dóbr publicznych na 
terenach użytków rolnych. Poniżej przedstawiliśmy dwa konkretne przykłady: koncepcję 
habitat banking i zamówienia publiczne na usługi, zwłaszcza zaopatrzenie w wodę.  
 

5.1. Koncepcja habitat banking 
 
Koncepcja habitat banking jest obiecującym i innowacyjnym instrumentem finansowym, 
który ma potencjał do mobilizowania mechanizmów finansowania stosowanych w sektorze 
prywatnym do finansowania usług na rzecz różnorodności biologicznej i ekosystemu. 
Habitat banking jest formą rynku, na którym aktywa powstałe w wyniku podejmowania 
działań o korzystnych wynikach w zakresie różnorodności biologicznej mogą zostać 
zakupione w celu równoważenia debetu powstałego wskutek wyrządzenia szkody w 
środowisku naturalnym. Tego typu aktywa mogą być wytwarzane przed powstaniem 
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równoważonego przez nie debetu i bez żadnych związków ex-ante z takim debetem, oraz 
mogą być przechowywane przez pewien czas (Eftec, IEEP et al, 2010). Habitat banking jest 
jedną z metod zakładających stosowanie środków wyrównawczych w zakresie 
różnorodności biologicznej9, przekształcanie tych środków w zbywalne aktywa, a tym 
samym skuteczne tworzenie rynkowego systemu kompensowania odpowiedzialności 
związanej ze środowiskiem. 
 
Właściwie nie jest to już tylko koncepcja, ale rzeczywiście funkcjonujący model, który 
można łatwo upowszechniać i dostosowywać do warunków lokalnych. Według danych 
Brytyjskiego Instytutu Ekologicznego obecnie na świecie już 39 banków aktywnie wdraża 
habitat banking, a kolejnych 25 planuje wdrożenie tej koncepcji. Choć koncepcja habitat 
banking jest bez wątpienia najlepiej rozwinięta w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
funkcjonuje dość duży rynek kompensowania odpowiedzialności środowiskowej w 
odniesieniu do terenów podmokłych, coraz bardziej wzrasta zainteresowanie wdrożeniem 
tej koncepcji w UE.  
 
Na przykład The Environment Bank Ltd.10, który prowadzi działalność w Wielkiej Brytanii i 
rozszerza ją na państwa UE, zachęca deweloperów do nabywania „aktywów z zakresu 
ochrony środowiska” będących formą odszkodowania za szkody wyrządzone środowisku 
naturalnemu przez nową inwestycję; następnie bank wykorzystuje wpływy ze zbycia tych 
aktywów do finansowania inwestycji właścicieli gruntów, którzy są gotowi utracić dochód z 
działalności produkcyjnej w celu przeznaczenia obszarów gruntu na potrzeby odtworzenia 
dzikich siedlisk przyrodniczych, pasów dzikiej przyrody, terenów podmokłych lub terenów 
zalesionych oraz zmniejszania zagrożenia powodziowego, utrzymywania pokładów węgla, 
ponownego łączenia zdefragmentowanych siedlisk itd.  
 
System ten musi funkcjonować w taki sposób, by zapewniał korzyści wszystkim 
zainteresowanym podmiotom: deweloperom, właścicielom gruntów, wydziałom planowania 
przestrzennego i ogółowi społeczeństwa. Funkcjonowanie habitat banking jest 
efektywniejsze, gdy przepisy prawa wymagają odszkodowania od deweloperów z tytułu 
wyrządzenia szkód w środowisku naturalnym, gdy wybrane są lokalizacje wymagające 
dofinansowania z uwagi na potencjał do zapewnienia korzyści ekologicznych, oraz gdy 
zarządcy gruntów zawierają prawnie wiążące wieloletnie umowy dotyczące 
gospodarowania, monitorowane przez bank stosujący habitat banking lub lokalny wydział 
planowania przestrzennego przez okres wykorzystywania wpływów ze zbycia takich 
aktywów. 
 
Dzięki odpowiednim uregulowaniom prawnym oraz jednowątkowemu wdrażaniu 
odpowiedniej strategii zmniejszania ryzyka można osiągnąć rezultat korzystny dla 
wszystkich stron.  Degradacja ekosystemu wskutek realizacji przedsięwzięć deweloperskich 
prowadzi do poprawy stanu ekosystemu dzięki inwestycjom kompensującym, które w 
przeciwnym razie nie zostałyby wdrożone. Deweloperzy mają możliwość doprecyzowania 
procesu planowania, zwłaszcza w odniesieniu do aspektów zrównoważonego rozwoju, 
ograniczenia kosztownych opóźnień oraz poprawienia swojego wizerunku. Właściciele 
gruntów uzyskują dochód niezbędny do intensyfikacji zapewnianych społeczeństwu usług 

                                                 
9  Środki wyrównawcze w zakresie różnorodności biologicznej są wymiernymi wynikami w zakresie ochrony 

środowiska, które wynikają z działań mających na celu kompensowanie pozostałych istotnych i negatywnych 
skutków dla różnorodności biologicznej spowodowanych przez realizację przedsięwzięcia już po wdrożeniu 
odpowiednich środków zapobiegawczych i zmniejszających ryzyko. Celem środków wyrównawczych w zakresie 
różnorodności biologicznej jest doprowadzenie do stanu, w którym nie występuje strata netto, a najlepiej 
występuje rzeczywisty zysk netto w zakresie różnorodności biologicznej w odniesieniu do składu gatunków, 
struktury siedlisk, funkcji ekosystemów, sposobu użytkowania przyrody przez człowieka oraz wartości 
kulturowych związanych z różnorodnością biologiczną. (BBOP, 2009.). 

10  www.environmentbank.com  
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na rzecz ochrony ekosystemu oraz mogą zachować większą zgodność z wymogami 
prawnymi, np. dyrektywą siedliskową lub ramową dyrektywą wodną.  Społeczność odnosi 
korzyści w postaci lepszej ochrony środowiska naturalnego, której nie mogłaby w 
przeciwnym razie uzyskać.  
 
Choć nadal istnieje wiele niewiadomych związanych z rozwojem rynku habitat banking w UE 
– np. jak zapewnić długookresowe zyski ekologiczne unikając przesiedleń – ogromna część 
prekursorskich prac już została wykonana, choć miały one formę małych projektów 
pilotażowych. Kolejnym etapem będzie opracowanie odpowiedniej polityki na szczeblu UE. 
 
Ramka 4: Przykłady praktycznego zastosowania koncepcji habitat banking 
 
Projekt ochrony różnorodności biologicznej CDC w Cossure w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe 
Wybrzeże 
Ekologiczny oddział francuskiego banku Caisse de Dépots – CDC Biodiversité zakupił obszar o powierzchni 357 ha 
częściowo z powodu przepisów dotyczących kompensacji z tytułu utraty siedlisk. Obszar ten został wydzierżawiony 
rolnikom, którzy zgodzili się przeznaczyć co najmniej trzy procent powierzchni na wdrożenie wcześniej określonych 
środków na rzecz poprawy różnorodności biologicznej, takich jak wysiew nasion pasz zielonych w celu utrzymania 
siedliska owadów i przyciągnięcia pięciu określonych gatunków ptaków. Rolnicy, którzy rzeczywiście tak czynią, 
otrzymują fundusze z banku w ramach habitat banking, natomiast rolnicy, którzy wolą nie przystępować do tego 
projektu, muszą zakupić odpowiednią ilość „aktywów z zakresu ochrony środowiska” za każdy 1% gruntu 
nieprzeznaczony na poprawę różnorodności biologicznej 
(Źródło: www.cdc-biodiversite.fr/nos-projets/cossure-reseve-d-actifs-naturels). 
 
Zasilenie części wód gruntowych w Kunamoto w Japonii 
Przewiduje się, że zdolność rzeki Shirakawa do „uzupełniania się” zmniejszy się w nadchodzących latach w wyniku 
współdziałania dwóch czynników: zmniejszenia produkcji ryżu oraz zwiększenia poboru wód gruntowych przez 
producentów skupionych wokół miasta Kunamoto, a zwłaszcza przez zakład produkcji półprzewodników Sony. 
Sony płaci rolnikom za zalewanie wodą z pobliskiej rzeki 30 ha gruntu pomiędzy okresami upraw. Dzięki uzyskanej 
w ten sposób poprawie dostępności wody tuż pod powierzchnią gruntu, Sony może generować oszczędności, a 
rolnicy uzyskiwać dodatkowy dochód dzięki zapewnianiu dobra publicznego w postaci wody (Źródło: TEEB, 2010).  
 
Fundacja Hof Haseman w Saksonii w Niemczech 
Niemiecka ustawa o ochronie przyrody została w 2002 r. złagodzona, aby umożliwić niemieckim landom 
wprowadzenie koncepcji habitat banking w celu naprawy szkód wyrządzonych siedliskom przez nowe 
przedsięwzięcia w zakresie rozwoju obszarów miejskich. W Dolnej Saksonii prywatny właściciel gruntów założył 
prywatną fundację ochrony przyrody i dziedzictwa naturalnego Hof Hassman. Fundacja działa w ramach koncepcji 
habitat banking, oferując grunty pod kompensacyjne działania naprawcze w zamian za przedsięwzięcia 
deweloperskie realizowane w innych miejscach. We współpracy z lokalnym organem ochrony przyrody opracowany 
został plan rozwoju przestrzennego uwzględniający ochronę przyrody. Pobliski mały okręg miejski wykorzystuje 
grunty Fundacji do realizacji środków naprawczych rekompensujących działalność budowlaną prowadzoną przez 
ten okręg w innych lokalizacjach. Pobliskie miasto jest główną umawiającą się stroną Fundacji. Potencjał 
naprawczy obszaru objętego działaniami Fundacji Hof Haseman został oceniony na 895 000 punktów kredytowych, 
z czego okręg miejski Bramsche zgodził się zakupić 450 000 punktów. Zakup tych punktów zakończy się po mniej 
więcej dziesięciu latach przy minimalnym rocznym zakupie 45 000 punktów kredytowych.  Ponieważ bank 
wdrażający koncepcję habitat banking zarządzany jest przez Fundację, władze lokalne oszczędzają również na 
kosztach administracyjnych. 
(Źródło: http://www.envliability.eu/docs/D12CaseStudies/D12_REMEDE_Habitat_Banking_Oct%2008.pdf) 

 

5.2. Umowy dotyczące usług wodnych  
 
Jak dotąd wymogi związane z zasadą wzajemnej zgodności w WPR, stosowanie niektórych 
dyrektyw, takich jak ramowa dyrektywa wodna, oraz środki rozwoju obszarów wiejskich 
okazały się niewystarczające do osiągnięcia zadowalającej poprawy w zakresie jakości 
wody, jej zużycia i oszczędzania. Polityka ustalania cen wody (zachęty cenowe, zwrot 
kosztów i zasada „zanieczyszczający płaci”) może stać się zachętą do zrównoważonego 
zużywania zasobów wodnych oraz może zapewnić zwrot kosztów usług wodnych, w tym 
kosztów ochrony środowiska i pozyskiwania zasobów. Dochody pochodzące z podatków 
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ekologicznych związanych z wodą oraz z opłat mających na celu w szczególności wspieranie 
środków adaptacyjnych w sektorze rolnym również mogą okazać się pomocne, podobnie 
jak przyznawane w ramach WPR fundusze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jednak z 
powodu ograniczenia funduszy publicznych w WPR, należy znaleźć dodatkowe źródła 
finansowania.  
 
Uwzględnia to ramowa dyrektywa wodna, która przewiduje, że jeśli podstawowe środki nie 
wystarczają do osiągnięcia celów środowiskowych, należy wdrożyć dodatkowe środki, w 
tym instrumenty gospodarcze i fiskalne, negocjowane umowy środowiskowe oraz kodeksy 
dobrej praktyki.  
 
Oparte na współpracy, dwustronne, wiążące umowy między prywatnymi lub publicznymi 
przedsiębiorstwami wodociągowymi z jednej strony oraz rolnikami, leśnikami i innymi 
zarządcami gruntów w dorzeczu z drugiej strony, mogą prowadzić do takiego 
gospodarowania gruntami, które pozwoli zmniejszyć koszty oczyszczania wody i generować 
oszczędności dzięki unikaniu zamykania studni lub pozyskiwaniu odległych zasobów wody. 
Takie podejście działa, jeśli przedsiębiorstwa wodociągowe i konsumenci są gotowi ponieść 
koszty związane z zachęcaniem rolników do zmiany swoich metod produkcji, bo trzeba 
wiedzieć, iż dla przedsiębiorstw taniej jest usunąć substancję zanieczyszczającą u źródła, 
aniżeli potem usuwać ją podczas oczyszczania wody. Zebrane dane pokazują, że korzyści 
gospodarcze płynące z prywatnych umów zwykle przewyższają koszty ponoszone w 
związku z tymi umowami, zwłaszcza w przypadkach, w których można uniknąć stosowania 
takich środków naprawczych, jak pompowanie wody z głębszych warstw wodonośnych, 
oczyszczanie wody oraz rozwój odległych zasobów. Zamówienia publiczne na usługi 
zawierane pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowymi i rolnikami (Niemcy) lub między 
Izbami Rolnymi i przedsiębiorstwami wodociągowymi (Francja) rzeczywiście są w stanie 
zapewnić niezbędne zachęty finansowe, dzięki którym można zmienić zachowania rolników, 
poprawić stan ekologiczny wód w Europie oraz zaproponować samym przedsiębiorstwom 
tańszy sposób eliminowania substancji zanieczyszczających. Francja, Niemcy i Dania są 
liderami w zakresie wdrażania tego typu umów o współpracy.  
 
Wśród zalet takich umów można wymienić, na przykład, płatności kompensacyjne i korzyści 
gospodarcze. Ale wiele z umów oferuje w formie środków zachęcających korzyści o 
charakterze niegospodarczym. Czasami sama perspektywa wszczęcia postępowania 
sądowego oraz wyegzekwowania zasady „zanieczyszczający płaci” jest dla rolników 
wystarczającą zachętą do zawarcia umowy z publicznymi organami lub przedsiębiorstwami 
wodociągowymi.  
 
Organy z sektora gospodarki wodnej wiedzą, iż dobrowolnie przyjęte zobowiązania do 
zmiany praktyk gospodarki rolnej, które często są surowsze aniżeli obowiązkowe przepisy 
(których przestrzeganie nie jest jednak rekompensowane), mogą być o wiele skuteczniejsze 
we wdrażaniu uregulowań aniżeli obowiązki wynikające z przepisów. Organy te są również 
świadome, że dzięki bezpośredniej współpracy między przedsiębiorstwami wodociągowymi i 
rolnikami można dostosować zmiany w praktykach gospodarki rolnej do specyficznych 
warunków lokalnych panujących w dorzeczach oraz że systemy monitorowania instalowane 
przez przedsiębiorstwa wodociągowe mogą być nowocześniejsze od systemów stosowanych 
przez organy publiczne. Dlatego organy z sektora gospodarki wodnej są zainteresowane 
propagowaniem takich umów o współpracy oraz doradzają rolnikom i przedsiębiorstwom 
wodociągowym w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z programów rolno-
środowiskowych, a przedsiębiorstwa wodociągowe chętnie udzielają rolnikom porad 
dotyczących przyjęcia bardziej zrównoważonych praktyk gospodarki rolnej.  
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Skuteczność gospodarczą takiej dobrowolnej współpracy można ocenić, porównując 
całkowite wydatki poniesione na zmianę praktyk gospodarki rolnej (w tym na programy z 
zakresu doradztwa i usługi monitorowania) z zaoszczędzonymi kosztami, np. kosztami 
oczyszczania i mieszania wody, dopompowywania zasobów z innych źródeł oraz stosowania 
nawozów mineralnych i pestycydów. Układ ten jest skuteczny pod względem 
gospodarczym, jeśli różnica między kosztami zaoszczędzonymi a całkowitymi wydatkami 
jest dodatnia, tzn. korzyść gospodarcza netto ma wartość większą od zera. 
 
Pozytywne skutki dla środowiska naturalnego wynikające z takich zamówień publicznych na 
usługi można jeszcze bardziej zwiększyć, jeśli towarzyszą im odpowiednie środki 
regulacyjne i to niekoniecznie związane z wodą (np. środki dotyczące działań w zakresie 
użytkowania gruntów) oraz odpowiednie środki wsparcia publicznego (np. jednolita płatność 
na gospodarstwo, ubezpieczenie plonów). Niemniej uzyskanie namacalnych rezultatów w 
praktyce zależy od chęci i/lub gotowości rolników do płacenia za wodę cen określonych w 
kategoriach wywieranych przez nie skutków na dochód gospodarstwa rolnego i zdolność 
rolników do płacenia, a także na ich chęć i zdolność do zmiany. 
 
Ramka 5: Przykłady prywatnych umów dotyczących usług wodnych 
 
Umowa o współpracy pomiędzy Stevertalsperre i Nadrenią Północną-Westfalią 
Przyczyną zawarcia tej umowy o współpracy (1989) było zanieczyszczenie wód powierzchniowych pestycydami. 
Aby spełnić kryteria określone dla wody pitnej w 0,1mg/l, przedsiębiorstwo wodociągowe zainstalowało urządzenia 
oczyszczające, w tym filtry z węglem aktywnym, w celu usunięcia substancji zanieczyszczających. Umowa miała 
na celu upowszechnienie w całym obszarze praktyk rolnych niepowodujących utraty plonów i dochodów oraz 
zmniejszenie kosztów oczyszczania wody w perspektywie długookresowej. Głównym zadaniem przewidzianym w 
umowie było zapewnienie usług doradczych finansowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe. (Źródło: Heinz, 
2007.) 
 
„Miejsce dla rzeki” – rzeka Ren w Holandii 
Po ewakuacji ponad 200 000 osób w czasie powodzi w 1993 r. i 1995 r., wzmożono współpracę transgraniczną w 
celu poprawy gospodarki wodnej w dorzeczach rzek Ren, Moza, Waal i Ijssel. Rolnicy posiadający grunty wzdłuż 
dopływów rzeki Ren w Holandii otrzymali płatności z tytułu odłogowania gruntu na potrzeby stworzenia terasy 
zalewowej i kanałów bocznych, które pozwolą rzekom na rozlanie się bez nadmiernego podwyższania poziomu 
wody, zapewniając tym samym lepszą ochronę przeciwpowodziową. Całkowity budżet wyniósł 2,3 mln EUR. 
(Źródło: http://www.ruimtevoorderivier.nl/meta-navigatie/english.aspx) 
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6. WNIOSKI I GŁÓWNE ZALECENIA 
 

Rosnąca wiedza o zagrożeniach dla różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego, 
dostaw wody oraz jakości wody i gleby, a także o emisji gazów cieplarnianych wyraźnie 
uświadamia, że istnieje pilna potrzeba zwiększenia dóbr publicznych zapewnianych przez 
rolnictwo. Ma to istotne znaczenie, jeśli Europa ma osiągnąć różnorakie założenia i cele 
polityki w odniesieniu do ochrony środowiska oraz rozwiązać problemy związane z 
witalnością obszarów wiejskich i bezpieczeństwem żywnościowym. W przyszłości popyt na 
takie dobra publiczne może jedynie się zwiększyć, zwłaszcza w obliczu coraz bardziej 
ambitnych celów klimatycznych i coraz powszechniejszego uznania roli rolnictwa w tym 
zakresie. 
 
Nadchodząca reforma WPR oferuje możliwość zmiany tej polityki i większego 
ukierunkowania jej na dostarczanie dóbr publicznych, a tym samym pozwoli na 
zaspokojenie potrzeb społecznych i uzyskanie aktywniejszego wsparcia ze strony 
społeczeństwa obywatelskiego. Wymaga to jednak gruntownej zmiany ram polityki, których 
kształt należy bezzwłocznie uzgodnić i stopniowo wdrażać. Wyzwania związane z taką 
restrukturyzacją są niemałe, gdyż nieuchronna zmiana równowagi pomiędzy środkami 
wsparcia wdrażanymi w ramach różnych mechanizmów polityki oraz w różnych państwach 
członkowskich jest kwestią wysoce polityczną. Jednak wyzwania te sprzyjają również 
powstawaniu możliwości, np. w formie zapewnienia długookresowej stabilizacji rolnikom i 
wyraźniejszych korzyści społeczeństwu. 
 
Takich kwestii nie można rozpatrywać tylko i wyłącznie przez pryzmat WPR. Należy 
wypracować zintegrowane podejście, które mimo iż będzie zasadniczo skupione wokół WPR, 
będzie również uwzględniać inne dziedziny polityki, które wywierają wpływ na rolnictwo, a 
dotyczą takich obszarów, jak zmiana klimatu, konkurencja, ochrona konsumentów, 
energetyka, ochrona środowiska, transport, zagospodarowanie przestrzenne itp. 
Dostarczanie dóbr publicznych należy postrzegać jako cel strategiczny, który wiąże się z 
każdą z takich polityk, aby polityki te można było realizować w sposób synergiczny, 
unikając w miarę możliwości wyznaczania sprzecznych celów.  
 
Opracowanie nowych ram WPR ukierunkowanych na dobra publiczne niesie ze sobą szereg 
implikacji. Po pierwsze, wymaga to spojrzenia na politykę rolną w nowy sposób z 
uwzględnieniem nowych punktów widzenia. Dążąc do uzyskania równowagi między 
najpilniejszymi celami rolników w postaci osiągnięcia zysku, nie mówiąc już o zdobyciu 
środków utrzymania, a długookresowymi celami ich rodzin, rolnictwa i świata, należy 
wypracować nowe sposoby wspierania rolników, które będą wiązać się ze zmianą 
postępowania. W rezultacie potrzebna jest nowa umowa społeczna pomiędzy rolnikami a 
społeczeństwem, w której dostarczanie dóbr publicznych postrzega się jako część 
nowoczesnego podejścia do rolnictwa, gdzie żywność, włókna i paliwa dostarcza się w 
sposób umożliwiający oszczędne gospodarowanie zasobami oraz pomagający 
przeciwdziałać zmianie klimatu i zapewniać wysoki stopień różnorodności biologicznej i 
dobrostanu zwierząt gospodarskich, w kontekście zróżnicowanych i dynamicznych obszarów 
wiejskich. Po drugie, ze zmianą ram WPR wiąże się szereg wymogów przedstawionych w 
sprawozdaniu. Mają one różny charakter.  
 
Na poziomie najbardziej podstawowym konieczne jest wdrożenie odpowiednich 
mechanizmów gromadzenia i zapisu danych, które są wzajemnie kompatybilne we 
wszystkich państwach członkowskich, ażeby udostępniać informacje wymagane do 
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opracowania adekwatnych środków, skutecznego ich wdrożenia, a następnie monitorowania 
oraz przeprowadzenia oceny ich wpływu. Na przykład, rejestrowanie danych dotyczących 
obsady zwierząt oraz przyporządkowanie do nich miejsca występowania cech 
krajobrazowych ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego zaplanowania i wdrożenia 
programu w odniesieniu do dostarczania środowiskowych dóbr publicznych. Rozwój 
technologiczny sprawia, że o wiele łatwiej jest teraz zapisywać i udostępniać dane 
dotyczące danej lokalizacji, co zwiększa efektywność i skuteczność tego procesu.  
Równie ważna jest jasność celu oraz określenie wyraźnych i wymiernych celów. Cele 
powinny być wyznaczane z uwzględnieniem różnych ograniczeń prawnych i założeń polityki, 
które zostały określone dla różnych dóbr publicznych. W ten sposób definiujemy kontekst 
dla przyjęcia racjonalnego uzasadnienia użycia różnych środków na rzecz osiągnięcia takich 
celów, precyzując zamierzone wyniki i sposoby ich monitorowania.  
 
Opracowując nowe ramy, należy unikać wprowadzania niepotrzebnej biurokracji i nadmiaru 
formalności administracyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że wdrażanie zorganizowanych 
działań na rzecz dostarczania dóbr publicznych wiąże się z realizacją bardziej 
zróżnicowanego i wyrafinowanego pakietu celów, toteż pewne zwiększenie formalności 
administracyjnych jest nieuniknione.  Będzie to stanowiło wyzwanie dla organów sektora 
publicznego, jeśli nie posiadają one dostatecznej zdolności administracyjnej lub 
instytucjonalnej, aby opracować wymagane rodzaje programów i wdrożyć je na wymaganą 
skalę. Stopniowe uznanie konieczności inwestowania w rozwój zdolności w tym obszarze 
będzie miało zasadnicze znaczenie dla skutecznego dostarczania dóbr publicznych w 
perspektywie długoterminowej. Konieczne może okazać się wsparcie państw członkowskich 
w opracowaniu nowoczesnych systemów wdrażania i monitorowania w drodze 
wykorzystania funduszy na pomoc techniczną. 
 
Zapewnienie wystarczających zasobów finansowych również ma istotne znaczenie, 
podobnie jak opracowanie odpowiedniego modelu płatności, który jest zgodny z kryteriami 
kategorii zielonej WTO; zasoby te powinny jednak odzwierciedlać pełne koszty alternatywne 
związane z dostarczaniem dóbr publicznych do krajobrazów rolniczych. Zebrane dane 
pokazują, że samo osiągnięcie celów środowiskowych związanych z rolnictwem będzie 
wymagało dwu- lub trzykrotnego wzrostu budżetu WPR przeznaczanego obecnie na 
wdrażanie środków na rzecz ochrony środowiska (Cao et al, 2010; Hart et al, 2011). 
 
Niemniej ukierunkowanie WPR na dobra publiczne wymaga woli politycznej do 
wprowadzenia zmian, które obejmują akceptację koniecznej redystrybucji budżetu WPR, 
aby lepiej odzwierciedlał on cele związane z dobrami publicznymi, tym bardziej, że obszary 
o wysokiej wartości przyrodniczej (tj. należące do sieci Natura 2000) lub wymagające 
uwagi (np. gleby podatne na erozję lub bogate w węgiel) nie są równomiernie rozłożone w 
państwach członkowskich. Taka redystrybucja środków musi nastąpić nie tylko w 
odniesieniu do państw członkowskich i poszczególnych gospodarstw rolnych, ale także 
pomiędzy 1. i 2. filarem. Należy również wykazać gotowość do ponownego rozważenia 
zasad współfinansowania pod kątem ich zgodności z zasadą równoważności fiskalnej i 
zasadą pomocniczości. 
 
Istotnym zmianom musi również ulec kształt polityki. W sprawozdaniu wykazano 
konieczność przyjęcia zestawu różnych narzędzi polityki, obejmujących uregulowania 
prawne, środki zachęcające, wsparcie inwestycji i doradztwo. Podkreślona została 
różnorodność uwarunkowań w obszarach wiejskich i cennych przyrodniczo w UE-27 oraz 
konieczność dostosowania i ukierunkowania środków polityki w sposób uwzględniający 
warunki lokalne w celu maksymalizowania dostarczanych dóbr publicznych. W tym 
kontekście szczególnie wyraźnie widać, że niezbędne jest wprowadzenie usług z zakresu 
doradztwa rolniczego i upowszechniania wiedzy rolniczej.  
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Sprawozdanie wskazuje, że nie ma łatwego rozwiązania, jeśli chodzi o wydajność zasobów i 
produktywność ekosystemu. Z powszechnym zanieczyszczeniem powietrza, gleby i wody w 
rolnictwie, ze spadkiem różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego i z ograniczeniem 
emisji gazów cieplarnianych nie można sobie efektywnie poradzić wyłącznie poprzez 
wzmocnienie ram prawnych, a środki zachęcające muszą być atrakcyjne dla rolników.  
 
Niektóre z obecnie stosowanych środków WPR już teraz przyczyniają się do dostarczania 
dóbr publicznych, z niektóre z nich są stosunkowo skutecznie. Ale jest także wiele środków 
polityki, których zasadniczym celem nie jest dostarczanie dóbr publicznych i które mogłyby 
zostać zmienione, ażeby uwzględniać ten aspekt. Zakres, w jakim środki WPR zapewniają 
dobra publiczne, zależy częściowo od sposobu stosowania ram WPR przez państwa 
członkowskie. Dwa z najważniejszych wyzwań, którym trzeba będzie sprostać, to 
połączenie nowych ambicji i rygoru z tworzeniem odpowiedniej elastyczności lokalnej i 
propagowaniem środków dostosowanych i ukierunkowanych, które nie oznaczają jednak 
nadmiernie złożonej i zbiurokratyzowanej WPR. Nasuwają się w związku z tym ciekawe 
pytania dotyczące przyszłego charakteru środków zachęcających oraz miejsca ich 
usytuowania w ogólnych ramach WPR. W tym zakresie istnieje wiele opcji.  
 
W sprawozdaniu wyróżniono trzy kluczowe grupy środków, które są konieczne do 
zagwarantowania dóbr publicznych w ramach WPR w przyszłości. Po pierwsze, istnieje 
grupa bardziej ukierunkowanych środków, które są wysoce dostosowane do uzyskania 
konkretnych wyników i które umiejscowione są obecnie w 2. filarze oraz będą musiały tam 
pozostać, aby zapewnić maksymalną wartość dodaną (w sprawozdaniu są to środki grupy 
3).  
 
Ale są również i takie środki, które mają mniej skomplikowany charakter i które mogłyby 
przysporzyć znacznych korzyści w zakresie ochrony środowiska, jeśli zostałyby przyjęte na 
odpowiednio dużą skalę w UE. Dokładne umiejscowienie takich środków w ramach WPR jest 
jedną z ważniejszych niewiadomych w obecnie prowadzonej debacie. W sprawozdaniu 
podzielono tego typu środki na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje środki, które nie 
wymagają w rzeczywistości żadnego dostosowania do uwarunkowań lokalnych i które 
mogłyby w związku z tym bez problemu zostać dołączone do przyznawanych w 1. filarze 
płatności niezwiązanych z wielkością produkcji. Druga grupa to środki wymagające w 
pewnym stopniu dostosowania do miejscowych uwarunkowań, aby zapewnić możliwie 
najbardziej korzystne wyniki dla środowiska. Przepisy te (w sprawozdaniu środki grupy 2) 
można by wprowadzić dwojako. Z jednej strony można by je wprowadzić w 1. filarze, mniej 
więcej zgodnie z wnioskami Komisji z listopadowego komunikatu dotyczącymi ekologizacji 
środków objętych 1. filarem, ale pozwalając państwom członkowskim na elastyczność w 
odniesieniu do planowania i wdrażania środków, wymagających zatwierdzenia przez 
Komisję i podlegających wymogom monitorowania i oceny. Z drugiej strony można by 
utrzymać lub wprowadzić takie środki do 2. filaru (gdzie wiele z nich stanowi już część 
programów rolno-środowiskowych). Rolnicy musieliby uczestniczyć w tych podstawowych, 
ogólnoeuropejskich środkach rolno-środowiskowych, aby kwalifikować się do otrzymania 
płatności bezpośrednich. Tym sposobem istniałby związek pomiędzy płatnościami 
bezpośrednimi objętymi 1. filarem a środkami ukierunkowanymi na dobra publiczne (co po 
angielsku znane jest czasem jako orange ticket cross compliance – mieszany system 
obowiązków i zachęt stosowany do zapewnienia przestrzegania zasady wzajemnej 
zgodności). Konieczne byłoby przekazanie dostatecznych środków finansowych z budżetu w 
1. filarze, aby umożliwić powszechne stosowanie tych środków, które mogą być w 100% 
finansowane przez UE, mimo iż formalnie znajdują się w 2. filarze. 
 
Parlament Europejski, na którym spoczywają nowe, większe obowiązki, ma do odegrania 
ważną rolę polegającą na dopilnowaniu, aby nadchodząca reforma WPR ostatecznie 
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poprawiła sytuację w zakresie dóbr publicznych z korzyścią i dla rolników, i dla 
społeczeństwa. Każda poważna praca nad reformą uwzględnia również przekonanie 
wszystkich zainteresowanych stron, że we wspólnym interesie leży – zarówno z uwagi na 
odpowiedzialność społeczną, jak i dobre wykorzystanie funduszy – by od wszystkich 
oczekiwano wnoszenia wkładu, by wszyscy byli sprawiedliwie traktowani, by wszystkim 
zapewniano niezbędne narzędzia umożliwiające przestrzeganie przepisów i podejmowanie 
dobrowolnych działań oraz by wszystkie środki można było łatwo zrozumieć i stosować.  
 
Ponadto należy uświadomić sobie, że taka reforma doprowadzi do istotnych zmian w formie 
i sposobie wdrażania programów, a także w sposobie monitorowania na poziomie państw 
członkowskich/regionów. Jeśli to możliwe, należy unikać niepotrzebnych opóźnień w 
uzgadnianiu pakietu reform, aby zapewnić państwom członkowskim wystarczająco dużo 
czasu na wprowadzenie w życie nowych systemów wsparcia (nie tylko w odniesieniu do 
dóbr publicznych), uruchomienie koniecznych procedur administracyjnych, a także 
uzyskanie zatwierdzenia wydawanego przez Komisję. W okresie przejściowym należy z 
wyprzedzeniem określać zasady, zapewniając państwom członkowskim elastyczność w celu 
zagwarantowania odpowiedniej ciągłości, zwłaszcza w odniesieniu do środków wsparcia w 
2. filarze. Osiągnięcie sukcesu w praktyce wymaga również intensywnych konsultacji ze 
wszystkimi zainteresowanymi podmiotami na wszystkich etapach, od uchwalania aktów 
prawnych do wdrażania konkretnych środków. W tym przypadku ogromną pomocą mógłby 
służyć Parlament Europejski, przeprowadzając odpowiednie przesłuchania.  Jednak 
konsultacje należy prowadzić również na szczeblu krajowym i lokalnym. 
 
Niniejsza ekspertyza wykazała, że pomimo braku magicznego rozwiązania oferującego 
sposoby takiej restrukturyzacji WPR, która zapewniłaby większe dostarczanie dóbr 
publicznych, istnieją praktyczne rozwiązania, które można przyjąć teraz w ramach 
dłuższego okresu przejściowego. Obecny stan rzeczy politycznie nie jest już możliwy do 
utrzymania, ponieważ nie sprosta postulatom społeczeństwa oraz stanowiłby zły sygnał i 
dla rolników, i dla społeczeństwa obywatelskiego co do roli rolnictwa w XXI wieku. Decyzje 
podjęte w sprawie priorytetów WPR w tej reformie muszą zapewnić szczególne miejsce 
dostarczaniu dóbr publicznych w przyszłej WPR i nadać ton przyszłości zrównoważonego i 
konkurencyjnego sektora rolnictwa w długiej perspektywie.  
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WYKAZ KOMUNIKATÓW, DYREKTYW, ROZPORZĄDZEŃ I 
STRATEGII PRZYWOŁANYCH W SPRAWOZDANIU 

Komunikaty 
 
 Komisja Europejska (2006a), Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego – 

Opracowanie rolno-środowiskowych wskaźników monitorowania włączenia problematyki 
ochrony środowiska do wspólnej polityki rolnej, COM(2006)508 wersja ostateczna. 
 

 Komisja Europejska (2006b), Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Strategia 
tematyczna w dziedzinie ochrony gleby, COM(2006)231 wersja ostateczna. 

 
 Komisja Europejska (2007), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – 

Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej, 
COM(2007)414 wersja ostateczna.  

 
 Komisja Europejska (2008), Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów - Plan 
działania w celu wdrożenia strategii UE w zakresie zdrowia zwierząt, COM(2008)545 
wersja ostateczna. 

 
 Komisja Europejska (2010), Komunikat Komisji – Europa 2020: Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
COM(2010)2020. 

 
 Komisja Europejska (2010), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, 

Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – 
WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami 
naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, COM(2010)672 wersja ostateczna. 

 
 Komisja Europejska (2011), Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Plan 
działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 
r., COM(2011)112 wersja ostateczna. 
 

 Komisja Europejska (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Nasze 
ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r., COM(2011)244 wersja ostateczna. 
 
 
Dyrektywy 
 

 Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(Dz.U. L 103 z 25.4.1979). 

 
 Dyrektywa Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód 

gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje 
niebezpieczne (Dz.U. L 020 z 26.1.1980). 
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 Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, 
w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie 
(Dz.U. L 181 z 4.7.1986), zmieniona dyrektywą 91/692/EWG (Dz.U. L 377 z 
31.12.1991). 

 
 Dyrektywa Rady 91/976/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed 

zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 375 z 
31.12.1991), zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 
31.10.2003). 
 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992). 

 
 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 

r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 
327/1 z 22.12.2000). 

 
 Dyrektywa Rady 2001/81/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie krajowych 

poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. L 309 z 
27.11.2001). 
 

 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 
r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.U. L20 288/27 z 
6.11.2007). 

 
 Dyrektywa Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 

przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 
334/17). 
 
 
Rozporządzenia 
 

 Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające 
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające 
rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 30/16). 
 
 
Strategie i plany działania 
 

 Komisja Europejska (2002), Szósty wspólnotowy program działań w zakresie 
środowiska naturalnego (1600/2002/WE) 10.9.2002. 
 

 Unia Europejska, Pakiet klimatyczno-energetyczny (2008), zob. również 
http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm:   
o Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w 
następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140/16 z 
5.6.2009). 

o Dyrektywa 2009/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów 
napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji 
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gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się 
do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz 
uchylająca dyrektywę 93/12/EWG (Dz.U. L 140/88 z 5.6.2009). 
 

 Konkluzje Rady (Rada Unii Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska) nr 
7536/10 z dnia 16 marca 2010 r. dotyczące różnorodności biologicznej: okres po 2010 
roku. Wizja i cele unijne i globalne oraz międzynarodowy system ABS. 
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ZAŁĄCZNIK 1: PRZYKŁADY NIEDOSTATECZNEJ PODAŻY 
ŚRODOWISKOWYCH DÓBR PUBLICZNYCH 
 
Stabilizacja klimatu – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
Cel: całkowita redukcja -8% emisji gazów cieplarnianych w UE poniżej poziomów z 1990 r. do 
2012 r. (nie tylko rolnictwo) (protokół z Kyoto); redukcja emisji innych niż CO2 od 42 do 49 
procent do 2050 r. w porównaniu z 1990 r. (plan działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej – 
COM(2011) 112 wersja ostateczna). 
 
Poziom referencyjny: brak unijnych lub krajowych wymogów prawnych. 
Przykłady niedostatecznej podaży: 
Z 5 miliardów ton (Gt) ekwiwalentu CO2 wyemitowanych w UE w 2008 r. rolnictwo odpowiadało za 
9,6%.  Niemniej rolnictwo odpowiada w UE za 75% emisji N2O oraz za 49 procent emisji CH4. 
 
W latach 1990-2008 emisje z rolnictwa istotnie się zmniejszyły, o około 100 250 ton ekwiwalentu 
CO2, w tym również emisje CH4 i N2O (EEA, 2010). Redukcje emisji metanu związane były głównie 
z obniżeniem pogłowia zwierząt gospodarskich, a redukcje emisji podtlenku azotu wynikały z 
mniejszego stosowania nawozów azotowych. Pomimo uzyskania dobrych wyników rolnictwo nadal 
będzie zobowiązane do obniżania swoich emisji do poziomów wymaganych od tego sektora. 
 
 
Stabilizacja klimatu – magazynowanie dwutlenku węgla 
Cel: zapewnienie zrównoważonego użytkowania gleby (strategia tematyczna w dziedzinie ochrony 
gleby); 
ochrona gleby jako magazynu zasobów węgla (protokół z Kyoto). 
Poziom referencyjny: brak unijnych lub krajowych wymogów prawnych. 
Przykłady niedostatecznej podaży: 
Wzrasta zrozumienie znaczenia gleby, a w szczególności torfowisk, jako magazynów węgla oraz ich 
roli w zarządzaniu naturalnym przepływem atmosferycznego CO2.  Organiczne zapasy węgla w 
glebie szacowane są w UE-27 na około 75 miliardów ton, z czego większość (50%) znajduje się w 
Szwecji, Finlandii i Wielkiej Brytanii ze względu na znajdujące się tam duże obszary torfowisk i gleb 
leśnych (Schils i in., 2008).  
 
Gleby torfowe zawierają największy ze wszystkich gleb udział materii organicznej, ale obecnie są 
zagrożone przez stosowanie praktyk niezgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju, takich jak 
osuszanie, oczyszczanie i wydobycie. Schils et al (2008) oceniają, iż ponad 20% (65 000 km2) 
wszystkich torfowisk zostało osuszonych dla potrzeb rolnictwa, 28% (90 000 km2) dla leśnictwa 
oraz 0,7% (2 273 km2) dla wydobycia torfu. 
 
 
Różnorodność biologiczna krajobrazu rolniczego 
Cel: powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów w UE do 
2020 roku oraz przywrócenie ich w takim wymiarze, w jakim jest to możliwe, przy zwiększeniu 
wkładu UE w zapobieganie utracie różnorodności biologicznej na świecie (oświadczenie prasowe 
Rady Unii Europejskiej, 2011). 
Poziom referencyjny: na szczeblu UE –  oznaczenie miejsc chronionych; ochrona wymienionych 
gatunków, ich terenów rozrodu i odpoczynku (dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa); różne 
przepisy krajowe. 
Przykłady niedostatecznej podaży: 
Wiele wskazuje, iż zmiany w użytkowaniu gruntów na obszarach wiejskich w Europie wywierają 
wpływ na różnorodność biologiczną. 
 
Zmniejszenie populacji ptaków krajobrazu rolniczego jest dobrze udokumentowane, szczególnie w 
Europie Zachodniej (Newton, 2004; O'Connor and Shrubb, 1986; Pain and Pienkowski, 1997; 
Tucker and Evans, 1997, Wilson et al, 2009; Stoate et al, 2009). Choć europejski wskaźnik 
pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego sugeruje, że spadek liczebności ptaków krajobrazu 
rolniczego został wyrównany od 1990 r. (EBCC/ RSPB/ BirdLife/ Statistics Netherlands, w EEA, 



Departament Polityczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 460.053 118

2009b), ocena z 2004 r. wykazała, że cała unijna (i ogólnoeuropejska) populacja ptaków 
krajobrazu rolniczego nadal maleje (BirdLife International, 2004). 
 
Sytuacja wydaje się dramatyczniejsza w przypadku motyli zamieszkujących obszary trawiaste, 
ponieważ ich populacja zmniejszyła się o 60% od 1990 r. bez oznak powrotu do równowagi (EEA, 
2007; Swaay, 2006). 
 
Sprawozdania dotyczące stanu ochrony gatunków i typów siedlisk określonych w dyrektywie 
siedliskowej stale pokazują tendencje spadkowe. Typy siedlisk związane z ekosystemami rolnymi 
zwykle cechują się względnie niskim stanem ochrony przyrody, bowiem w ich przypadku 
wydawanych jest zaledwie 7% korzystnych ocen w porównaniu z 17% korzystnych ocen dla typów 
siedlisk niezwiązanych z ekosystemami rolnymi (COM(2009) 358 wersja ostateczna). Zwykle 
wynika to z intensywniejszego wykorzystywania bardziej wydajnych gruntów lub porzucania albo 
zalesiania gruntów mniej wydajnych, co prowadzi do stopniowego zaniku systemów gospodarki 
rolnej o niskiej intensywności, ale o wysokiej wartości przyrodniczej. 
 
Intensywniejsze wykorzystanie prowadzi również do negatywnych tendencji w odniesieniu do 
różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich. Dostępne są dane z zaledwie kilku krajów, ale 
wskazują one, iż wiele narodowych ras bydła jest zagrożonych, a sytuacja owiec jest również 
problematyczna (EEA, 2009a). 
 
Z uwagi na nieosiągnięcie celu w zakresie bioróżnorodności biologicznej do 2010 r., osiągnięcie 
nowego celu do 2020 r. będzie wymagało dużego nakładu pracy, a rolnictwo będzie odgrywało tu 
ważną rolę, zwłaszcza w odniesieniu do różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego.   
 
 

 

Jakość wody  
Cel:  

(a) zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu oraz osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego 
wszystkich części wód do 2015 r. (ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE); oraz  

(b) zmniejszenie zanieczyszczenia wody spowodowanego azotanami pochodzenia rolniczego 
(dyrektywa azotanowa 91/676/EWG). 

Poziom referencyjny: UE – limit 170 kg N/ha dla użytków rolnych, 0.1µg substancji aktywnych 
na litr wód gruntowych. Krajowe ograniczenia w zastosowaniu parametrów wejściowych, a także 
możliwe dalsze ograniczenia w drodze wdrażania ramowej dyrektywy wodnej. 
Przykłady niedostatecznej podaży: 
Wysoki poziom azotanów pochodzenia rolniczego w zbiornikach wodnych może powodować 
eutrofizację, prowadzić do rozkwitu toksycznych glonów i zmniejszenia wodnej flory i fauny.  
 
Równowaga odżywcza w rolnictwie w odniesieniu do azotu i fosforu poprawiła się w ostatnich 
latach w wielu państwach członkowskich. Jednak poważnym problemem wciąż jest depozycja 
atmosferyczna azotu, zważywszy że ponad 40% ekosystemów lądowych i słodkowodnych 
doświadcza obecnie depozycji atmosferycznej azotu przekraczającej ładunek krytyczny (EEA, 
2010). 
 
Przewiduje się, że ładunek azotu dla sektora rolnictwa również utrzyma się na wysokim poziomie w 
najbliższych latach, ponieważ spodziewany jest 4% wzrost stosowania nawozów azotowych w UE 
do 2020 r. (EFMA, 2009).  Ponadto analiza tych projektów planów gospodarowania wodami w 
dorzeczu, które zostały ogłoszone przed 2009 r., wykazała, że zanieczyszczenie azotem ze źródeł 
rozproszonych lub punktowych odnotowuje się w 124 ze 137 dorzeczy, fosforem w 123 
przypadkach, a pestycydami w 95 przypadkach (Dworak et al, 2010). 
 
Zgodnie z niedawnym oświadczeniem EEA „w przypadku znacznej części wód istnieje duże ryzyko 
braku osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego do 2015 r.” (EEA, 2010). 
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Dostępność wody 
Cel: promowanie zrównoważonego korzystania z wód i łagodzenie skutków susz (ramowa 
dyrektywa wodna 2000/60/WE). 
Poziom referencyjny: brak unijnych wymogów prawnych. 
Do 2013 r. obowiązkowe kontrole poboru wód gruntowych i powierzchniowych w ramach środków 
wprowadzonych ramową dyrektywą wodną do 2013 r. 
Różne krajowe procedury wydawania zezwoleń na wykorzystanie wody w celu nawadniania. 
Przykłady niedostatecznej podaży: 
Nadmierny pobór wody z rzek i warstw wodonośnych do celów rolniczych może powodować 
wyczerpanie warstwy wodonośnej, obniżenie przepływu rzek, wysychanie terenów podmokłych i 
związaną z tym degradację siedlisk oraz wzrost ryzyka zasolenia wód gruntowych.  
 
Chociaż większość Europy obfituje w wodę, duże obszary dotknięte są niedoborem wody i suszami 
– w szczególności Południe cierpi na dotkliwy brak wody i duży na nią popyt. Porównanie wpływu 
susz w UE w latach 1976-1990 i 1991–2006 pokazuje podwojenie zarówno dotkniętego obszaru, 
jak i populacji (EEA, 2010). Przewiduje się, że zmiana klimatu zaostrzy wspomniane wpływy, a dla 
wielu części Europy prognozuje się częstsze i bardziej dotkliwe susze. 
 
W całej Europie rolnictwo jest drugim co do wielkości konsumentem wody słodkiej (22%) po 
produkcji energii (45%), ale w południowej Europie rolnictwo odpowiada za ponad połowę 
całkowitego krajowego poboru (EEA, 2010).  
 
Analizując wskaźnik eksploatacji wody (WEI), który mierzy procent całkowitej wody słodkiej 
eksploatowanej rocznie w porównaniu z całkowitymi dostępnymi zasobami odnawialnymi, można 
zauważyć, iż Cypr, Belgia, Hiszpania, Włochy i Malta mają wartości WEI powyżej progu 20%, 
wskazujące na zagrożenie zasobów wodnych (EEA, 2010).  
 
 
 
Funkcjonalność gleby 
Cel: zapewnienie zrównoważonego wykorzystania gleby w drodze zapobiegania dalszej degradacji 
oraz przywracania zniszczonej gleby (strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby COM(2006) 
231 wersja ostateczna). 
Poziom referencyjny: UE – ograniczenie emisji do gleby (azotany (91/676/EWG), osady 
ściekowe 86/278/EWG, dyrektywa w sprawie ochrony wód gruntowych 80/68/EWG). 
Przykłady niedostatecznej podaży:  
Pomimo lokalnych różnic degradacja gleby jest problemem w całej UE. W strategii tematycznej UE 
w dziedzinie ochrony gleby (COM(2006) 231) wskazano następujące główne zagrożenia dla gleby: 
spadek zawartości materii organicznej, erozja gleby, zagęszczanie, zasolenie, powodzie, osuwanie 
się ziemi, zanieczyszczenie, zakwaszenie i uszczelnianie. 
 
Szacuje się, że 115 milionów hektarów lub 12% łącznej powierzchni gruntów w Europie podlega 
erozji wodnej, a 42 miliony hektarów ulegają erozji wietrznej (COM (2006) 231). 
 
Modele pokazują, iż dopuszczalne tempo erozji gleby w Europie wynosi około 1t/ha/rok. 
Oznaczałoby to, iż w przybliżeniu 57,7 milionów hektarów użytków rolnych w Europie jest 
zagrożonych erozją. 
 
Poziomy materii organicznej gleby (odzwierciedlające jakość gleby) również znajdują się na 
obszarze UE poniżej optymalnego poziomu.  Szacuje się, iż 45% terenów rolniczych UE stanowią 
gleby o średniej zawartości węgla organicznego (2-6%), a 45% ma niski lub bardzo niski poziom 
węgla organicznego (0-2%) (EEA, 2010). Niskie poziomy są problemem zwłaszcza w południowych 
państwach członkowskich (74% terenu pokrywają gleby o zawartości organicznego węgla poniżej 
2% w górnej warstwie gleby).  
 
Nadmiar azotu w glebie wynikający ze stosowania wysokich dawek nawozów i/lub niskiej absorpcji 
przez rośliny może powodować wzrost mineralizacji organicznego węgla, co prowadzi do 
zwiększonych strat węgla z gleby. Szacunkowe dane wskazują, iż na 15% terenu UE występują 
nadmierne stężenia, przewyższające 40 kgN/ha (EEA 2010). 
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Jakość powietrza 
Cel: wielkości określone na 2010 r. dla całkowitej emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, 
amoniaku i lotnych związków organicznych przez państwa członkowskie (dyrektywa 2001/81/WE w 
sprawie krajowych poziomów emisji). 
Poziom referencyjny: UE – wymogi dotyczące minimalizowania emisji w ramach dyrektywy IPPC 
odnoszą się do intensywnego, przemysłowego rolnictwa (głównie hodowli świń i drobiu).  
Przykłady niedostatecznej podaży:  
Główne zagrożenia dla jakości powietrza wynikające z rolnictwa to emisja amoniaku, jak i emisja 
metanu oraz tlenków azotu, wspomniane w odniesieniu do stabilizacji klimatu. Emisje amoniaku są 
głównie wynikiem parowania odchodów zwierząt gospodarskich, z miejsc ich hodowli, składowania 
nawozu naturalnego lub gnojowicy, odchodów pozostałych na pastwiskach lub rozrzuconego na 
polach naturalnego nawozu. Amoniak przyczynia się do odkładania się zakwaszaczy w glebach i 
ekosystemach wodnych, ze zgubnym wpływem na rośliny, różnorodność biologiczną wód słodkich, 
budynki i ludzkie zdrowie. 
 
94% łącznej emisji NH3 w UE pochodzi z rolnictwa (EEA, 2010). Choć emisja amoniaku do 
atmosfery znacznie się obniżyła (o 24% pomiędzy 1990 r. a 2008 r.), konieczny jest dalszy 
spadek, aby uniknąć szkodliwego odkładania się zakwaszaczy, które nadal stanowi problem w UE.  
 
 
Odporność na powodzie 
Cel: zmniejszenie prawdopodobieństwa powodzi i ich potencjalnych skutków (dyrektywa 
2007/60/WE w sprawie powodzi). 
Poziom referencyjny: brak unijnych wymogów prawnych. 
Wdrożenie w państwach członkowskich do 2015 r. obowiązkowych środków na rzecz zapobiegania 
powodziom oraz ograniczania prawdopodobieństwa i skutków powodzi (dyrektywa 2007/60/WE w 
sprawie powodzi). 
Przykłady niedostatecznej podaży:  
Pokrywa roślinna, zdolność do infiltracji gleby oraz systemy odwadniania użytków rolnych 
wpływają na tempo przenikania opadów atmosferycznych do głównych cieków wodnych.  Użytki 
rolne również mogą magazynować wody powodziowe w górnych biegach rzek, aby zmniejszać 
ryzyko powodzi na terenach miejskich. 
 
Obecnie istnieje tylko jeden wskaźnik, który może ująć wszystkie czynniki związane z tym dobrem 
publicznym, mianowicie wskaźnik występowania powodzi w Europie, który zaprojektowany został 
do pomiaru zależności między zmianą klimatu a powodziami.  Według tego wskaźnika 
występowanie zdarzeń powodziowych w Europie może się nasilić, choć na szczeblu UE nie istnieją 
dane o związku pomiędzy gospodarowaniem krajobrazem rolniczym a ryzykiem powodziowym.  
 
Odporność na pożary 
Cel: brak zidentyfikowanych. 
Poziom referencyjny: brak unijnych wymogów prawnych. 
 
Przykłady niedostatecznej podaży:  
Na obszarach podatnych na pożary (śródziemnomorskie państwa członkowskie) wypas zwierząt 
gospodarskich może odgrywać istotną rolę w obniżaniu ryzyka pożarów lasów i upraw trwałych 
poprzez niedopuszczanie do akumulacji suchej roślinności. Mimo wyraźnego związku między 
rolnictwem i pożarami nie ma żadnych wskaźników, które ukazywałyby zależność odporności na 
pożary od praktyk rolnych.  
 
Wiemy jednak, że w Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Grecji 14 milionów hektarów lasu 
spłonęło łącznie w latach 1980–2008 (JRC, 2009b), a ryzyko pożarów lasów ma istotnie wzrosnąć 
w związku ze zmianą klimatu.  
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Krajobrazy rolnicze 
Cel: propagować włączenie krajobrazu do wszystkich związanych z nim obszarów polityki, tj. 
polityki kulturalnej, gospodarczej i społecznej. 
Poziom referencyjny: brak podstawowych wytycznych UE, zróżnicowane ustawodawstwo 
krajowe – stosowanie norm GAEC. 
Przykłady niedostatecznej podaży: 
Na kształt krajobrazów rolniczych wpływają różne czynniki wzajemnie na siebie oddziałujące, w 
tym modele uprawy i hodowli, intensywność użytkowania gruntów, rozmiary i granice działek, 
elementy nierolne oraz aspekty kulturowe. Ponieważ obecnie nie ma jednego wskaźnika, który 
może ująć wszystkie te czynniki i odzwierciedlić złożoność i wielofunkcyjność unijnych krajobrazów 
rolniczych (EEA, 2005), tendencje dotyczące krajobrazów rolniczych należy rozpoznawać w oparciu 
o różne wskaźniki, np. powierzchnię upraw, gęstość obsady, pokrycie gruntów oraz występowanie i 
rozmieszczenie elementów krajobrazu rolniczego.  
 
Wypas zwierząt gospodarskich ukształtował różnorodność krajobrazów i siedlisk charakterystyczną 
dla systemów wypasu ekstensywnego w Europie, szczególnie szeroko rozpowszechnionych na mało 
wydajnych i górzystych obszarach. Spadek liczebności zwierząt gospodarskich może doprowadzić 
do utraty tego szczególnego charakteru krajobrazu. Odsetek trwałych użytków zielonych w UE i 
gęstość obsady na hektar zmalały w minionym dziesięcioleciu (o 11% w latach 2001–2009 i 1,1% 
rocznie pomiędzy 2000 r. a 2005 r.). W 2000 r. w wielu regionach największy odsetek łącznej 
populacji zwierząt gospodarskich stanowiło bydło, ale zmalał on o ponad 10% na wielu obszarach z 
przewagą bydła (EEA, 2005).  
 
W latach 1990-2000 zmieniał się podział powierzchni gruntu między różne typy pokrywy 
powierzchniowej w krajach EOG: powierzchnia sztucznych obszarów wzrosła o 5,4% netto w 
wyniku rozwoju obszarów miejskich, a całkowita powierzchnia roślinności półnaturalnej zmniejszyła 
się o około 1,8% netto (EEA, 2006).  
 
Brakuje jednak ogólnoeuropejskich danych o stanie elementów krajobrazu rolniczego. Dane z 
badań i studiów przypadku w poszczególnych państwach członkowskich wskazują na różne 
tendencje – zarówno wzrosty, jak i spadki w odniesieniu do różnych cech krajobrazowych w 
różnych państwach członkowskich, wskutek rozmaitych obciążeń i bodźców politycznych (Farmer 
et al, 2008).  
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ZAŁĄCZNIK 2. PODZIĘKOWANIA 
 
Do przygotowania niniejszego sprawozdania przyczyniło się wiele osób, dzieląc się z nami 
swą fachową wiedzą i wnosząc swój cenny wkład. Szczególne wyrazy podziękowania 
kierujemy do: 
 
- członków naszego panelu ekspertów za wnikliwe uwagi dotyczące poprzednich wersji 
niniejszego sprawozdania: 
 
Jeana-Christophe Bureau, profesora nauk ekonomicznych, AgroParisTech, Francja; 
Jesúsa Barreiro-Hurle, ekonomisty, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa (FAO); 
Emila Erjaveca, profesora w dziedzinie polityki rolnej, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia; 
José Gómeza-Limóna, Instytut Badań i Nauk Rolnych (IFAPA), Hiszpania; 
Alana Matthewsa, profesora w dziedzinie europejskiej polityki rolnej, Trinity College w 
Dublinie, Irlandia; 
 
- członków organizacji partnerskich: 
Clunie Keenleyside (IEEP), Roberto Henke (INEA), Darii Maso (INEA), Jany Polakovej 
(IEEP), Grahama Tuckera (IEEP). 
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