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WSPÓLNA POLITYKA ROLNA PO 2013 R.

Piąta gruntowna reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) zakończyła się w 2013 r.: zostały
opublikowane nowe rozporządzenia i stopniowo przyjmowane są akty delegowane. Wiadomo
już, jak państwa członkowskie będą wdrażać pierwszy filar nowej WPR, a Komisja
Europejska jest w trakcie zatwierdzania programów rozwoju obszarów wiejskich.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuły 38–44 TFUE, akty podstawowe i wieloletnie ramy finansowe: zob. noty faktograficzne
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 i 5.2.6.

2014: ROK PRZEJŚCIOWY MIĘDZY DOTYCHCZASOWĄ A NOWĄ
WPR

Rok 2014 był rokiem odnowy instytucjonalnej (okres 2014–2019) dla Unii Europejskiej,
a w szczególności dla Parlamentu Europejskiego w związku z wyborami europejskimi,
które odbyły się w maju. Był to też rok przejściowy dla WPR, w trakcie którego państwa
członkowskie przygotowywały się do wdrożenia nowych przepisów WPR pozostawiających im
znaczną swobodę działania. Tak więc do państw członkowskich należy dokonanie zasadniczych
wyborów, na przykład dotyczących systemu wewnętrznej konwergencji pomocy bezpośredniej,
poziomu płatności powiązanych z produkcją czy też ewentualnego wprowadzenia płatności
redystrybucyjnych (zob. tabela poniżej). Na mocy przepisów nowego rozporządzenia
przygotowano także programy rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto dzięki rozporządzeniu
(UE) 1310/2013 zapewniono przejście z dotychczasowej WPR na nową. Większość przepisów
dotyczących nowej WPR weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

WPR W BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK 2017

Budżet Unii na rok 2017 (Dziennik Urzędowy L 51 z 28 lutego 2017 r.) przewiduje ogółem
152,9 mld EUR środków na zobowiązania (według cen bieżących). Płatności bezpośrednie
stanowią 25,9 % środków na zobowiązania na 2017 r. (39,6 mld EUR), a działania dotyczące
rozwoju obszarów wiejskich – 9,3 % (14,3 mld EUR). Ogółem WPR w 2017 r. stanowi 37,6 %
budżetu Unii (57,5 mld EUR).

WDRAŻANIE NOWEJ WPR

Rozporządzenia podstawowe w sprawie nowej WPR zostały opublikowane w grudniu
2013 r. Następnie Komisja Europejska opracowała akty delegowane, które są aktami
nieustawodawczymi o zasięgu ogólnym uzupełniającymi lub zmieniającymi niektóre, inne
niż istotne, elementy aktów podstawowych (zob. noty faktograficzne 1.3.8 i 5.2.1). Pierwszy
pakiet aktów delegowanych został przyjęty przez Komisję w marcu 2014 r., a następnie
przekazany Radzie i Parlamentowi do rozpatrzenia. Akty delegowane mogły wejść w życie,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.2.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.2.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_1.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.2.1.pdf
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o ile w terminie dwóch miesięcy (z możliwością jednokrotnego przedłużenia) Parlament
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu. W kwietniu 2014 r., głównie w odpowiedzi na wnioski
Parlamentu, Komisja przyjęła oświadczenie, w którym zobowiązała się do dokonania oceny
wypełnienia zobowiązań w zakresie obszarów proekologicznych po upływie roku od ich
wdrożenia. Ocena ta jest w toku. Potem przyjęto inne akty delegowane (np. w kwietniu 2015 r.
rozporządzenie delegowane (UE) nr 2015/560 w sprawie systemu zezwoleń na nasadzenia
winorośli), a kolejne są w przygotowaniu. Przyjmowane są też regularnie – także przez Komisję
– akty wykonawcze w sprawie WPR dotyczące środków wymagających jednolitego wdrożenia
w państwach członkowskich.
Ponadto Komisja przygotowała, od marca 2015 r., cztery „fale” uproszczenia WPR.
Deklarowanym celem tzw. wniosku zbiorczego z września 2016 r. (zob. poniżej) jest również
uproszczenie WPR.
A. Pierwszy filar (F1)
W poniższej tabeli można zobaczyć, jakie różnorodne środki wdrożenia nowego systemu
płatności bezpośrednich wybrały państwa członkowskie.
Bilans netto przesunięć między oboma filarami wynosi około 4 mld EUR z F1 do F2 na
przestrzeni całego okresu.

 
Przesunięcie

z F1
do F2

Przesunięcie
z F2

do F1

Płatność
redystrybucyjna

Płatności na
rzecz obszarów

z ograniczeniami
naturalnymi

Dobrowolne
wsparcie
związane

z produkcją

System dla
małych

gospodarstw

BE X X (Walonia) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
PL X X X X
PT X X
RO X X X X
SI X X
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SK X X
FI X
SE X
UK X X

Ogółem11 5 8 1 27 15

Stosowanie nowego systemu płatności bezpośrednich w Unii Europejskiej różni się też
w zakresie minimalnych wymogów dotyczących otrzymywania płatności bezpośrednich,
stosowania klauzuli dotyczącej rolników aktywnych zawodowo oraz wprowadzenia – bądź nie
– pułapu płatności podstawowych. Jeśli chodzi o ekologizację płatności bezpośrednich, pięć
państw członkowskich (Austria, Francja, Irlandia, Holandia, Polska) poinformowało, że pragnie
dać rolnikom możliwość wypełniania niektórych zobowiązań w drodze stosowania praktyk
równorzędnych. Ponadto wybór terenów, które należy uważać za obszary proekologiczne,
jest bardzo różny w obrębie Unii (najczęstszy wybór dotyczy terenów porośniętych roślinami
wiążącymi azot – wszystkie kraje poza Danią, podczas gdy jedynie osiem krajów uwzględniło
na swojej liście tarasy).
B. Drugi filar (F2)
Komisja zatwierdziła przez okres roku łącznie 118 programów rozwoju obszarów wiejskich,
które zostały przygotowane przez 28 państw członkowskich (w okresie od grudnia 2014 r. do
grudnia 2015 r.). Dwadzieścia państw zdecydowało się na wprowadzenie jednego programu
krajowego, a osiem – na realizację większej ich liczby (np. w celu odzwierciedlenia struktury
geograficznej czy administracyjnej) (5.2.6).

NAJNOWSZE INICJATYWY

Mnożą się inicjatywy zwrócone ku przyszłości WPR. Na nieformalnym posiedzeniu w maju
2016 r. prezydencja niderlandzka Rady Unii Europejskiej rozpoczęła debatę nad przyszłością
WPR po 2020 r. We wrześniu 2016 r. prezydencja słowacka zorganizowała w Bratysławie
nieformalne posiedzenie poświęcone nieuczciwym praktykom handlowym w łańcuchu
dostaw żywności. Nieformalne posiedzenie dotyczące przyszłości WPR odbyło się również
z inicjatywy Francji we wrześniu 2016 r. w Chambord. Ostatnio natomiast, w marcu 2017 r.,
kilka państw członkowskich przedstawiło nieoficjalny dokument na temat poprawy działania
łańcucha żywnościowego.
Poza tym grupa zadaniowa utworzona w styczniu 2016 r. w celu przeprowadzenia refleksji nad
przyszłością polityki rynków rolnych w listopadzie 2016 r. przedstawiła sprawozdanie końcowe.
W ramach śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych 2014–2020 w dniu 14 września
2016 r. Komisja przyjęła zbiorczy wniosek ustawodawczy mający wpływ na wiele dziedzin
polityki europejskiej (COM(2016)0605), w tym WPR. Dotyczy on na przykład wprowadzenia
narzędzia stabilizacji dochodów, dostępu do instrumentów finansowych w ramach drugiego
filaru czy też pojęcia „rolnika aktywnego zawodowo”. W oparciu o zalecenia grupy zadaniowej
ds. rynków rolnych Parlament Europejski złożył uzupełniające poprawki w celu wzmocnienia
mechanizmów WORR.
Komisja publikuje właśnie akty delegowane i wykonawcze, które mają ułatwić stosowanie
zazieleniania i objąć jego zakresem zarządzanie rynkami owoców i warzyw. Ponadto w liście
intencyjnym na temat stanu Unii w 2016 r. skierowanym do przewodniczących Parlamentu
i Rady przewodniczący Juncker zapowiedział komunikat w sprawie modernizacji i uproszczenia

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605
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WPR. W ramach działań przygotowawczych w lutym br. Komisja rozpoczęła konsultacje
społeczne na temat przyszłości WPR, które zakończą się w maju 2017 r.
Jeśli chodzi o drugi filar, konferencja „Cork 2.0” doprowadziła do przyjęcia – dwadzieścia lat
od konferencji założycielskiej zorganizowanej w tym samym mieście – deklaracji zawierającej
dziesięć kluczowych wytycznych co do przyszłości polityki rozwoju obszarów wiejskich
w Europie.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA REFORMA WPR W 2020 R.?

Czy kierunki zarysowane w ostatniej reformie WPR znajdą potwierdzenie w 2020 r.? Wśród
spraw, które przypuszczalnie będą wymagały rozstrzygnięcia, można w pierwszej kolejności
wymienić kwestię zachowania finansowej nadrzędności płatności bezpośrednich w stosunku do
rozwoju obszarów wiejskich oraz kwestię wielkości udziału środków rynkowych w budżecie.
Ponadto można się zastanawiać, jaka będzie rola rezerwy kryzysowej po doświadczeniach
zdobytych w latach 2014–2020 oraz czy nabiorą znaczenia środki zarządzania ryzykiem,
wciąż jeszcze słabo obecne w WPR. Przyszłość środków promujących gospodarczą organizację
rolników, szczególnie w sektorach, w których środki kontroli podaży zostaną wyeliminowane
(produkcja mleka, cukru, wina), powinna też stanowić kluczowe zagadnienie.
Następnie może pojawić się pytanie dotyczące współfinansowania płatności bezpośrednich,
tj. zagadnienia nieuwzględnionego w ostatniej reformie, głównie z powodu kryzysu
gospodarczego, co mogłoby doprowadzić do utworzenia jednolitego filara wsparcia dla
rolnictwa i obszarów wiejskich. Podjęta zostanie prawdopodobnie kwestia powiązania środków
WPR z innymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, jak również kwestia
wydatków na badania i innowacje w rolnictwie.
Pojawi się także pytanie o przyszłą strukturę płatności bezpośrednich, w szczególności
o rozmiar poszczególnych składowych, na przykład wsparcia dla produkcji dóbr publicznych.
Być może będzie rozważane przekształcenie płatności podstawowej w jednolitą kwotę (flat
rate) od hektara w ramach wielkiego europejskiego systemu agronomicznego. Ponadto
nie powinno zabraknąć dyskusji wokół przyszłości płatności powiązanych z produkcją
i płatności redystrybucyjnych. W tym kontekście istnieje prawdopodobieństwo, że dominujący
w latach 2014–2020 model udzielania pomocy bezpośredniej wpłynie na model pomocy
bezpośredniej stosowany w przyszłości. Podobnie definicje rolnika aktywnego zawodowo
i rolnika prowadzącego małe gospodarstwo być może zostaną zmodyfikowane.
I wreszcie wpływ na nową WPR będą prawdopodobnie miały wyniki negocjacji w sprawie
wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz nowe podejście administracji Trumpa do handlu
międzynarodowego i umów wielostronnych w zakresie ochrony środowiska (np. COP 21
w sprawie przeciwdziałania zmianie klimatu).

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Reforma WPR na lata 2014–2020 jest pierwszą, w której Parlament uczestniczył jako
współustawodawca. Wzbogacony o to pierwsze doświadczenie, Parlament z pewnością
ponownie odegra zasadniczą rolę w kolejnych reformach. Komisja Rolnictwa Parlamentu
Europejskiego pracuje nad wieloma raportami perspektywicznymi (zmienność, miejsca pracy
na obszarach wiejskich, innowacje, nieuczciwe praktyki handlowe itd.). Parlament śledzi
też uważnie przyjmowane przez Komisję akty delegowane dotyczące WPR, wobec których
przysługuje mu prawo sprzeciwu. Ponadto Parlament pełni funkcję współustawodawcy



Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2017 5

w szeregu kwestii związanych z nową WPR, a w szczególności w kwestii rewizji wieloletnich
ram finansowych na lata 2014–2020 (rozporządzenia zbiorczego).
Guillaume Ragonnaud / Albert Massot
06/2017
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