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Synopsis. W artykule przedstawiono zmiany w zakresie finansowania wspólnej polityki rolnej i rozwoju 

obszarów wiejskich, w nowym okresie bud etowym 2007-2013. Zwrócono uwag  na fundusze, cele i 

mo liwo ci wsparcia finansowego w ramach wytycznych, przyj tych przez Komisj  Europejsk . 

Pokazano tak e mo liwo ci sfinansowania instrumentów w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego 

Gwarancji (EFRG) a tak e dzia a  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW).  

S owa kluczowe: Unia Europejska, Wspólna Polityka Rolna, fundusze, bud et 

Wprowadzenie 

Od 2007 r. rozpoczyna si  kolejny okres bud etowy w ramach Unii Europejskiej. 

Przynosi on wiele zmian nie tylko w postaci nowych funduszy, które b d  finansowa y 

dzia ania zwi zane ze Wspóln  Polityk  Roln  i rozwojem obszarów wiejskich ale tak e w 

sposobie rozdysponowania rodków w ramach bud etu ogólnego, na poszczególne dziedziny 

obj te finansowaniem Unii Europejskiej. Przysz y kszta t polityki rozwoju obszarów 

wiejskich, na lata 2007-2013 zosta  okre lony podczas ustale  Rady Europejskiej w Lizbonie 

(2000 r.) i Goeteborgu (2001 r.) a tak e konferencji w Salzburgu (2003 r.). Zasadnicze 

rozstrzygni cia finansowe przynios o okre lenie nowej perspektywy finansowej, na lata 2007-

2013 w lutym 2004 r. i pó niejsze przyj cie bud etu przez Parlament Europejski (17.05.2006 

r.). 

Za o enia perspektywy finansowej na lata 2007-2013 

Bud et UE, przyj ty 17 maja 2006 r., na lata 2007-2013, zak ada rodki na 

zobowi zania ogó em na poziomie 864,3 mld euro (poziom p atno ci ma wynie  820,78 mld 

euro). Stanowi to 1,045% dochodu narodowego brutto UE. W bud ecie tym przyj to nowy 

podzia  i klasyfikacj  poszczególnych wydatków w ramach bud etu ogólnego UE.  

 Wydatki na wspóln  polityk  roln  i rozwój obszarów wiejskich, zaplanowane na lata 

2007-2013, w kwocie 293 mld euro, zosta y w czone do cz ci Ochrona i zarz dzanie 

zasobami naturalnymi (do ko ca 2006 r. wydatki na WPR stanowi  odr bn  pozycj  w 

bud ecie). Jest to wyraz wyra nych d e  Wspólnoty o zachowanie krajobrazu, dobrostanu 
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zwierz t i ochron  rodowiska naturalnego rozszerzonej UE. Na uwag  zas uguje tak e fakt, 

i  wydatki na cele rolne oraz zwi zane z rybo ówstwem, w latach 2007-2013, b d  ulega y 

zmniejszeniu, zarówno w uj ciu wzgl dnym jak i bezwzgl dnym. Wysoko  na zobowi zania 

dotycz ce rolnictwa zostan  obni one z 43,12 mld euro w 2007 r. do 40,65 mld euro w 2013 

r. 

 Ostatnie zmiany dotycz ce WPR w UE, mi dzy innymi reforma z Luksemburga w 2003 

r. i zmiany w zakresie organizacji rynku cukru doprowadzi y do: 

Uproszczenia zasad wsparcia rynkowego i bezpo redniego wsparcia finansowego 

skierowanego do producentów rolnych, 

Wsparcie obszarów wiejskich rodkami finansowymi przesuni tymi w wyniku 

modulacji, czyli zmniejszenia wysoko ci p atno ci bezpo rednich dla du ych 

gospodarstw rolnych, 

Ustalenia dyscypliny finansowej a wi c poziomu wydatków na wsparcie rynkowe i 

bezpo redni  pomoc w latach 2007-2013.  

Wspólna polityka rybo ówstwa jest elementem jednakowego traktowania rybaków z 

regionów przybrze nych UE. Nowa polityka rybo ówstwa, po 1 stycznia 2007 r. b dzie 

bardziej skupiona na zrównowa onym wykorzystaniu zasobów rybnych, bior c pod uwag  

aspekty rodowiskowe, gospodarcze i spo eczne [Budowanie... 2004].
 

Dzia ania przewidziane do realizacji w latach 2007-2013, w ramach priorytetu 

zrównowa one zarz dzanie i ochrona zasobów naturalnych dotycz  [Budowanie... 2004]: 

Wdro enia Programu Zmian Klimatycznych, który doprowadzi do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych wg Protoko u z Kioto, 

Wdro enia strategii tematycznych skierowanych do konkretnych priorytetów 

rodowiskowych, np. gleby, powietrza, pestycydów, rodowiska morskiego, rodowiska 

miejskiego i utylizacji odpadów, 

Wprowadzenia tzw. ETAP Environmental Technology Action Plan – Planu dzia ania na 

rzecz technologii rodowiskowych, 

Wdro enia programu Natura 2000 tworz cego sie  miejsc chronionych ze wzgl du na 

bioró norodno . 

Zmiany w zakresie finansowania WPR i polityki rozwoju obszarów 
wiejskich 

 Do ko ca 2006 r. podstawowym ród em pomocy finansowej dla rolnictwa jest 

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Fundusz utworzono w 1962 roku na mocy 
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rozporz dzenia Rady WE nr 25/62
 
[Jurcewicz et al. 2004]. W EFOiGR funkcjonuj  dwie 

sekcje: Sekcja Gwarancji i Sekcja Orientacji. Z Sekcji Gwarancji finansowane s  dzia ania 

interwencyjne w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Z Sekcji Gwarancji Unia Europejska 

wspiera tak e dzia ania dotycz ce rozwoju obszarów wiejskich (w Polsce do ko ca 2006 r. 

wspó finansowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). rodki finansowe 

zgromadzone w ramach Sekcji Orientacji wspó finansuj  w Polsce dzia ania w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego „Rolnictwo” [Plan... 2004]. Ze wzgl du na charakter 

prowadzonych dzia a , sekcja ta uznawana jest za jeden z funduszy strukturalnych.  

Wspólna Polityka Rolna UE od 2007 r. b dzie finansowana za pomoc  dwóch 

oddzielnych funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [Rozporz dzenie... 

2005A i Rozporz dzenie 2005B]. Oba te fundusze stanowi  cz  bud etu ogólnego Unii 

Europejskiej. Europejski Fundusz Rolny Gwarancji na zasadzie podzia u zarz dzania mi dzy 

pa stwa cz onkowskie i Wspólnot  b dzie finansowa  nast puj ce wydatki:  

Interwencje w zakresie regulacji rynków rolnych, 

Refundacje eksportowe, 

P atno ci bezpo rednie dla rolników przewidziane w ramach WPR, 

Wk ad finansowy w wybrane dzia ania informacyjno-promocyjne na rzecz produktów 

rolnych.  

Ponadto EFRG w sposób scentralizowany b dzie finansowa  m. in. niektóre dzia ania 

weterynaryjne, np. zwalczanie i kontrol  chorób zwierz cych czy ochron  fitosanitarn , a 

tak e promocj  produktów rolnych, wprowadzanie i utrzymywanie systemów informacyjnych 

rachunkowo ci rolniczej, systemu bada  rolnych czy wydatki zwi zane z rybo ówstwem.   

Podstawow  korzy ci  wynikaj c  ze zmian b dzie tak e ujednolicenie i uproszczenie 

zasad programowania, wdra ania, monitorowania i kontroli wydatków przeznaczonych na 

wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.  

 Zarówno z EFRG jak i EFRROW mo na b dzie cz ciowo finansowa , z inicjatywy 

Komisji Europejskiej, dzia ania niezb dne do wprowadzenia w ycie wspólnej polityki rolnej, 

w tym równie  rozwoju obszarów wiejskich. Dzia ania te mog  dotyczy
2
: analizy, 

zarz dzania, monitorowania, kontroli oraz wymiany informacji w zakresie wdra ania 

wspólnej polityki rolnej.  

                                                 
2 Finansowanie innych programów, w tym pomocy technicznej, artyku  5, Rozporz dzenie Rady [2005B].  
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EFRG nie pokrywa wydatków zwi zanych z kosztami administracyjnymi i kosztami 

zatrudnienia, poniesionymi przez pa stwa cz onkowskie i przez beneficjentów ubiegaj cych 

si  o rodki z EFRG. rodki konieczne do finansowania dzia a  w ramach WPR b d  

przekazywane w formie miesi cznych p atno ci, na podstawie wydatków dokonywanych 

przez akredytowane agencje p atnicze w danym okresie referencyjnym.  

 Polityka rozwoju obszarów wiejskich musi towarzyszy  dzia aniom zwi zanym ze 

wsparciem rynku i je uzupe nia . Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW) b dzie wspiera  zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich na terenie 

ca ej Wspólnoty, uzupe niaj c polityki wsparcia rynku i wsparcia dochodów w ramach WPR, 

polityki spójno ci i polityki rybo ówstwa
3
. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczyni 

si  do realizacji nast puj cych celów:  

Poprawy konkurencyjno ci rolnictwa i le nictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, 

rozwoju i innowacji, 

Poprawy rodowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie 

gospodarowania gruntami; 

Poprawy jako ci ycia na obszarach wiejskich oraz ró nicowania dzia alno ci 

gospodarczej.  

Powy sze cele wykonywane b d  w ramach czterech osi. Wsparcie ukierunkowane na 

popraw  konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego obejmuje mi dzy innymi:  

Upowszechnianie wiedzy i popraw  potencja u ludzkiego poprzez kszta cenie 

zawodowe, dzia ania informacyjne, podejmowanie dzia alno ci przez m odych 

rolników, wsparcie wcze niejszego przechodzenia rolników na emerytur , korzystanie z 

us ug doradczych; 

Wprowadzenie rodków maj cych na celu restrukturyzacj  i rozwój kapita u 

rzeczowego poprzez: modernizacj  gospodarstw rolnych, podwy szenie warto ci 

gospodarczej lasów, ulepszanie infrastruktury zwi zanej z rolnictwem i le nictwem, 

przywracanie potencja u produkcji rolnej zniszczonej w wyniku kl sk ywio owych; 

Stosowanie instrumentów, których celem b dzie poprawa jako ci produkcji i produktów 

rolnych tj. pomoc rolnikom w dostosowaniu si  do norm opartych na prawodawstwie 

wspólnotowym, wspieranie grup producentów w dzia alno ci informacyjnej i 

promocyjnej,  

                                                 
3 Artyku  3 Rozporz dzenia Rady [2005B]. 
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rodków przej ciowych dla nowych cz onków UE poprzez: wspieranie gospodarstw 

niskotowarowych, wspieranie tworzenia grup producentów. 

Cel drugi dotycz cy poprawy rodowiska naturalnego i terenów wiejskich obejmuje: 

rodki skierowane na zrównowa one u ytkowanie gruntów rolnych poprzez p atno ci 

do gruntów po o onych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 

p atno ci dla obszarów Natura 2000, p atno ci rolno rodowiskowe, p atno ci z tytu u 

dobrostanu zwierz t; 

Dzia ania nastawione na zrównowa one u ytkowanie gruntów le nych, poprzez 

zalesienie gruntów rolnych, pierwsze zalesianie gruntów nierolniczych, p atno ci 

le no rodowiskowe. 

Z kolei poprawa jako ci ycia na obszarach wiejskich oraz popieranie ró nicowania 

dzia alno ci gospodarczej obejmuje: 

Wsparcie w celu ró nicowania gospodarki wiejskiej, np. tworzenie 

mikroprzedsi biorstw, zach canie do prowadzenia dzia alno ci turystycznej,   

rodki na rzecz poprawy jako ci ycia na obszarach wiejskich: zachowanie i popraw  

dziedzictwa wsi; 

rodki na rzecz przygotowania i wdro enia lokalnej strategii rozwoju. 

O  4 dotyczy programu Leader, który dotyczy tworzenia lokalnych strategii rozwoju, 

wdra ania projektów wspó pracy czy tworzenia partnerstw lokalnych.  

 Pomoc finansowa w ramach Funduszu wdra ana b dzie w drodze konsultacji 

pomi dzy Komisj  i pa stwem cz onkowskim oraz podmiotami wyznaczonymi w danym 

pa stwie cz onkowskim. Wspó praca ta mo e odbywa  si  z w a ciwymi w adzami 

regionalnymi, lokalnymi i innymi w adzami publicznymi, partnerami gospodarczymi i 

spo ecznymi a tak e organizacjami pozarz dowymi, w tym np. organizacjami zajmuj cymi 

si  problemami ochrony rodowiska naturalnego.  

 Po przyj ciu wytycznych Wspólnoty ka de pa stwo cz onkowskie przygotowuje 

krajowy plan strategiczny, który przygotowywany jest we wspó pracy z Komisj  i obejmuje 

okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2013 r. Krajowy plan strategiczny gwarantuje, e 

pomoc wspólnotowa jest spójna ze strategicznymi wytycznymi Wspólnoty. Ka dy program 

musi obejmowa  [Rozporz dzenie... 2005B]:  

1. Analiz  sytuacji pod wzgl dem s abych i mocnych stron, 

2. Uzasadnienie wybranych priorytetów uwzgl dniaj cych strategiczne wytyczne 

Wspólnoty, 
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3. Informacje na temat osi i rodków proponowanych dla ka dej osi a tak e ich opis, 

4. Plan finansowania, 

5. Informacje dotycz ce komplementarno ci ze rodkami finansowanymi przez inne 

instrumenty WPR, w ramach polityki spójno ci czy rybo ówstwa. 

 Wk ad EFFROW oblicza si  na podstawie kwoty kwalifikuj cych si  wydatków 

publicznych. Stawk  wk adu EFFROW ustala si  dla ka dej osi: 

1. w przypadku osi 1 (konkurencyjno ) i osi 3 (ró nicowanie i jako  ycia) a tak e dla 

pomocy technicznej maj  zastosowanie odpowiednie pu apy [Rozporz dzenie... 2005B]: 

75% kwalifikuj cych si  wydatków publicznych w regionach spe niaj cych 

kryterium konwergencji; 

50% kwalifikuj cych si  wydatków publicznych w pozosta ych regionach. 

2. W przypadku osi 2 (poprawa rodowiska naturalnego i terenów wiejskich) oraz osi 4 

(Leader) mo na dofinansowa  ze rodków UE: 

80% kwalifikuj cych si  wydatków publicznych w regionach spe niaj cych 

kryterium konwergencji; 

55% kwalifikuj cych si  wydatków publicznych w pozosta ych regionach. 

 Minimalna wysoko  wk adu EFFROW na poziomie osi wynosi 20%. rodki pomocy 

technicznej podj te z inicjatywy Komisji mog  by  finansowane w 100%. Wydatki, które 

zostan  sfinansowane z EFFROW nie mog  by  wspó finansowane z funduszy strukturalnych 

UE. 

 Ka de pa stwo cz onkowskie w terminie ustalonym przez Komisj  Europejsk  

przedk ada sprawozdanie zbiorcze, które przedstawia stopie  realizacji krajowego planu 

strategicznego. Pierwsze takie sprawozdanie musi by  przygotowane w 2010 r., ostatnie z 

okresu bud etowego 2007-2013 nie pó niej ni  1 pa dziernika 2014 r.  

 Przed 1 wrze nia ka dego roku nast puj cego po roku bud etowym Komisja sporz dza 

sprawozdanie finansowe z zarz dzania EFRG i EFRROW w poprzednim roku obrotowym i 

przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.  

Podsumowanie  

 Zmiany w zakresie finansowania wspólnej polityki rolnej i obszarów wiejskich, od 2007 

r. wprowadz  nowe podej cie do dzia a  i problemów na wsi. Wyodr bnienie dwóch 

oddzielnych funduszy przyniesie korzy ci w postaci ujednolicenia i uproszczenia zasad 

programowania, wdra ania, monitorowania i kontroli wydatków przeznaczonych na 

wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Wydatki na wspóln  polityk  roln  i rozwój 

 122



obszarów wiejskich, zaplanowane na lata 2007-2013, w kwocie 293 mld euro, zosta y 

w czone do cz ci Ochrona i zarz dzania zasobami naturalnymi (do ko ca 2006 r. wydatki 

na WPR stanowi y odr bn  pozycj  w bud ecie). Jest to wyraz d e  Wspólnoty o 

zachowanie krajobrazu, dobrostanu zwierz t i ochron  rodowiska naturalnego w 

rozszerzonej UE.  
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Abstract.  A fundamental reform of the Common Agricultural Policy was decided in June 2003. The 

reform is aimed at meeting the objectives of competitiveness, solidarity and better integration of 

environmental concerns, thus becoming a key step in the Lisbon and Goeteborg development strategy. It 

involves: a substantial simplification of the market support measures and direct payments, further 

strengthening the development of rural areas by transferring funds from market support to rural 

development through reductions in direct payments to bigger farms, strengthening of the financial 

discipline mechanism between 2007-2013. The European Commission created two new funds for 

financing the CAP: European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and European Agricultural Fund for 

Rural Development (EAFRD). EAGF will finance: intervention measures to regulate agricultural markets, 

refunds for exporting farm produce to non-EU countries, and direct payments to farmers. EAFRD will 

finance the expenditure on rural development programmes. 

Key words: European Union, Common Agricultural Policy, funds, budget 
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