
73Dyskusja nad najnowszym etapem reformy Wspólnej Polityki Rolnej w świetle...StowarzySzenie ekonomiStów rolnictwa i agrobizneSu
roczniki naukowe  ●  tom  Xiii  ●  zeszyt  4

Karol Kociszewski 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

DysKusja naD najnowszym etapem reformy wspólnej 
Polityki Rolnej w świetle uwaRunkowań ochRony 

śRodowiska

Discussion on the newest stage of common agriculture 
Policy reform in the light of environment Protection 

conDitions

słowa kluczowe: zrównoważony rozwój rolnictwa, ochrona środowiska w rolnictwie, 
polityka rolna
Key words: sustainable development of agriculture, environment protection in agriculture, 
agricultural policy

synopsis. Projektowana obecnie reforma Wspólnej Polityki Rolnej będzie miała znaczenie dla obszarów wiejskich 
zarówno w wymiarze ekonomicznym, społecznym jak i środowiskowym. Celem artykułu była identyfikacja dys-
kutowanych zmian w kontekście roli działań związanych z ochroną środowiska w rolnictwie. W przedstawionych 
propozycjach reform można zauważyć silny wpływ polityki ekologicznej, co wyraża się w planach modyfikacji 
najważniejszych grup instrumentów WPR. W propozycji Komisji Europejskiej przewidziano obowiązek świadczenia 
usług na rzecz środowiska przez wszystkich rolników otrzymujących płatności bezpośrednie, w powiązaniu z realizacją 
bardziej specyficznych działań w II filarze. W planie Parlamentu Europejskiego pozostawiono rozszerzone działania 
proekologiczne w ramach programów rozwoju wsi, jednak przy znaczącym ich wzmocnieniu. Przyjęcie stanowiska 
Komisji oznaczałoby zwiększenie skuteczności ochrony środowiska w rolnictwie na poziomie całej Wspólnoty, jednak 
dla polskiego rolnictwa bardziej adekwatna wydaje się propozycja Parlamentu. Wynika to zarówno ze względów 
ekonomicznych, jak i ze specyfiki obszarów wiejskich.

wstęp
Dotychczasowe reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej w coraz większym stopniu 

uwzględniały uwarunkowania ekologiczne, m.in. dzięki temu polityka ta podlegała przemianom w kie-
runku zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście swoistym przełomem była reforma Mac Sharry’ego. 
Przyjęte wówczas rozwiązania proekologiczne były następnie rozwijane i wzmacniane w Agendzie 2000 
i przeglądach średniookresowych WPR z 2003 r. (tzw. pakiet Fishler’a) i z 2008 r. (tzw. health-check). 
Na podstawie dotychczasowych przemian oraz ich uwarunkowań można przewidywać, że zmiany WPR, 
które nastąpią po 2013 r. w większym stopniu ukierunkują wsparcie finansowe na działania związane z 
aspektami środowiskowymi i dostarczaniem dóbr publicznych. Można się spodziewać dalszego wzrostu 
znaczenia polityki rozwoju wsi w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych Europy i 
potencjału obszarów wiejskich jako wkładu do podniesienia konkurencyjności gospodarki unijnej. Wiąże 
się to z zapisami Strategii „Europa 2020”.

cel i metodyka badań
Celem artykułu była identyfikacja dyskutowanych zmian w ramach najbliższego etapu reformy WPR 

w kontekście roli działań związanych z ochroną środowiska w rolnictwie. W artykule przedstawiono 
wyniki analizy opisowej i analizy porównawczej dokumentów i opracowań dotyczących propozycji 
tej reformy sformułowanych przez organy UE – Komisję i Parlament Europejski. Skoncentrowano 
się na potencjalnych zmianach najważniejszych grup instrumentów w zakresie, w którym dotyczą one 
ograniczania presji środowiskowej ze strony rolnictwa, a także generowania korzyści zewnętrznych o 
charakterze dóbr publicznych. Sformułowane wnioski odniesiono do stanowisk istotnych aktorów, takich 
jak organizacje ekologiczne i związki zawodowe rolników.
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Plany reform w kontekście ochrony środowiska 
Jednym z rezultatów ostatniego średniookresowego przeglądu WPR z 2008 r. było stwierdzenie, że 

funkcjonowanie tej polityki wymaga zmian. Wynikają one z potrzeby dostosowania do uwarunkowań 
rozszerzonej UE, nasilających się konsekwencji zmian klimatycznych i przemian zachodzących w 
światowej gospodarce. Uwarunkowania przemian WPR należy jednak postrzegać w szerszym kontek-
ście. Istotne są gry interesów krajów członkowskich i prace nad perspektywą finansową UE po 2013 r. 
(dążenia niektórych krajów do ograniczenia budżetu UE i wydatków na rolnictwo), relacje WPR wobec 
Strategii „Europa 2020” (np. w aspekcie przeniesienia środków finansowych na bardziej innowacyjne 
sektory gospodarki), problemy ekologiczne na obszarach wiejskich w powiązaniu z wpływem polityki 
ochrony środowiska i polityki spójności oraz preferencje europejskiego społeczeństwa, któremu w świe-
tle wyników badań opinii publicznej w coraz większym stopniu zależy na wyższej jakości żywności i 
zachowaniu środowiska obszarów wiejskich [Europeans, Agriculture... 2010]. Istotna jest również rola 
związków zawodowych rolników i organizacji ekologicznych. Do uwarunkowań zewnętrznych należy 
zaliczyć przede wszystkim negocjacje na forum Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organisa-
tion – WTO) związane z ograniczeniem protekcjonizmu rolnego w Europie i w USA.

Przygotowanie propozycji reformy poprzedzono debatą publiczną, w której dyskutowano trzy warianty 
zmian. Pierwszy z nich (scenariusz konserwatywny) stanowi de facto pozostawienie WPR w obecnym 
kształcie z drobnymi modyfikacjami według zaleceń health check. Drugi (referencyjny) jest zbliżony 
do przedstawionej propozycji Ciolosa, a w trzecim (scenariusz liberalizacji) przewidziano radykalną 
redukcję interwencjonizmu – likwidacja płatności bezpośrednich i instrumentów interwencji na rynku. 
Realnie rzecz ujmując tylko drugi wariant zawiera propozycje, które zachowują i jednocześnie rzeczy-
wiście reformują WPR. Potencjalny wpływ tych wariantów na dalszą ewolucję europejskiego rolnictwa 
przedstawiono w raporcie „Scenar 2020 II” [Nowicki i in. 2009]. W kontekście całościowego wpływu 
unijnego rolnictwa na środowisko najkorzystniejszy okazał się scenariusz liberalizacji, jednak wykaza-
no w nim możliwość wystąpienia silnych zagrożeń w skali lokalnej – szczególnie w zakresie wpływu 
na różnorodność biologiczną. Ponadto nasiliłyby się problemy ekonomiczne i społeczne. Szczegółowa 
analiza wydaje się wskazywać na zasadność realizacji scenariusz referencyjnego – jako najbliższego 
koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Przy wymienionych uwarunkowaniach powstała ostatnia jak do tej pory propozycja odnośnie kształtu 
WPR w latach 2014-2020. Przedstawił ją unijny Komisarz ds. rolnictwa, Ciolos [Communication from... 
2010]. Określono w niej trzy wyzwania przed którymi stoi europejskie rolnictwo:
 – bezpieczeństwo dostaw żywności,
 – spójność terytorialna,
 – środowisko i zmiany klimatu.

W kontekście wyzwania wymienionego na końcu podkreślono, że rolnictwo wywiera istotny wpływ na 
zachowanie środowiska obszarów wiejskich, a z drugiej strony powoduje znaczną presję środowiskową. 
Podobnie jak w health check, szczególną wagę przypisano ograniczaniu zmian klimatycznych. Zwrócono 
uwagę na to, że od 1990 r. emisja gazów szklarniowych z unijnego rolnictwa obniżyła się o 20%, jednak 
potrzebne są dalsze działania w celu jej redukcji. Mają one polegać na poprawie efektywności energe-
tycznej, produkcji biomasy i energii odnawialnej, sekwestracji węgla (pochłanianie przez użytki zielone, 
lasy, zadrzewienia), ochronie węgla skondensowanego glebach w oparciu o rozwiązania innowacyjne. W 
tym aspekcie zauważalny jest wpływ tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego, w którym przewidziano 
redukcję gazów szklarniowych o 20% i osiągnięcie 10% udziału biopaliw w wolumenie sprzedawanych 
paliw transportowych do 2010 r. W propozycji reformy określono trzy główne cele przyszłej WPR, które 
w części korespondują z przedstawionymi powyżej wyzwaniami:
 – opłacalna produkcja żywności,
 – ochrona klimatu oraz rozwój zrównoważony terytorialnie (rozumiany jako zachowanie społecznej 

żywotności obszarów wiejskich z uwzględnieniem rolnictwa jako podstawowego źródła zatrudnienia, 
poprawy warunków funkcjonowania drobnych gospodarstw, lokalnych rynków żywności, zróżnico-
wania systemów produkcji i struktury agrarnej).

 – zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi,
W ostatnim z wymienionych celów (środowiskowym) podkreślono potrzebę zachowania zrównowa-

żonych praktyk rolniczych (niezbędnych do dostarczania środowiskowych dóbr publicznych), wdrażania 
innowacji w zakresie adoptowania nowych technologii, zmian procesów produkcyjnych, rozwoju nowych 
produktów w odpowiedzi na zmieniającą się strukturę popytu. W kontekście zmian klimatu, z jednej 
strony należy umożliwić dostosowanie rolnictwa do fluktuacji pogodowych, a z drugiej ograniczyć jego 
wpływ na efekt szklarniowy. Komisarz podkreślił nierozłączność wszystkich trzech celów i konieczność 
uwzględnienia aspektów ekologicznych na każdym poziomie działań Wspólnoty, co wskazuje na wyraźne 
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odniesienie do koncepcji zrównoważonego rozwoju i zasady integracji polityki ekologicznej z polity-
kami sektorowymi. W zakresie zmian instrumentów realizacyjnych, największe zmiany zaproponował 
w I filarze. Założył, że konieczne jest uczynienie systemu płatności bezpośrednich lepiej zrozumiałym 
dla podatników w całej UE. W tym celu wskazane jest pełne oddzielenie dotacji od wartości produkcji 
(decoupling) oraz odejście od rolnictwa „dwóch prędkości” (pod względem różnic wsparcia w nowych 
i starych krajach członkowskich), co ma polegać na stworzeniu wspólnego dla całej UE mechanizmu 
ustalania płatności. Podkreśla się przy tym priorytetowość działań ochrony środowiska i współpracę z 
Dyrekcją Generalną Środowisko. Jednym z efektów tej współpracy jest proponowane rozwiązanie, w 
którym płatności bezpośrednie składałyby się w dwóch komponentów.

Pierwszy z nich to zryczałtowana stawka na hektar, która zależałaby od kryterium historycznego i 
uśredniona na poziomie UE. Pomimo tego, że różnice jej poziomu pomiędzy krajami i regionami mają 
być minimalizowane, to jednak w dalszym ciągu będą one występować ze względu na specyfikę i zróż-
nicowanie sytuacji w poszczególnych krajach. Stawki płatności bezpośrednich mają być ustalane na 
postawie tzw. obiektywnych kryteriów takich, jak: siła nabywcza w danym kraju, zatrudnienie, warunki 
produkcji i powierzchnia. Mają być też wprowadzone górne pułapy dotacji na jedno gospodarstwo. Pomoc 
byłaby ograniczona do aktywnych rolników, tak aby nie trafiała do właścicieli ziemi w rzeczywistości 
niezwiązanych z rolnictwem. Nastąpiłoby to za pomocą zaostrzenia GAEC (good agricultural and 
environmental conditions), m.in. poprzez wprowadzenie zapisów ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/
WE. Innym rozwiązaniem byłby wymóg osiągania choć części przychodów z rolnictwa. Ogólnie warunki 
otrzymania dotacji mają zapewnić dostarczanie dóbr publicznych przez beneficjentów.

Drugi planowany komponent płatności bezpośrednich to premia ekologiczna przyznawana rolnikom 
za podjęcie praktyk przyjaznych dla środowiska (stosowania płodozmianu, utrzymywania użytków zie-
lonych, łąk, utrzymania pokrywy roślinnej w okresie zimowym, corocznego odłogowania ze względów 
ekologicznych, być może również wymogów obecnie stosowanych na obszarach „Natura 2000”). Kraje 
członkowskie miałyby możliwość wyboru z określonego zestawu tych działań, które byłyby najbardziej 
adekwatne do ich specyfiki. Również rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie musiałby wybrać 
jedną z proponowanych opcji. Część tych działań jest obecnie realizowana w niektórych krajach, w 
ramach GAEC lub programów II filaru. Różnica ma polegać na tym, że zostaną one wprowadzone 
powszechnie w całej UE i będą obowiązkowe dla rolników – w przeciwieństwie do programów rolno-
środowiskowych, w których udział jest dobrowolny. Poza tym proponowane rozwiązanie w zamierzeniu 
ma spowodować uproszczenie procedury uczestnictwa, m.in. dzięki brakowi konieczności zawierania 
kilkuletnich umów. Wprowadzenie wymogów środowiskowych do pierwszego filaru miałoby spowodo-
wać ich upowszechnienie. Premii ekologiczna ma na celu m.in. rekompensatę utraty części dochodów, w 
wyniku ograniczenia intensywnych metod produkcji. W zamyśle rozwiązanie to powinno być bardziej 
skuteczne niż w programach rolnośrodowiskowych, opartych na dobrowolności uczestnictwa i dużej 
dowolności wyboru poszczególnych działań.

Proekologiczne działania II filaru (przede wszystkim programy rolnośrodowiskowe) stanowiłyby 
dodatkowe, ściśle ukierunkowane uzupełnienie środowiskowego komponentu płatności bezpośrednich. 
W tym celu zaplanowano pewne modyfikacje stosowanych instrumentów oraz stworzenie nowych, które 
byłyby w bardziej elastyczny dostosowywane do potrzeb państw członkowskich. Mają być ściślej dopa-
sowane do uwarunkowań regionalnych i lokalnych – szczególnie obszarów HNV (high nature value) i 
„Natura 2000”. Powinny też wspierać zwiększanie wartości dodanej zasobów lokalnych, rozwój nowych 
kanałów dystrybucji, rynków lokalnych, sprzedaży bezpośredniej, co zdaniem autora sprzyjałoby rozwo-
jowi rynku żywności ekologicznej i w konsekwencji wzrostowi tego typu produkcji. Nowy instrument 
II filaru ma być wprowadzony do ograniczania zmian klimatycznych – w zakresie współpracy rolników 
w wykorzystaniu w tym celu elementów krajobrazu. Inne nowe działania mają stymulować: rozwój 
przedsiębiorczości, wykorzystanie innowacji, transfer wiedzy, poprawę metod produkcji dla wzrostu 
jej efektywności, w powiązaniu z specyfiką potrzeb poszczególnych regionów i krajów. Można tutaj 
zauważyć wpływ Strategii „Europa 2020”. Zaplanowano również programy szkoleń adresowanych dla 
konkretnych odbiorców – młodych rolników, producentów na obszarach górskich, drobnych farmerów. 
Istotna jest również przyszłość mechanizmu modulacji (przesunięcia części środków z płatności bezpo-
średnich na działania rozwoju wsi). Komisja przewiduje, że gdy w toku usprawnienia polityki w każdym 
z etapów i poziomów jej realizacji ustali się jasne priorytety, a następnie przeznaczy się określone środki 
na ich finansowanie, wówczas instrument ten nie będzie potrzebny. W interesie polskich gospodarstw – 
w obliczu ich rozdrobnienia – korzystna jest inna rozważana propozycja minimalnego poziomu kwoty 
dotacji na gospodarstwo. Byłoby to wskazane również w aspekcie ekologicznym, ponieważ mniejsze 
gospodarstwa generują mniejsze koszty i większe korzyści środowiskowe.
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Komisarz podkreśla znaczenie wzmocnienia wymiaru środowiskowego i społecznego dla legitymi-
zacji podtrzymania wydatków na WPR w oczach opinii publicznej. Jego plan napotyka jednak opór ze 
strony przedstawicieli lobby rolniczego w Parlamencie Europejskim. Proponowane zmiany związane z 
ochroną środowiska są przez nich krytykowane ze względu na to, że stanowiłyby dodatkowe obciążenia 
dla rolników i obniżyłyby ich konkurencyjność. Poza tym zwraca się uwagę na to, że skomplikowany 
dwupoziomowy system płatności bezpośrednich może spowodować zwiększenie utrudnień biurokratycz-
nych. Pojawiają się również opinie, że unijna polityka rolna staje się polityką społeczno-środowiskową, 
co utrudnia realizację celu bezpieczeństwa dostaw żywności. Z drugiej strony istotne są również głosy 
europosłów potwierdzające potrzebę odgrywania przez rolnictwo większej roli w ograniczaniu zmian kli-
matycznych, czy nawet domagające się większego zaostrzenia wymogów ochrony przyrody przy ubieganiu 
się o płatności bezpośrednie. Parlament Europejski wypracował (nieoficjalną jeszcze) kompromisową 
wizję reformy, która jest odmienna od propozycji Komisji [Agra Europa ... 2011]. Przewidziano w niej 
odejście od systemu historycznego, ale przy zachowaniu znacznie większego niż w propozycji Komisji 
zróżnicowania płatności bezpośrednich. Miałyby być obliczane w oparciu o warunki bazowe, specyficz-
ne w poszczególnych krajach członkowskich. Oznacza to niewprowadzenie stawki zryczałtowanej i w 
praktyce 35% niższy poziom dotacji w UE-12 w stosunku do UE-15, a więc prawdopodobnie większe 
zróżnicowanie, niż wynikałoby z propozycji Komisji Europejskiej. Okres przejściowy do ich zrównania 
miałby zostać przesunięty do 2020 r. W kontekście przyszłości WPR istotna jest również wcześniejsza 
propozycja Parlamentu Europejskiego z 2010 r. Odnosi się ona do pewnych aspektów instytucjonal-
nych – wzmocnienia i rozszerzenia kompetencji Komisji w niektórych obszarach obecnie znajdujących 
się w gestii krajów członkowskich. Dotyczy to m.in. realizacji systemu płatności bezpośrednich, co w 
aspekcie ochrony środowiska wiąże się z kontrolą stosowania zasady współzależności, czy zachowania 
użytków zielonych w gospodarstwie [Czyżewski, Stępień 2011]. Oznaczałoby to osłabienie możliwości 
krajowego oddziaływania na politykę rolną (a często jest to istotne z punktu widzenia uwarunkowań i 
problemów lokalnych), ale z drugiej strony poprawiłoby egzekucję przepisów związanych z ochroną 
środowiska – szczególnie w krajach, w których przykłada się do nich mniejszą uwagę.

Według obecnych propozycji Parlamentu Europejskiego, działania rolnośrodowiskowe w całości 
miałyby być pozostawione w II filarze, jednak przy zwiększonym (nawet o 20%) poziomie jego finanso-
wania – dzięki zachowaniu modulacji. Poza tym, przewidziano dwa rodzaje programów rolnośrodowisko-
wych: obowiązkowe i dobrowolne. W pierwszym przypadku kraje członkowskie musiałyby zobowiązać 
rolników do uczestnictwa w co najmniej dwóch działaniach określonych na szczeblu unijnym i w 100% 
finansowanych z budżetu WPR [Agra Europe... 2011]. Dotyczyłyby one: przeciwdziałania erozji, pasów 
siedlisk ekologicznych, wieloletnich upraw roślin pastewnych, trwałych użytków zielonych, ochrony 
różnorodności biologicznej, przeciwdziałania zmianom klimatu (m.in. wiązanie CO2), płodozmianu i 
inwestycji w nowoczesne technologie proekologiczne. Oprócz tych działań rolnicy mogliby w dalszym 
ciągu uczestniczyć w dobrowolnych dodatkowych programach rolnośrodowiskwych, a kraje członkowskie 
mogłyby przeznaczać dodatkowo 25% wsparcia na te programy, które są dla nich szczególnie istotne. 
Istotną propozycją jest wprowadzenie warunku uczestnictwa w programach jako kryterium otrzymywania 
płatności bezpośrednich (zagrożenie ich redukcji do 50% w przypadku nieprzeprowadzenia odpowiednich 
działań). Rozwiązanie to miałoby zastąpić wprowadzenie dodatkowych wymogów w ramach zasady 
współzależności. Zdaniem autorów projektu pozostawienie instrumentów proekologicznych w II filarze 
nie wiązałoby się z dodatkowymi instrumentami planowania i kontroli, co ograniczyłoby procedury 
biurokratyczne przewidywane w związku z propozycją Komisarza Ciolosa. Ponadto, pozwoliłoby na 
bardziej precyzyjne dostosowanie określonych instrumentów do specyficznych uwarunkowań krajowych, 
regionalnych i lokalnych.

Stanowisko Polski w sprawie przyszłego kształtu I filaru koncentruje się na wprowadzeniu zryczał-
towanej stawki na poziomie całej UE i na sprzeciwie wobec zróżnicowań w jej poziomie, co miałoby 
wyrównać warunki konkurencji i w większym stopniu uwolnić oddziaływanie bodźców rynkowych. 
Jest to stanowisko słuszne, zarówno z punktu widzenia polskich interesów i wyrównywania warunków 
konkurencji na wspólnym rynku. Jak podają Czyżewski i Stępień [2010], zastosowanie kryterium siły 
nabywczej w określaniu stawki płatności bezpośrednich w obliczu wyrównujących się cen pasz, nawo-
zów i innych dóbr produkcyjnych w rolnictwie wydaje się mieć coraz słabsze uzasadnienie. Odmien-
ność stanowisk Komisji i Parlamentu Europejskiego, a także niektórych krajów członkowskich wobec 
ujednolicenia systemu płatności bezpośrednich będzie stanowić silną barierę do przyjęcia kompromisu. 
Polska w porozumieniu z Wielką Brytanią sceptycznie odnosi się do ekologizacji I filaru i optuje za 
finansowym wzmocnieniem II filaru podając argument, że w razie będzie dalszy rozwój rolnictwa UE. 
Poza tym w stanowisku polskim podkreśla się potrzebę silniejszego wspierania działań w zakresie do-
starczania dóbr publicznych, w tym w zakresie ochrony środowiska. W tym celu pożądana jest zmiana 
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proporcji podziału środków WPR pomiędzy dwa filary na poziomie UE-27, z około 20:80 na korzyść I 
filaru na 40:60 lub 50:50, czyli proporcji zbliżonej do tego jak kształtuje się podział funduszy WPR w 
Polsce. W Polsce, w latach 2007-2013 podział ten zaplanowano w proporcji 47:53 [Poślednik 2009]. 
Stanowisko prezentowane przez polski rząd wydaje się słuszne również w aspekcie wzmocnienia II 
filaru. Przesunięcie działań proekologicznych do I filaru, oznaczałoby objęcie przeznaczanych na nie 
środków finansowych kryteriami dystrybucji płatności bezpośrednich. Jeżeli byłyby one oparte na zasa-
dach różnicujących stawki pomiędzy krajami członkowskimi (tak jak obecnie), oznaczałoby to straty dla 
polskich obszarów wiejskich. Ponadto, programy rozwoju wsi pozwalają na bardziej precyzyjną alokację 
środków w ramach krajowych strategii.

Propozycje reformy a stanowisko organizacji pozarządowych
Rosnące znaczenie problemów środowiskowych w europejskiej opinii publicznej idzie w parze ze 

wzmożoną aktywnością organizacji ekologicznych, dzięki czemu mają one istotny wpływ na proces 
kształtowania WPR. Wspólne stanowisko w tym zakresie przedstawiło pięć znaczących rolniczych i 
ekologicznych organizacji pozarządowych: Birdlife international, european environmental Bureau 
(EEB), european forum on nature conservation and Pastoralism (ENFCP), international federation of 
organic agriculture movements – eu group (IFOAM), world wildlife fund for nature (WWF) [Birdlife 
International 2010]. Wyraziły one krytyczną ocenę dotychczasowego sposobu realizacji WPR, w której 

w dalszym ciągu większość środków przeznacza się dla stosunkowo niewielkiej grupy największych 
producentów, najbardziej obciążających środowisko. W zbyt małym stopniu wspiera się natomiast tych, 
którzy dostarczają korzyści ekologiczne i wpływają na długookresowe utrzymanie zrównoważonej bazy 
dla zapewnienia dostaw żywności w Europie. Według propozycji zmian, WPR ma się opierać na swoistym 
kontrakcie pomiędzy społeczeństwem (podatnikami), a rolnikami. Na jego podstawie wsparcie byłoby 
precyzyjnie ukierunkowane dla podmiotów generujących korzyści ekologiczne i inne dobra publiczne, w 
powiązaniu z funkcjonowaniem wspólnego systemu standardów obowiązujących wszystkich rolników. 
Zmiana ma polegać na odejściu od uprawnień do płatności na rzecz porozumień i umów związanych 
z realizacją konkretnych, wycenianych działań. Podkreślono potrzebę wprowadzenia podstawowej 
jednolitej płatności uwarunkowanej spełnieniem obowiązkowych wymogów oraz dodatkowe dotacje 
za dostarczanie wyższych korzyści społecznych. Oznaczałoby to uzależnienie dotacji dla rolników od 
dostarczania dóbr publicznych, uzupełnione wsparciem zrównoważonego rolnictwa na obszarach HNV 
i rolnictwa ekologicznego. Wśród wielu szczegółowych rozwiązań warto zwrócić uwagę na postulat 
likwidacji dotacji do intensywnej produkcji mięsnej, ze względu na szczególną presję, jaką wywiera 
na środowisko w każdej skali. Wiąże się to również z potrzebą zmian wzorców konsumpcji żywności 
– ograniczeniem spożycia mięsa na rzecz produktów roślinnych. Jest to istotne z punktu widzenia do-
starczania większej ilości żywności przy mniejszej eksploatacji zasobów, a więc ma znaczenie nie tylko 
ze względu na ograniczenie problemów ekologicznych, ale również w kontekście zapewnienia żywności 
dla rosnącej populacji ludzkiej (do wytworzenia mięsa wykorzystuje się relatywnie znacznie więcej 
terenów uprawnych na potrzeby produkcji pasz niż do wytworzenia żywności pochodzenia roślinnego).

Propozycja organizacji ekologicznych w ogólnym zarysie wykazuje pewną zbieżność z propozycjami 
Komisji. Jest bliska koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa, wydaje się jednak zbyt ambitna w 
sensie niezgodności z interesami lobby rolniczego największych gospodarek. Należy tutaj wziąć pod 
uwagę stanowisko Europejskiej Konfederacji Rolników Copa-Cogeca, w którym wyrażono sprzeciw 
wobec nałożenia na rolników wymogów środowiskowych. Określono je jako poważny czynnik obniżający 
konkurencyjność wobec farmerów spoza UE, którzy nie muszą spełniać tych standardów. Zwrócono przy 
tym uwagę, że dalsze wzmocnienie instrumentów środowiskowych w WPR może wpłynąć na częściowe 
przesunięcie produkcji z Europy do innych części świata wywołując tam nasilenie presji środowiskowej. 
Generalnie związki zawodowe dążą do zachowania obecnej polityki w niewiele zmienionym kształcie. 
Można uznać, że będą w dalszym ciągu stwarzać bariery dla ekologizacji WPR, co będzie stanowić 
przeciwwagę dla stanowiska organizacji ekologicznych.

Podsumowanie
Propozycje reformy WPR uwzględniają wpływ polityki ochrony środowiska UE i odzwierciedlają 

rosnące znaczenie problemów ekologicznych w społeczeństwach krajów członkowskich. Plan Komisji 
Europejskiej oznacza pogłębione zmiany polegające na przesunięciu części działań proekologicznych do 
I filaru, czyli jego ekologizację. Propozycja Parlamentu Europejskiego pozostawia wyraźny podział na 
dwa filary WPR i w tym aspekcie wydaje się bardziej korzystna dla polskiego rolnictwa. Pozostawienie 
działań środowiskowych w II filarze uniezależnia dystrybucję dużej części środków finansowych od 
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nierównych warunków przyznawania płatności bezpośrednich. Ponadto, nie powoduje diametralnych 
zmian w sposobie przyznawania dotacji polityki rozwoju wsi, dzięki czemu nie generuje dodatkowych 
trudności proceduralnych, instytucjonalnych i administracyjnych. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę 
na niekorzystne rozwiązanie w propozycji Parlamentu odnośnie utrzymania znacznego zróżnicowania 
stawek płatności bezpośrednich pomiędzy UE-12 i UE-15. Wydaje się, że większą skuteczność ekologiczną 
na poziomie całej Wspólnoty mogą mieć rozwiązania proponowane przez Komisję, jednak rzeczywiste 
zwiększenie roli polityki ochrony środowiska będzie zależeć od wielkości alokacji na jej instrumenty w 
finalnych planach budżetu rolnego, a więc od jego całkowitej wartości i struktury.
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Summary
Presently projected stage of the common agricultural Policy reform will be important for rural areas in both the 

economic, social and environmental dimensions. The paper’s goal is to identify the discussed changes in the context of 
the measures related to environmental protection in agriculture. The presented propositions of the reform are strongly 
influenced by environmental policy. It is expressed in the forms of of the most important groups of the CAP instruments 
modification. In the European Commission proposal there is the obligation to provide environmental services by 
all farmers receiving direct payments. The more specific actions would be carried out in the second pillar. The plan 
of the European Parliament leaves extended environmental measures in rural development programmes, but they 
would be significantly strengthened. The adoption of the Commission proposal would increase the effectiveness of 
environmental protection in agriculture at the community level, however, the Parliament proposal seems to be more 
adequate for Polish agriculture. It would come from both economic reasons and rural areas specificity.
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