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FINANSOWE WSPARCIE ROLNICTWA I OBSZARÓW
WIEJSKICH W UE W LATACH 2007-2013
EUROPEAN UNION FINANCIAL SUPPORT TO
AGRICULTURE AND RURAL AREAS IN 2007-2013
Synopsis. W artykule przedstawiono zmiany w zakresie finansowania wspólnej polityki rolnej i rozwoju
obszarów wiejskich, w nowym okresie budĪetowym 2007-2013. Zwrócono uwagĊ na fundusze, cele i
moĪliwoĞci wsparcia finansowego w ramach wytycznych, przyjĊtych przez KomisjĊ Europejską.
Pokazano takĪe moĪliwoĞci sfinansowania instrumentów w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego
Gwarancji (EFRG) a takĪe dziaáaĔ Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW).
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Wprowadzenie
Od 2007 r. rozpoczyna siĊ kolejny okres budĪetowy w ramach Unii Europejskiej.
Przynosi on wiele zmian nie tylko w postaci nowych funduszy, które bĊdą finansowaáy
dziaáania związane ze Wspólną Polityką Rolną i rozwojem obszarów wiejskich ale takĪe w
sposobie rozdysponowania Ğrodków w ramach budĪetu ogólnego, na poszczególne dziedziny
objĊte finansowaniem Unii Europejskiej. Przyszáy ksztaát polityki rozwoju obszarów
wiejskich, na lata 2007-2013 zostaá okreĞlony podczas ustaleĔ Rady Europejskiej w Lizbonie
(2000 r.) i Goeteborgu (2001 r.) a takĪe konferencji w Salzburgu (2003 r.). Zasadnicze
rozstrzygniĊcia finansowe przyniosáo okreĞlenie nowej perspektywy finansowej, na lata 20072013 w lutym 2004 r. i póĨniejsze przyjĊcie budĪetu przez Parlament Europejski (17.05.2006
r.).

ZaáoĪenia perspektywy finansowej na lata 2007-2013
BudĪet UE, przyjĊty 17 maja 2006 r., na lata 2007-2013, zakáada Ğrodki na
zobowiązania ogóáem na poziomie 864,3 mld euro (poziom páatnoĞci ma wynieĞü 820,78 mld
euro). Stanowi to 1,045% dochodu narodowego brutto UE. W budĪecie tym przyjĊto nowy
podziaá i klasyfikacjĊ poszczególnych wydatków w ramach budĪetu ogólnego UE.
Wydatki na wspólną politykĊ rolną i rozwój obszarów wiejskich, zaplanowane na lata
2007-2013, w kwocie 293 mld euro, zostaáy wáączone do czĊĞci Ochrona i zarządzanie
zasobami naturalnymi (do koĔca 2006 r. wydatki na WPR stanowią odrĊbną pozycjĊ w
budĪecie). Jest to wyraz wyraĨnych dąĪeĔ Wspólnoty o zachowanie krajobrazu, dobrostanu
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zwierząt i ochronĊ Ğrodowiska naturalnego rozszerzonej UE. Na uwagĊ zasáuguje takĪe fakt,
iĪ wydatki na cele rolne oraz związane z ryboáówstwem, w latach 2007-2013, bĊdą ulegaáy
zmniejszeniu, zarówno w ujĊciu wzglĊdnym jak i bezwzglĊdnym. WysokoĞü na zobowiązania
dotyczące rolnictwa zostaną obniĪone z 43,12 mld euro w 2007 r. do 40,65 mld euro w 2013
r.
Ostatnie zmiany dotyczące WPR w UE, miĊdzy innymi reforma z Luksemburga w 2003
r. i zmiany w zakresie organizacji rynku cukru doprowadziáy do:

x Uproszczenia zasad wsparcia rynkowego i bezpoĞredniego wsparcia finansowego
skierowanego do producentów rolnych,

x Wsparcie obszarów wiejskich Ğrodkami finansowymi przesuniĊtymi w wyniku
modulacji, czyli zmniejszenia wysokoĞci páatnoĞci bezpoĞrednich dla duĪych
gospodarstw rolnych,

x Ustalenia dyscypliny finansowej a wiĊc poziomu wydatków na wsparcie rynkowe i
bezpoĞrednią pomoc w latach 2007-2013.
Wspólna polityka ryboáówstwa jest elementem jednakowego traktowania rybaków z
regionów przybrzeĪnych UE. Nowa polityka ryboáówstwa, po 1 stycznia 2007 r. bĊdzie
bardziej skupiona na zrównowaĪonym wykorzystaniu zasobów rybnych, biorąc pod uwagĊ
aspekty Ğrodowiskowe, gospodarcze i spoáeczne [Budowanie... 2004].
Dziaáania przewidziane do realizacji w latach 2007-2013, w ramach priorytetu
zrównowaĪone zarządzanie i ochrona zasobów naturalnych dotyczą [Budowanie... 2004]:

x WdroĪenia Programu Zmian Klimatycznych, który doprowadzi do zmniejszenia emisji
gazów cieplarnianych wg Protokoáu z Kioto,

x WdroĪenia

strategii

tematycznych

skierowanych

do

konkretnych

priorytetów

Ğrodowiskowych, np. gleby, powietrza, pestycydów, Ğrodowiska morskiego, Ğrodowiska
miejskiego i utylizacji odpadów,

x Wprowadzenia tzw. ETAP Environmental Technology Action Plan – Planu dziaáania na
rzecz technologii Ğrodowiskowych,

x WdroĪenia programu Natura 2000 tworzącego sieü miejsc chronionych ze wzglĊdu na
bioróĪnorodnoĞü.

Zmiany w zakresie finansowania WPR i polityki rozwoju obszarów
wiejskich
Do koĔca 2006 r. podstawowym Ĩródáem pomocy finansowej dla rolnictwa jest
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Fundusz utworzono w 1962 roku na mocy
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rozporządzenia Rady WE nr 25/62 [Jurcewicz et al. 2004]. W EFOiGR funkcjonują dwie
sekcje: Sekcja Gwarancji i Sekcja Orientacji. Z Sekcji Gwarancji finansowane są dziaáania
interwencyjne w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Z Sekcji Gwarancji Unia Europejska
wspiera takĪe dziaáania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich (w Polsce do koĔca 2006 r.
wspóáfinansowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). ĝrodki finansowe
zgromadzone w ramach Sekcji Orientacji wspóáfinansują w Polsce dziaáania w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Rolnictwo” [Plan... 2004]. Ze wzglĊdu na charakter
prowadzonych dziaáaĔ, sekcja ta uznawana jest za jeden z funduszy strukturalnych.
Wspólna Polityka Rolna UE od 2007 r. bĊdzie finansowana za pomocą dwóch
oddzielnych funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [Rozporządzenie...
2005A i Rozporządzenie 2005B]. Oba te fundusze stanowią czĊĞü budĪetu ogólnego Unii
Europejskiej. Europejski Fundusz Rolny Gwarancji na zasadzie podziaáu zarządzania miĊdzy
paĔstwa czáonkowskie i WspólnotĊ bĊdzie finansowaá nastĊpujące wydatki:
x
x

Interwencje w zakresie regulacji rynków rolnych,

x

PáatnoĞci bezpoĞrednie dla rolników przewidziane w ramach WPR,

x

Refundacje eksportowe,

Wkáad finansowy w wybrane dziaáania informacyjno-promocyjne na rzecz produktów
rolnych.

Ponadto EFRG w sposób scentralizowany bĊdzie finansowaá m. in. niektóre dziaáania
weterynaryjne, np. zwalczanie i kontrolĊ chorób zwierzĊcych czy ochronĊ fitosanitarną, a
takĪe promocjĊ produktów rolnych, wprowadzanie i utrzymywanie systemów informacyjnych
rachunkowoĞci rolniczej, systemu badaĔ rolnych czy wydatki związane z ryboáówstwem.
Podstawową korzyĞcią wynikającą ze zmian bĊdzie takĪe ujednolicenie i uproszczenie
zasad programowania, wdraĪania, monitorowania i kontroli wydatków przeznaczonych na
wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
Zarówno z EFRG jak i EFRROW moĪna bĊdzie czĊĞciowo finansowaü, z inicjatywy
Komisji Europejskiej, dziaáania niezbĊdne do wprowadzenia w Īycie wspólnej polityki rolnej,
w tym równieĪ rozwoju obszarów wiejskich. Dziaáania te mogą dotyczyü 2 : analizy,
zarządzania, monitorowania, kontroli oraz wymiany informacji w zakresie wdraĪania
wspólnej polityki rolnej.
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EFRG nie pokrywa wydatków związanych z kosztami administracyjnymi i kosztami
zatrudnienia, poniesionymi przez paĔstwa czáonkowskie i przez beneficjentów ubiegających
siĊ o Ğrodki z EFRG. ĝrodki konieczne do finansowania dziaáaĔ w ramach WPR bĊdą
przekazywane w formie miesiĊcznych páatnoĞci, na podstawie wydatków dokonywanych
przez akredytowane agencje páatnicze w danym okresie referencyjnym.
Polityka rozwoju obszarów wiejskich musi towarzyszyü dziaáaniom związanym ze
wsparciem rynku i je uzupeániaü. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) bĊdzie wspieraá zrównowaĪony rozwój obszarów wiejskich na terenie
caáej Wspólnoty, uzupeániając polityki wsparcia rynku i wsparcia dochodów w ramach WPR,
polityki spójnoĞci i polityki ryboáówstwa 3 . Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczyni
siĊ do realizacji nastĊpujących celów:

x Poprawy konkurencyjnoĞci rolnictwa i leĞnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji,
rozwoju i innowacji,

x Poprawy

Ğrodowiska

naturalnego

i

terenów

wiejskich

poprzez

wspieranie

gospodarowania gruntami;

x Poprawy jakoĞci Īycia na obszarach wiejskich oraz róĪnicowania dziaáalnoĞci
gospodarczej.
PowyĪsze cele wykonywane bĊdą w ramach czterech osi. Wsparcie ukierunkowane na
poprawĊ konkurencyjnoĞci sektora rolnego i leĞnego obejmuje miĊdzy innymi:

x Upowszechnianie wiedzy i poprawĊ potencjaáu ludzkiego poprzez ksztaácenie
zawodowe, dziaáania informacyjne, podejmowanie dziaáalnoĞci przez máodych
rolników, wsparcie wczeĞniejszego przechodzenia rolników na emeryturĊ, korzystanie z
usáug doradczych;

x Wprowadzenie Ğrodków mających na celu restrukturyzacjĊ i rozwój kapitaáu
rzeczowego poprzez: modernizacjĊ gospodarstw rolnych, podwyĪszenie wartoĞci
gospodarczej lasów, ulepszanie infrastruktury związanej z rolnictwem i leĞnictwem,
przywracanie potencjaáu produkcji rolnej zniszczonej w wyniku klĊsk Īywioáowych;

x Stosowanie instrumentów, których celem bĊdzie poprawa jakoĞci produkcji i produktów
rolnych tj. pomoc rolnikom w dostosowaniu siĊ do norm opartych na prawodawstwie
wspólnotowym, wspieranie grup producentów w dziaáalnoĞci informacyjnej i
promocyjnej,
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x ĝrodków przejĞciowych dla nowych czáonków UE poprzez: wspieranie gospodarstw
niskotowarowych, wspieranie tworzenia grup producentów.
Cel drugi dotyczący poprawy Ğrodowiska naturalnego i terenów wiejskich obejmuje:

x ĝrodki skierowane na zrównowaĪone uĪytkowanie gruntów rolnych poprzez páatnoĞci
do gruntów poáoĪonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
páatnoĞci dla obszarów Natura 2000, páatnoĞci rolnoĞrodowiskowe, páatnoĞci z tytuáu
dobrostanu zwierząt;

x Dziaáania nastawione na zrównowaĪone uĪytkowanie gruntów leĞnych, poprzez
zalesienie gruntów rolnych, pierwsze zalesianie gruntów nierolniczych, páatnoĞci
leĞnoĞrodowiskowe.
Z kolei poprawa jakoĞci Īycia na obszarach wiejskich oraz popieranie róĪnicowania
dziaáalnoĞci gospodarczej obejmuje:
x Wsparcie

w

celu

róĪnicowania

gospodarki

wiejskiej,

np.

tworzenie

mikroprzedsiĊbiorstw, zachĊcanie do prowadzenia dziaáalnoĞci turystycznej,

x ĝrodki na rzecz poprawy jakoĞci Īycia na obszarach wiejskich: zachowanie i poprawĊ
dziedzictwa wsi;

x ĝrodki na rzecz przygotowania i wdroĪenia lokalnej strategii rozwoju.
OĞ 4 dotyczy programu Leader, który dotyczy tworzenia lokalnych strategii rozwoju,
wdraĪania projektów wspóápracy czy tworzenia partnerstw lokalnych.
Pomoc finansowa w ramach Funduszu wdraĪana bĊdzie w drodze konsultacji
pomiĊdzy Komisją i paĔstwem czáonkowskim oraz podmiotami wyznaczonymi w danym
paĔstwie czáonkowskim. Wspóápraca ta moĪe odbywaü siĊ z wáaĞciwymi wáadzami
regionalnymi, lokalnymi i innymi wáadzami publicznymi, partnerami gospodarczymi i
spoáecznymi a takĪe organizacjami pozarządowymi, w tym np. organizacjami zajmującymi
siĊ problemami ochrony Ğrodowiska naturalnego.
Po przyjĊciu wytycznych Wspólnoty kaĪde paĔstwo czáonkowskie przygotowuje
krajowy plan strategiczny, który przygotowywany jest we wspóápracy z Komisją i obejmuje
okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2013 r. Krajowy plan strategiczny gwarantuje, Īe
pomoc wspólnotowa jest spójna ze strategicznymi wytycznymi Wspólnoty. KaĪdy program
musi obejmowaü [Rozporządzenie... 2005B]:
1. AnalizĊ sytuacji pod wzglĊdem sáabych i mocnych stron,
2. Uzasadnienie wybranych priorytetów uwzglĊdniających strategiczne wytyczne
Wspólnoty,
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3. Informacje na temat osi i Ğrodków proponowanych dla kaĪdej osi a takĪe ich opis,
4. Plan finansowania,
5. Informacje dotyczące komplementarnoĞci ze Ğrodkami finansowanymi przez inne
instrumenty WPR, w ramach polityki spójnoĞci czy ryboáówstwa.
Wkáad EFFROW oblicza siĊ na podstawie kwoty kwalifikujących siĊ wydatków
publicznych. StawkĊ wkáadu EFFROW ustala siĊ dla kaĪdej osi:
w przypadku osi 1 (konkurencyjnoĞü) i osi 3 (róĪnicowanie i jakoĞü Īycia) a takĪe dla

1.

pomocy technicznej mają zastosowanie odpowiednie puáapy [Rozporządzenie... 2005B]:
x

x

75% kwalifikujących siĊ wydatków publicznych w regionach speániających
kryterium konwergencji;
50% kwalifikujących siĊ wydatków publicznych w pozostaáych regionach.

2. W przypadku osi 2 (poprawa Ğrodowiska naturalnego i terenów wiejskich) oraz osi 4
(Leader) moĪna dofinansowaü ze Ğrodków UE:
x

x

80% kwalifikujących siĊ wydatków publicznych w regionach speániających
kryterium konwergencji;
55% kwalifikujących siĊ wydatków publicznych w pozostaáych regionach.

Minimalna wysokoĞü wkáadu EFFROW na poziomie osi wynosi 20%. ĝrodki pomocy
technicznej podjĊte z inicjatywy Komisji mogą byü finansowane w 100%. Wydatki, które
zostaną sfinansowane z EFFROW nie mogą byü wspóáfinansowane z funduszy strukturalnych
UE.
KaĪde paĔstwo czáonkowskie w terminie ustalonym przez KomisjĊ Europejską
przedkáada sprawozdanie zbiorcze, które przedstawia stopieĔ realizacji krajowego planu
strategicznego. Pierwsze takie sprawozdanie musi byü przygotowane w 2010 r., ostatnie z
okresu budĪetowego 2007-2013 nie póĨniej niĪ 1 paĨdziernika 2014 r.
Przed 1 wrzeĞnia kaĪdego roku nastĊpującego po roku budĪetowym Komisja sporządza
sprawozdanie finansowe z zarządzania 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. wprowadzą nowe podejĞcie do dziaáaĔ i problemów na wsi. WyodrĊbnienie dwóch
oddzielnych funduszy przyniesie korzyĞci w postaci ujednolicenia i uproszczenia zasad
programowania, wdraĪania, monitorowania i kontroli wydatków przeznaczonych na
wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Wydatki na wspólną politykĊ rolną i rozwój
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obszarów wiejskich, zaplanowane na lata 2007-2013, w kwocie 293 mld euro, zostaáy
wáączone do czĊĞci Ochrona i zarządzania zasobami naturalnymi (do koĔca 2006 r. wydatki
na WPR stanowiáy odrĊbną pozycjĊ w budĪecie). Jest to wyraz dąĪeĔ Wspólnoty o
zachowanie krajobrazu, dobrostanu zwierząt i ochronĊ Ğrodowiska 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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