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Konwencja Rolnicza i Wiejska

Komunikat Spo$ecze%stwa Obywatelskiego skierowany do Instytucji Unii 

Europejskiej, dotycz&cy przysz$ej Polityki Rolniczej i Wiejskiej

listopad 2010 r.

17/11/2010PL

Czym jest ARC?1 

Celem Konwencji Rolniczej i Wiejskiej (Agricultural 

and Rural Convention – ARC) jest udzielenie g"osu 

spo"ecze#stwu i przygotowanie silnego, wspólnego 

przes"ania dla nowej europejskiej polityki rolnej i 

wiejskiej. Konwencja Rolnicza i Wiejska (ARC) jest 

innowacyjnym, przejrzystym procesem, otwartym 

dla wszystkich zainteresowanych reform$ Wspólnej 

Polityki Rolnej. Zosta"a ona utworzona, w celu zebrania 

ró%norodnych celów odnosz$cych si& do przysz"o'ci 

rolnictwa i obszarów wiejskich, a nast&pnie po"$czenia 

ich w kreatywn$ i praktyczn$ wizj&, która osi$gnie 

obszerniejsze po"$czone korzy'ci.  

ARC reprezentuje wiele organizacji spo"ecznych, które 

dzia"aj$ na poziomie europejskim, mi&dzynarodowym 

lub regionalnym. Ich g"ówne zainteresowania dotycz$ 
ogólnego zrównowa%enia, odnawialnej energii, 

gospodarki wodnej, 'rodowiska, ró%norodno'ci 

biologicznej, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, 

sprawiedliwych dochodów dla rolników, bezpiecze#stwa 

zasobów ziemi, ma"ych i rodzinnych gospodarstw, 

w"a'ciwego traktowania zwierz$t, upraw rolnictwa 

ekologicznego, bezpiecze#stwa %ywno'ci, niezale%no'ci 

%ywno'ciowej, jako'ci %ywno'ci, systemów lokalnej 

%ywno'ci, konsumentów, partnerstwa z krajami 

rozwijaj$cymi si&, sprawiedliwego handlu, publicznych 

us"ug %ywno'ciowych, zdrowia publicznego, obszarów 

górskich, spo"eczno'ci wiejskich i ich dost&pu do 

us"ug, zintegrowanego i terytorialnego rozwoju, bada#, 

szkolenia i wielu odno'nych zagadnie#. Zebrane 

organizacje reprezentuj$ wiele setek tysi&cy obywateli 

europejskich, zarówno zamieszka"ych w miastach, jak i 

na obszarach wiejskich.

Nasz punkt widzenia2 

Nasze propozycje kierowane s$ wspóln$ trosk$, obecn$ 
w naszej obszernej sieci, dotycz$c$ utrzymania naszej 

planety i jej mieszka#ców w dobrym stanie. Wierzymy, 

%e:

'wiat musi wzi$( wi&ksz$ odpowiedzialno'( • 

za u%ywanie wszystkich globalnych zasobów, 

szczególnie gleby, wody, minera"ów, paliw 

nieodnawialnych, dziko %yj$cych gatunków i ich 

siedlisk, 

musi mie( miejsce radykalne zmniejszenie emisji • 

gazów cieplarnianych, aby unikn$( katastroficznej 

zmiany klimatu wraz z dzia"aniami maj$cymi na 

celu ograniczenie szkodliwego wp"ywu zmiany 

klimatu na dzia"alno'( ludzi i na ró%norodno'( 
biologiczn$,
musi zosta( zatrzymana drastyczna utrata • 

ró%norodno'ci biologicznej, zarówno gatunków 

dziko %yj$cych, jak i uprawnych ,

powinna by( chroniona i utrzymana jako'( • 

i ró%norodno'( kulturowego dziedzictwa i 

krajobrazów 

musz$ by( respektowane i aktywnie utrzymywane • 

w granicach ustalonych przez ca"o'ciowe 

ekologiczne i spo"eczne zrównowa%enie prawa 

ludzi do dost&pu do %ywno'ci, wody, zdrowia i 

dobrobytu, praw cz"owieka i )róde" utrzymania,

musi by( zapewnione d"ugotrwa"e bezpiecze#stwo • 

%ywno'ci na poziomie ogólno'wiatowym: nie do 

zaakceptowania jest, %e ponad bilion ludzi cierpi 

z powodu g"odu lub niedo%ywienia, zdrowie 

dalszego miliona niszczone jest przez przejedzenie, 

oty"o'( i inne pokrewne chroniczne choroby oraz 

marnowane s$ olbrzymie ilo'ci %ywno'ci, 

UE nie powinna wci$% opiera( si& na zasobach • 

gruntów innych kontynentów, ani nie powinna 

eksportowa( produktów rolnych po cenach 

ni%szych, ni% ca"o'ciowy koszt produkcji, w 

rezultacie tworz$c nieuczciw$ konkurencj& 
dla rolników w innych krajach, szczególnie w 

rozwijaj$cym si& 'wiecie, 

nale%y zaj$( si& ubóstwem i nierówno'ci$, • 

wliczaj$c w to wykluczenie ze spo"ecze#stwa 

i olbrzymie ró%nice dochodów i jako'ci %ycia 

mi&dzy regionami i lud)mi w UE i poza UE,

obywatele i spo"eczno'ci lokalne musz$ mie( • 

wsz&dzie mo%liwo'( odgrywania pe"nej roli w 
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okre'laniu swojej w"asnej przysz"o'ci,

rolnicy musz$ mie( mo%liwo'( otrzymywania • 

sprawiedliwych, op"acalnych cen i sprawiedliwego 

dochodu za %ywno'(, któr$ produkuj$ i us"ugi, 

jakie 'wiadcz$, 
w rolnictwie UE musz$ zosta( osi$gni&te wysokie • 

standardy dobrostanu zwierz$t, 
lasy musz$ by( utrzymywane w sposób • 

zrównowa%ony tak, aby wykorzysta( ich pe"en 

potencja" zapewnienia zatrudnienia w obszarach 

wiejskich, ochrony ekosystemów, wi$zania 

dwutlenku w&gla i zmniejszania zmian klimatu, 

polityki musz$ respektowa( i odzwierciedla( • 

ró%norodno'( Europy oraz g"ówn$ zasad& 
subsydiarno'ci, spe"niaj$c jednocze'nie cele UE, 

a tak%e przestrzega( spo"ecznej i gospodarczej 

spójno'ci i równo'ci pomi&dzy narodami i 

regionami: oznacza to wprowadzenie polityki 

dotycz$cej okre'lonego miejsca, wzmocnienia 

struktur podejmowania decyzji na poziomie 

lokalnym i regionalnym, jak te% wielosektorowego 

i wielopoziomowego zarz$dzania. 

Nasza wizja3 

Reaguj$c na te warunki uwa%amy, %e potrzebny jest 

radykalny przegl$d polityk rozwoju, zarówno rolnego, 

jak i wiejskiego. Nasza wizja w tym zakresie koncentruje 

si& na: 

Zmianie paradygmatu systemu rolnego • 

i #ywno"ciowego z przewa%aj$co 

niezrównowa%onego, intensywnie 

wyczerpuj$cego zasoby naturalne, upraw 

przemys"owych i scentralizowanego przemys"u 

%ywno'ciowego, tak bardzo faworyzowanego przez 

polityk& roln$ UE. na wsz&dzie zrównowa%one 

rolnictwo i zró%nicowany model regionalnej i 

lokalnej produkcji i przetwarzania %ywno'ci, 

z bli%szym po"$czeniem pomi&dzy rolnikami 

i konsumentami i du%$ dba"o'ci$ o zdrowie 

publiczne, 'rodowisko i dobrostan zwierz$t. 

Gospodarczej, spo$ecznej i "rodowiskowej • 

odnowie obszarów wiejskich, budowanym na sile 

i ró%norodno'ci spo"eczno'ci, kultur i zasobów, 

skutecznie po"$czonych z terytorialnym rozwojem 

bazuj$cym na danym miejscu i honoruj$cym 

zaanga%owanie UE w po"$czenie spo"eczne, 

gospodarcze i terytorialne. Ta odnowa mo%e sta( 
si& olbrzymim, skumulowanym wk"adem do 

znajdowania nowych )róde" dobrobytu i tworzenia 

nowych miejsc pracy. 

Ta wizja i ten rozleg"y wywód wskazuj$ na przysz"$ 
polityk&, która ma trzy wzajemnie po"$czone punkty 

centralne - zrównowa#one rolnictwo ze swoimi 

po"$czeniami z ochron$ gleby, gospodark$ wodn$, 
ró%norodno'ci$ biologiczn$, krajobrazem i dobrostanem 

zwierz$t i ochron$ klimatu; wystarczaj$ca ilo'( %ywno'ci 

o wysokiej warto'ci od%ywczej, z jej po"$czeniami 

z jako'ci$ produkcji i ró%norodno'ci$, zdrowiem, 

handlem, pomoc$ i op"acalnymi cenami uzyskiwanymi 

przez gospodarstwa rolne; i z rozwojem wiejskim, z 

jego po"$czeniami ze polityk$  strukturaln$ i innymi z ni$ 
zwi$zanymi. 

Nowa Wspólna Polityka Rolna, !ywno"ciowa 4 

i Wiejska 

Proponujemy przysz"$ polityk& nazwan$ Wspóln& 
Polityk& Roln&, !ywno"ciow& i Wiejsk& z jasno 

okre'lonymi celami, w które w"$czone s$, ale nie 

wychodz$ poza nie, te cele, które s$ okre'lone w 

Traktacie Rzymskim. Rozszerzony zbiór celów 

obejmowa"yby bezpiecze#stwo %ywno'ci, sprawiedliwy 

dochód dla rolników, jako'( %ywno'ci i zdrowie 

publiczne, zrównowa%one standardy w rolnictwie, 

bezpiecze#stwo zasobów ziemi, holistyczn$ ochron& 
'rodowiska, z"agodzenie zmian klimatu, wzmocnienie i 

dywersyfikacj& gospodarki wiejskiej i dobro wiejskich 

spo"eczno'ci. Wiele z tych za"o%e# zawartych jest ju% 
w mi&dzynarodowych traktatach i konwencjach, albo 

w Dyrektywach UE, na przyk"ad w Protokole z Kioto 

odnosz$cym si& do Zmiany Klimatu, Konwencji Ramsar, 

Dyrektywach w sprawie ochrony ptaków i siedliskowej 

i konkluzjach niedawnego spotkania na Konferencji na 

temat Ró%norodno'ci Biologicznej (COP10) w Nagoi, 

gdzie kraje uzgodni"y osi$gni&cie do 2020 roku rolnictwa 

bez negatywnych wp"ywów na ró%norodno'( biologiczn$ 
i 'rodowisko. 

W poni%szych rozdzia"ach opisujemy 'rodki, które b&d$ 
mie'ci"y si& w zakresie proponowanej Wspólnej Polityki 

Rolnej, *ywno'ciowej i Wiejskiej. Nasze spojrzenie na 

struktur& przysz"ej polityki jest kierowane przez silne 

poczucie podwójnej natury wyzwania. Potrzebujemy 

zarówno zmiany paradygmatu w rolnictwie i w 

systemach %ywno'ciowych, jak te# w odnowie wsi. 

Polityka UE rozwoju obszarów wiejskich stopniowo 

ewoluowa"a od pó)nych lat 80-tych. By"a zawsze 

postrzegana, jako uzupe"nienie polityki rolnej. Logiczne 

jest utrzymywanie po"$czenia mi&dzy rolnictwem i 

rozwojem wiejskim, ale to po"$czenie zniekszta"ci"o 

ogóln$ polityk& poprzez zbyt du%e koncentrowanie si& 
na podstawowym wsparciu dla gospodarstw rolnych i 

zbyt ma"e - na systemach zrównowa%onego rolnictwa, 

zrównowa%onych rynkach %ywno'ci i na potrzebach 

spo"eczno'ci wiejskich i gospodarce.  

Z naszego punktu widzenia nadszed$ czas uznania 

rozwoju wiejskiego, jako g$ównego obszaru 

polityki pod w$asnym tytu$em, a nie, jako dodatek 

do rolnictwa. Powinien by( postrzegany nie jako drugi 

filar innej polityki, ale jako wyra)na polityka, stoj$ca 

obok, ale oddzielona od polityki rolnej. Zgodnie z tym 

proponujemy, by Wspólna Polityka Rolna, *ywno'ciowa 

i Wiejska wdro%ona zosta"a poprzez dwa Fundusze: 

Europejski Fundusz Rolny skoncentrowany g"ównie na 
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rolnictwie i %ywno'ci; i Europejski Fundusz Wiejski, 

skoncentrowany na szeroko rozumianej gospodarce 

wiejskiej i rozwoju terytorialnym. Dwa fundusze i 'rodki, 

jakie oferuj$ wzajemnie si& uzupe"niaj$. Najwa%niejsz$ 
ró%nic$ pomi&dzy dwoma funduszami jest to, %e Fundusz 

Rolny koncentrowa"by si& prawie w ca"o'ci na 'rodkach 

horyzontalnych, maj$cych zastosowanie do wszystkich 

terytoriów w swoim zakresie, podczas, gdy Fundusz 

Wiejski koncentrowa"yby si& na 'rodkach, które ró%ni( 
si& b&d$ sposobem ich zastosowania w zale%no'ci od 

charakteru i potrzeb ró%nych obszarów. 

W dwóch nast&pnych rozdzia"ach nakre'lamy 

proponowane zakresy dwóch funduszy, odnosz$ce si& 
do g"ównych tematów. Proponowane 'rodki w ka%dym 

z tematów mog$ zawiera( wsparcie finansowe takie, jak 

bezpo'rednie lub umowne p"atno'ci lub finansowanie 

komunikacji; i innych rodzajów dzia"a# takich, jak 

rozporz$dzenia i tworzenie nowych pomys"ów. Niektóre 

dzia"ania takie, jak propozycje dla bada# naukowych 

w rozdziale 7, mog$ nawet wykracza( poza zakres 

Europejskiej Polityki Rolnej, *ywno'ciowej i Wiejskiej, 

ale musz$ by( blisko zwi$zane z tym, co dzieje si& w 

tej polityce. U%ywamy tematów, jako struktury w 

tym dokumencie, w celu wyja'nienia g"ównego celu 

propozycji ARC. W rozdziale 8 poni%ej, podkre'lamy 

potrzeb& silnego po"$czenia pomi&dzy g"ównymi 

programami Unii Europejskiej.  

Europejski Fundusz Rolny 5 

Proponujemy, aby Europejski Fundusz Rolny obejmowa" 
zbiór 'rodków, które wzajemnie si& wspieraj$ i s$ spójne. 

Mieszcz$ si& one w dwóch, szerokich obszarach: 

bezpo'rednim wsparciu dla rolników i innych • 

u%ytkowników gruntów, wliczaj$c w to p"atno'ci 

za us"ugi 'rodowiskowe i spo"eczne, 

politykach zwi$zanych z %ywno'ci$, • 

skoncentrowanych na bezpiecze#stwie %ywno'ci, 

handlu i pomocy, zarz$dzaniu dostawami 

%ywno'ci, jako'ci$ %ywno'ci, zdrowiem i 

pokrewnymi zagadnieniami.  

!rodki te zaprojektowane s$ w celu spe"nienia za"o%e#, 

które nakre'lamy w rozdziale 4 powy%ej. Zasadniczo 

zagadnienia te odnosz$ si& do bezpiecze#stwa %ywno'ci 

i sprawiedliwego dochodu dla rolników, jak obiecywa" 
ju% Traktat Rzymski i stawiania czo"a wyzwaniom, 

które pojawi"y si& na forum publicznym w ostatnich 

latach takie, jak jako'( %ywno'ci i zdrowie publiczne, 

zrównowa%one standardy w rolnictwie, bezpiecze#stwo 

zasobów ziemi, holistyczna ochrona 'rodowiska, 

z"agodzenie zmian klimatu, wzmocnienie dywersyfikacji 

gospodarki wiejskiej i dobrobytu spo"eczno'ci 

wiejskich. 

Ten szerszy zbiór za"o%e# b&dzie móg" zosta( 
zrealizowany poprzez kombinacj& dwóch zbiorów 

polityk. Nasza wizja po"$czona jest ze sprawiedliwymi 

cenami rynkowymi, które generuj$ dochód dla rolników 

i pozwalaj$ na zrównowa%on$ produkcj& i wysok$ 
jako'(. Polityki, które proponujemy w odniesieniu do 

bezpiecze#stwa %ywno'ci, handlu, pomocy i dostaw 

%ywno'ci zaprojektowane zosta"y w celu zapewnienia 

bezpiecze#stwa %ywno'ci i pomocy rolnikom przy 

uzyskiwaniu sprawiedliwego dochodu, który zosta" 
obiecany. Wraz z zastosowaniem tych 'rodków, konieczne 

b&dzie skupienie si& na wsparciu finansowym – i, poza 

okresem przej'ciowym, w ca"o'ci – na p"atno'ciach 

zwi$zanych z innymi celami. Widzimy nast&pny okres 

programowania w latach od 2014 do 2020, jako okres 

przej'cia od istniej$cego do nowego paradygmatu 

rolnictwa i polityki zwi$zanej z %ywno'ci$. 

W tym rozdziale, przestawiamy najpierw nasz$ wizj& 
przysz"ego modelu wsparcia dla rolników i innych 

u%ytkowników gruntów, wliczaj$c w to p"atno'ci za 

us"ugi 'rodowiskowe i spo"eczne.  

Powszechne zrównowa#one rolnictwo 5.1 

Z naszego punktu widzenia, aktualny system rolnictwa 

w Europie jest w"a'ciwie niezrównowa%ony. Zale%y od 

zu%ywania du%ych ilo'ci paliw ze )róde" kopalnych, 

intensywnych procesów przemys"owych i transportu 

%ywno'ci i pasz na du%e odleg"o'ci; cz&sto nie spe"nia 

wysokich standardów dotycz$cych dobrostanu zwierz$t 
i stanowi d"ugoterminowe zagro%enie dla zdrowia gleby, 

zasobów wodnych i ekosystemów. Powoduje ci$g"$ utrat& 
si"y roboczej w gospodarstwach rolnych: 3,5 miliona 

miejsc pracy zosta"o utraconych w sektorze rolnictwa 

w krajach 15-tki UE w ci$gu dziesi&ciu lat, od 1995 do 

2005. Niszczy witalno'( obszarów wiejskich, szczególnie 

biedniejszych lub bardziej marginalnych obszarów 

rolnych. Zbyt du%e zu%ycie sztucznych, chemicznych 

'rodków produkcji zagra%a zdrowiu rolników, 

pracowników gospodarstw rolnych i konsumentów. 

Nawo"ujemy do progresywnego przej'cia od 

uprzemys"owionego rolnictwa do bardziej 

zrównowa%onej formy, która podtrzyma wsz&dzie 

produktywne rolnictwo, i zbudowana jest na regionalnej 

i lokalnej ró%norodno'ci systemów rolnych i gospodarki 

lokalnej, sprawia, %e u%ywanie zasobów nieodnawialnych 

jest mniejsze, respektuje dobrostan zwierz$t, opiera 

si& na dobrym zmy'le agronomicznym i innowacjach 

agroekologicznych przy podejmowaniu decyzji 

dotycz$cych gospodarki rolnej i osi$ga szeroki zakres 

pozytywnych rezultatów 'rodowiskowych, spo"ecznych 

i gospodarczych, po"$czonych z witalno'ci$ obszarów 

wiejskich. 

To przej'cie od uprzemys"owionego do zrównowa%onego 

rolnictwa bazuje na realistycznym spojrzeniu na warunki 

okre'lone w rozdziale 2 tego opracowania. Warunki 

wskazuj$ jasno, %e model opieraj$cy si& na ci$g"ej 
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UE i poza nim, przy porzucaniu mniej %yznych 

gruntów, nie jest zrównowa%ony i stanowi powa%ne 

niebezpiecze#stwo dla 'rodowiska w Europie i na 'wiecie, 

jego d"ugoterminowego bezpiecze#stwa %ywno'ci, 

witalno'ci jego obszarów wiejskich i dobrobytu planety. 

Bezpiecze#stwo %ywno'ci mo%e by( zapewnione poprzez 

efektywne, zrównowa%one wykorzystywanie gruntów 

rolnych, wliczaj$c w to kontynuacj& produkcji %ywno'ci 

na mniej %yznych gruntach i gruntach wcze'niej 

od"ogowanych, zmniejszeniu marnotrawstwa %ywno'ci 

w "a#cuchu %ywno'ci, rosn$cym podkre'laniu jako'ci 

%ywno'ci i warto'ci od%ywczych i stopniowe zmiany 

diety, które odzwierciedlaj$ 'wiadomo'( konsumentów 

w odniesieniu do 'rodowiskowych i innych wp"ywów 

produkcji %ywno'ci. P&d do efektywno'ci i wydajno'ci w 

produkcji %ywno'ci mo%e i powinien by( kontynuowany 

w ramach zrównowa%onego modelu. 

Koncepcje te le%$ u podstaw naszej wizji przysz"ego 

modelu wspierania rolników. Uwa%amy, %e bezpo'rednie 

p"atno'ci odgrywaj$ wa%n$ rol& w dochodach rolników: 

na dzie# dzisiejszy tylko niewielka cz&'( rolników 

mo%e zarobi( na utrzymanie tylko ze sprzeda%y swoich 

produktów.   Wierzymy jednak, %e obecny system 

p"atno'ci bezpo'rednich dla przemys"owego rolnictwa, 

nie powi$zanych z produkcj$ i tylko marginalnie 

zwi$zanych z systemami zrównowa%onymi  lub dobrami 

publicznymi nie jest, ani politycznie uzasadniony, ani 

spo"ecznie s"uszny. Finansowe wsparcie dla rolników w 

przysz"o'ci powinno odnosi( si& do rezultatów, których 

UE potrzebuje i, które nie zostan$ osi$gni&te tylko 

poprzez si"y rynkowe. Dzia"ania zwi$zane z %ywno'ci$, 
które proponujemy w dalszej cz&'ci rozdzia"u zosta"y 

zaprojektowane, aby pomaga( rolnikom, aby mogli 

osi$gn$( sprawiedliwe dochody, co zosta"o obiecane 

przez Traktat Rzymski. Z zastosowaniem tych 'rodków, 

w"a'ciwe b&dzie wi&ksze skupienie si& na wsparciu 

finansowym – i, poza okresem przej'cia w latach 2014 

do 2020, w ca"o'ci – na p"atno'ciach zwi$zanych ze 

zrównowa%on$ praktyk$, dba"o'ci$ o 'rodowisko, 

wsparciem dla ma"ych i rodzinnych gospodarstw 

rolnych i tych, na mniej uprzywilejowanych obszarach 

i dywersyfikacji gospodarstw rolnych i gospodarki 

wiejskiej. 

Fundusz Rolny powinien zapewnia( zach&ty do przej'cia 

od uprzemys"owionego do zrównowa%onego rolnictwa, 

za pomoc$ nast&puj$cych 'rodków: 

Jasnej definicji standardów zrównowa%enia w a. 

rolnictwie, poprzez odniesienie do, m.in.:

limitów u%ycia nawozów sztucznych i • 

innych chemicznych 'rodków produkcji, 

poprzez rozszerzenie zasad okre'lonych w 

Dyrektywie Azotanowej z roku 1991, zgodnie, 

z któr$ zawarto'( azotanów w glebie musi 

by( monitorowana, a ich odp"yw musi zosta( 

ograniczony,

obowi$zkowych limitów emisji gazów • 

cieplarnianych zarówno pochodz$cych 

z produkcji zwierz&cej (z wy"$czeniem 

ekstensywnych pastwisk i "$k) i z u%ywania 

paliw kopalnych,

wykorzystanie i zrównowa%one ponowne • 

u%ycie wszystkich odpadów produkcyjnych 

(np. szlam, 'cieki) w gospodarstwie rolnym, 

przyczyniania si& do wype"niania za"o%e# • 

Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

ochronie i zwiekszaniu ró%norodno'ci • 

biologicznej (zarówno dzikich gatunków, jak 

te% starych odmian i lokalnych ras zwierz$t 
domowych) i elementów krajobrazowych, 

braku wsparcia dla ugorów pozbawionych • 

ro'linno'ci lub utrzymywanych za pomoc$ 
herbicydów,

osi$gni&ciu wysokich standardów dobrostanu • 

zwierz$t. 

W"$czenia tych standardów do uaktualnionych, b. 

prawnie wi$%$cych kodeksów dobrej praktyki, z 

efektywnym umocnieniem tych kodeksów, 

Bezpo'rednie p"atno'ci dla wszystkich rolników c. 

powinny zosta( poddane radykalnemu 

przegl$dowi, w celu: 

zapewnienia warunkowo'ci zwi$zanej ze • 

standardami zrównowa%onych praktyk 

wymienionych powy%ej,

pomini&cia jakiegokolwiek odniesienia do • 

historycznych plonów,

zapewnienia sprawiedliwo'ci odnosz$cej si& • 

do poziomów p"atno'ci pomi&dzy rolnikami 

w ró%nych krajach cz"onkowskich UE, 

sprawdzanych w odniesieniu do równo'ci si"y 

zakupu, 

zapewnienia zmniejszaj$cych si& p"atno'ci, z • 

wy%szym poziomem p"atno'ci dla mniejszych i 

rodzinnych gospodarstw rolnych, podczas, gdy 

dla wi&kszych gospodarstw rolnych poziom 

p"atno'ci powinien by( zwi$zany z zatrudnion$ 
si"$ robocz$.

Wsparcia dla inwestycji spo"ecznej w d. 

grunty rolne; dla w"a'cicieli gruntów 

wydzier%awiaj$cych swoje grunty na 

przyst&pnych i ustalonych warunkach rolnikom 

zaanga%owanym w po"$czone ze spo"eczno'ci$, 
zrównowa%one rolnictwo; i, dla w"adz lokalnych 

anga%uj$cych si& w aktywn$ ochron& rolnictwa 

ukierunkowanego lokalnie, zrównowa%onego w 

obszarach miejskich i oko"o miejskich.

Wsparcia dla rolników w obszarach marginalnych, e. 

górskich i innych, mniej uprzywilejowanych 

obszarach, aby rozpozna( fizyczne ograniczenia, 

w ramach których operuj$ oraz wk"ad w lokaln$ 
gospodark&. 
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 Delegalizacji rozwoju i u%ywania GMO w f. 

rolnictwie UE i dostawach %ywno'ci (wl$cznie z 

paszami dla zwierz$t): powinno by( to zastosowane 

w ca"ej UE, bez pozostawiania tego decyzjom 

krajowym lub regionalnym. 

Finansowego wsparcia dla przej'cia do  systemu g. 

rolnictwa ekologicznego, szczególnie je'li wi$%e 

si& to ze zmniejszeniem u%ycia energii ze )róde" 
nieodnawialnych oraz do innych, zorientowanych 

ekologicznie systemów rolniczych, które maj$ 
jasne korzy'ci dl 'rodowiska i dla ró%norodno'ci 

biologicznej; lub do systemów, które zapewniaj$ 
wysokie standardy dobrostanu zwierz$t.   

Ukierunkowane p$atno"ci za us$ugi 5.2 

"rodowiskowe i spo$eczne

Jako uzupe"nienie bezpo'rednich p"atno'ci i 

specyficznego wsparcia opisanego powy%ej, 

proponujemy system ukierunkowanych p"atno'ci za 

us"ugi 'rodowiskowe i spo"eczne dostarczane przez 

rolników i innych u%ytkowników gruntów. 

Obszary wiejskie UE obejmuj$ bogate i zró%nicowane 

dziedzictwo ekosystemów, krajobrazów kulturowych 

i innych aktywów 'rodowiskowych, wliczaj$c w to 

zasoby gleby i wody, które s$ zasadnicze dla zdrowia 

gruntów EU w okresie d"ugoterminowym i tym samym 

d"ugoterminowego bezpiecze#stwa %ywno'ci. Ochrona 

i zarz$dzanie tym dziedzictwem zale%$ w du%ej cz&'ci 

od sprawno'ci zarz$dzania rolników, le'ników i innych 

u%ytkowników gruntów. Niektóre elementy tego 

sprawnego zarz$dzania mog$ by( zapewnione poprzez 

zrównowa%one gospodarowanie. W wielu obszarach 

jednak ograniczenia gospodarki rolnej narzucone przez 

wysokie warto'ci 'rodowiskowe lub poprzez fizyczne 

ograniczenia oznaczaj$, %e rolnicy mog$ tylko osi$gn$( 
realny dochód, je'li otrzymaj$ docelowe p"atno'ci 

zwi$zane z dostarczanymi us"ugami 'rodowiskowymi 

i spo"ecznymi. Cele dóbr publicznych, je'li chodzi 

o rolnictwo, agro-le'nictwo i obszary wiejskie by"y 

a% do teraz skoncentrowane g"ównie na zachowaniu 

ekosystemów i utrzymaniu rolnictwa w górach i w innych 

specjalnych obszarach. Jednak  stopniowo poszerzaj$ 
si& w"$czaj$c ‘nowe wyzwania’ zaadoptowania si& 
do zmniejszania zmian klimatu, produkcji energii 

odnawialnej, zarz$dzania zasobami wody, ochron& 
ekosystemów, krajobrazów i dziedzictwa kulturowego 

oraz utrzymania witalno'ci spo"eczno'ci wiejskich. 

Fundusz Rolny powinien obejmowa( nast(puj&ce 

"rodki:

Docelowe i zharmonizowane wsparcie, a. 

uzale%nione od jasnych standardów 

'rodowiskowych, dla rolników, hodowców 

byd"a, le'ników i spó"dzielców, którzy zarz$dzaj$ 
gruntami, które s$ bardzo wa%ne dla ró%norodno'ci 

biologicznej, cz&sto skategoryzowane, jako grunty 

rolne o Wysokiej Warto"ci Przyrodniczej  

(High Nature Value, HNV).  Rodzaje upraw 

rolnych typu HNV nie s$ oznaczonym na mapie 

konceptem, wed"ug którego kraje cz"onkowskie 

mog"yby wyznacza( kwalifikuj$ce si& 
obszary w okre'lonych granicach. Raczej typ 

gruntów rolnych HNV mo%e znajdowa( si& 
wsz&dzie w Unii Europejskiej, w powi$zaniu 

z obecno'ci$ w gospodarstwie rolnym takich 

elementów, jak trwa"e u%ytki zielone o niskiej 

obsadzie wypasanych zwierz$t i o  elementach 

krajobrazowych wa%nych dla ró%norodno'ci 

biologicznej. Te obszary rolnicze, które w ca"o'ci 

mog$ zajmowa( ponad 30% gruntów rolnych 

w UE, obejmuj$ górskie i wy%ynne pastwiska, 

wspólnoty pastwiskowe, dehesas (pastwiska 

z pojedynczymi drzewami d&bu typowe dla 

Hiszpanii), nordyckie pastwiska le'ne, "$ki ko'ne, 

podmok"e "$ki, sady, krajobrazy parkowe i 

niektóre grunty orne o niskiej intensywno'ci. 

Zosta"y one utworzone i s$ utrzymywane 

poprzez gospodark& roln$ i pastwiskow$ o 

niskiej intensywno'ci, oparte na tradycjonalnych 

metodach i utrzymywaniu (najcz&'ciej) lokalnych 

ras zwierz$t. Tworz$ ekosystemy i krajobrazy 

o bogatej ró%norodno'ci biologicznej i o dobrej 

kulturze rolnej oraz przynosz$ du%e korzy'ci dla 

ochrony gleby i wody oraz wi$zania dwutlenku 

w&gla. Pomagaj$ podtrzymywa( formaln$ i 

nieformaln$ gospodark& du%ych spo"eczno'ci 

rolniczych i pozwalaj$ na zbieranie plonów 

wysokiej jako'ci %ywno'ci. Jednak s$ zagro%one 

w wielu obszarach poprzez porzucenie, a w 

innych - poprzez intensyfikacj& upraw rolnych. 

Aby walczy( z tymi zagro%eniami i uznawa( 
dobra publiczne, jakie zapewniaj$ te u%ytki 

zielone, proponujemy, aby podlega"y systemowi 

ukierunkowanych i zharmonizowanych p"atno'ci 

za us"ugi 'rodowiskowe 1.

System ten móg"by zawiera( si& w Funduszu 

Rolnym jako przynajmniej cz&'ciowe zast$pienie 

obecnych bezpo'rednich i nie ukierunkowanych 

p"atno'ci i by( w 100% finansowany ze 'rodków 

UE. Rodzaje gruntów, do których mia"oby to 

zastosowanie powinny zosta( jasno okre'lone w 

uaktualnionych dyrektywach odnosz$cych si& 
do wszystkich typów wymienionych powy%ej. 

P"atno'ci powinny mie'ci( si& w standardowej 

skali lub w ograniczonym zestawie skal, 

1  Przyk"ady dzia"ania tego systemu przedstawione s$ 
w raporcie “CAP reform 2013 – last chance to stop the decline 

of Europe’s High Nature Value farming?” (Reforma WPR 2013 

r. – ostatnia szansa zatrzymania zmniejszania si& gruntów Wy-

sokiej Warto'ci Przyrodniczej w Europie?), opublikowanym 

wspólnie przez EFNCP, Birdlife International (Mi&dzynardo-

wa Rada Ochrony Ptaków), Butterfly Conservation Europe 

(Europejskie Towarzystwo Ochrony Motyli, i !wiatowy Fun-

dusz na rzecz Przyrody).
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p"atno'ci za us"ugi, bazuj$ce na uogólnionej 

ewaluacji dóbr publicznych, jakie te obszary 

zapewniaj$. System ten by"by w istocie uznaniem 

przymusu, który warto'ci 'rodowiskowe 

nak"adaj$ na wykorzystanie gruntów i dlatego 

by"by uzasadniony jako 'rodek równowa%enia 

wykorzystania rolniczego. P"atno'ci by"yby 

warunkowo zale%ne od kontynuacji lub 

wznowienia warunków gospodarki rolnej, 

które stworzy"y lub zrównowa%y"y warto'ci 

'rodowiskowe, które le%$ u podstaw definicji 

stref. 

W obszarach górskich, marginalnych lub w 

innych mniej uprzywilejowanych te warunki 

p"atno'ci 'rodowiskowych musia"yby zosta( 
zharmonizowane, ale nie podci&gni(te pod 

wsparcie zwi$zane z fizycznymi ograniczeniami 

opisanymi w punkcie 5.1e poni%ej.

Kontynuowanie b. p$atno"ci rolno"rodowiskowych, 

maj$cych na celu ochron& warto'ci 

'rodowiskowych wykraczaj$cych poza to, co 

mo%e zosta( osi$gni&te przez kontynuacj& wspar( 
wymienionych w punkcie 5.1 i 5.2a poni%ej. Takie 

p"atno'ci powinny mie( coraz wi&kszy nacisk na 

warto'ci krajobrazu oraz na dziedzictwo kulturowe 

i architektoniczne. 

P$atno"ci dla rolników w obszarach Natura c. 

2000 i obszarach "$cz$cych je, zgodnie z 

artyku"em 3 i 10 Dyrektywy Siedliskowej, gdzie 

obowi$zuj$ one w ramach ochrony przyrody przy 

podejmowaniu prac w odniesieniu do u%ytkowania 

gruntów nieobj&tych wsparciem wymienionym w 

punkcie 5.1, 5.2a lub 5.2b poni%ej. Propozycja 

ta jest okre'lona dla tych cz&'ci wyznaczonych 

obszarów Natura 2000, które s$ u%ytkowane 

przez rolników. Nie postrzegamy Europejskiego 

Funduszu Rolnego, jako )ród"a finansowania dla 

innych obszarów Natura 2000, ani dla inwestycji 

kapita"owych potrzebnych do ochrony tych 

obszarów. 

P"atno'ci za wi$zanie i magazynowanie dwutlenku d. 

w&gla poprzez utrzymywanie lub odtwarzanie 

bogatych w próchnic& gruntów rolnych, trwa"ych 

pastwisk, obszarów podmok"ych lub terenów 

zalesionych. 

Wsparcie dla ochrony obszarów zalesionych e. 

o Wysokiej Warto'ci Przyrodniczej, które 

zawiera si& w gospodarce rolnej: mo%e to 

obejmowa( niepiel&gnowane lub piel&gnowane 

obszary zalesione, ma"e powierzchnie lasów w 

krajobrazach rolniczych, zadrzewione pastwiska 

i ekotony (granice) pomi&dzy lasami i gruntami 

rolnymi. 

Wsparcie dla inwestycji kapita"owych, które f. 

przyczyni si& do zarz$dzania zasobami wodnymi 

i do wdro%enia zasad rolnictwa i le'nictwa do 

przeciwdzia"ania zmianom klimatu.

P"atno'ci za inwestycje odtwarzania, np. "$k g. 

poprzez wycinanie samosiewek krzewów i 

drzew i zak"adanie ogrodze# lub do zamiany 

gruntu rolnego w podmok"e "$ki w obszarach 

zalewowych, w celu promowania zarz$dzania 

przeciwpowodziowego, wi$zania dwutlenku 

w&gla i ró%norodno'ci biologicznej.  

Istnieje wyra)ny potencja" dla zbie%no'ci i systemowych 

po"$cze#  pomi&dzy powy%ej opisanymi siedmioma 

ró%nymi 'rodkami . Systemy wsparcia i p"atno'( za us"ugi 

powinny by( "atwe do zrozumienia, administrowania i 

monitorowania, aby rolnicy i inni beneficjenci nie byli 

nara%eni na zb&dn$ biurokracj&. 

Bezpiecze%stwo #ywno"ci, handel i pomoc5.3  

!wiatowa populacja powi&ksza si&, wzrasta 

zapotrzebowanie na %ywno'( i istnieje pilna potrzeba 

uporania si& z g"odem i niedo%ywieniem, zmniejszaniem 

zasobów naturalnych i wody oraz utrat$ gruntów 

uprawnych. Rozwi$zaniem tego nie jest koncentrowanie 

%ywno'ci w ograniczonych regionach i poleganie na 

masowym handlu mi&dzynarodowym i transporcie 

%ywno'ci: by"aby to recepta na nowy gospodarczy 

kolonializm, zale%no'(, konflikt i niezrównowa%one 

wykorzystanie transportu. Rozwi$zaniem jest raczej 

du%a samowystarczalno'( i suwerenno'( %ywno'ci 

na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym 

lub kontynentalnym. Grunty rolne powinny zosta( 
utrzymywane poprzez zrównowa%one zarz$dzanie 

w ca"ej Europie dla utrzymania d"ugoterminowego 

wykorzystania w produkcji %ywno'ci. UE powinna 

produkowa( tyle %ywno'ci, ile jest potrzebne dla jej 

obywateli, wliczaj$c w to wszystkie podstawowe dobra 

wymagane do jej produkcji; i powinna w szerokim stopniu 

ogranicza( import %ywno'ci i pasz dla zwierz$t do tych 

produktów, których nie mo%na wyprodukowane w sposób 

zrównowa%ony w UE. W szczególno'ci zrównowa%ony 

chów zwierz$t i niskonak"adowe rolnictw na bazie 

regionów, co zalecamy, nie b&d$ ekonomicznie 

uzasadnione tak d"ugo, jak rynek zalewany b&dzie 

soj$, kukurydz$ i innymi importowanymi paszami. UE 

nie powinna dotowa( eksportu %ywno'ci pod %adnym 

pozorem; i powinna u%ywa( mi&dzynarodowej pomocy 

do udzielania pomocy rolnikom w krajach rozwijaj$cych 

si&, aby utrzyma( rozwój w"asnej produkcji %ywno'ci, w 

celu poprawienia ich poziomu %ycia, zwalczania g"odu i 

niedo%ywienia. 

Fundusz Rolny powinien zapewni( zach&ty do tej zmiany 

w kierunku wy%szej samowystarczalno'ci i niezale%no'ci 

%ywno'ci, poprzez nast&puj$ce 'rodki:  

Ponown$ negocjacj& mi&dzynarodowych zasad a. 

handlu w celu ustalenia prawa suwerenno'ci 

%ywno'ci, np. prawo dla ludzi, spo"eczno'ci, 
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regionów, krajów lub Unii do ustalania ich 

w"asnej polityki rolnej i %ywno'ciowej: temu 

prawu powinien towarzyszy( obowi$zek unikania 

dumpingu poprzez dotowanie eksportu %ywno'ci. 

Oddzielenie rolnictwa od innych ga"&zi przemys"u b. 

w rozmowach na temat handlu 'wiatowego tj: 

suwerenno'( %ywno'ci w UE nie powinna by( 
nara%ana przez kompromisowe rozwi$zania 

eksportowe w innych sektorach gospodarki. Kraje 

powinny by( w stanie zapewni( op"acalno'(  ceny 

dla w"asnych gospodarstw rolnych.

Nacisk na zrównowa%one standardy dla importu c. 

%ywno'ci do UE. 

Zach&ta do produkowania bia"kowej paszy d. 

dla zwierz$t w UE jako alternatywy dla 

importowanych pasz bia"kowych.

Zapewnienie spójno'ci w politykach dotycz$cych e. 

rozwoju, zgodnie z paragrafem 208 Traktatu o 

funkcjonowaniu UE, wliczaj$c w to, wstrzymanie 

dotacji eksportowych dla %ywno'ci i 'rodków 

maj$cych na celu zapewnienie, %e inne formy 

wsparcia takie, jak p"atno'ci bezpo'rednie, nie 

b&d$ skutkowa"y eksportem po cenach poni%ej 

ca"kowitego kosztu produkcji. 

Wsparcie dla rolników w krajach rozwijaj$cych f. 

si& w celu ochrony lub rozwoju systemów 

zrównowa%onego rolnictwa, w celu poprawienia 

ich poziomu %ycia, walki z g"odem i 

niedo%ywieniem. 

Zarz&dzanie dostawami #ywno"ci 5.4 

Obecnie oko"o czterech pi$tych %ywno'ci produkowanej 

przez rolników UE wchodzi do "a#cucha dostaw, 

które s$ zdominowane przez du%ych przetwórców 

i sprzedawców detalicznych. Stawia to zarówno 

producentów pierwotnych, jak i konsumentów w 

"a#cuchu gospodarczym, w którym znajduj$ si&, na 

przegranej pozycji w stosunku do coraz pot&%niejszych 

firm handlowych. Wielu rolników nie jest w stanie 

pokry( swoich kosztów produkcji, nie mówi$c 

ju% o dodatkowych funduszach pozwalaj$cych na 

inwestowanie w innowacje. Konsumenci cz&sto p"ac$ 
wy%sze, ni% to konieczne, ceny za %ywno'( z powodu 

niesprawiedliwych mar%y.  

Przysz"a polityka musi ustali( takie ramy rynkowe, które 

umo%liwi$ rolnikom oraz konsumentom wp"ywanie na 

"a#cuch %ywno'ci i rolnictwa; co zapobiegnie silnym 

wahaniom w dostawach %ywno'ci i, w konsekwencji – 

wahaniom cen sprzeda%y z gospodarstw rolnych; i dlatego 

zniech&ci do spekulacji cenami %ywno'ci na gie"dach 

papierów warto'ciowych. Taki zakres ram rynkowych jest 

koniecznym warunkiem dla zabezpieczenia stabilnych 

cen i zrównowa%onej produkcji %ywno'ci we wszystkich 

regionach UE i sprawiedliwego dochodu dla rolników za 

to, co produkuj$. 

Celem tej polityki powinno by( zabezpieczenie stabilnych 

cen i sprawiedliwego podzia"u warto'ci dodanej w'ród 

rolników i przetwórców, sprzedawców detalicznych i 

konsumentów, aby rolnicy mogli zabezpieczy( ceny 

sprzeda%y, a konsumenci utrzymali swoje prawa. 

System musi by( tak ró%ny, %e cz&sto sprzeczne interesy 

uczestników "a#cucha dostaw %ywno'ci mog$ by( 
negocjowane na równych warunkach, aby nie dochodzi"o 

do konfrontacji interesów producentów pierwotnych i 

konsumentów, ale by mogli aktywnie wspó"decydowa(. 
Ten wysi"ek mo%e obejmowa( 'rodki proponowane 

w innych miejscach tego dokumentu, wliczaj$cy w to 

ustalenie suwerenno'ci %ywno'ci (5.3), wstrzymanie 

dotacji do eksportu %ywno'ci (5.3) i wsparcie regionalnych 

i lokalnych systemów produkcji %ywno'ci, w"$czaj$c w 

to wspierane przez spo"eczno'( rolnictwo (6.2). Jednak 
potrzebne s$ tak%e inne 'rodki. 

Fundusz Rolny powinien obejmowa( nast(puj&ce "rodki:

Utworzenie systemu monitorowania rynkua. , 

który zapewni lepsz$ przejrzysto'( poprzez 

ci$g"e monitorowanie mar%y, ruchu popytu i 

cen, i ewolucj& 'rednich kosztów produkcji; i 

który na bazie tych 'rednich kosztów produkcji 

okre'li docelowy przedzia" cenowy dla pewnych 

produktów. Rolnicy, konsumenci i inne grupy 

spo"eczne powinni by( w"$czeni do tego procesu. 

Wsparcie dla tworzenia przez rolników b. 

grup handlowych, w celu zwi&kszenia si" 
negocjacyjnej rolników: mo%e to zale%e( 
od dobrze rozwa%onego rozlu)nienia zasad 

konkurencyjno'ci. Rolnicy powinni móc 

pracowa( wspólnie i powinno im zosta( przyznane 

prawo i zdolno'( do zarz$dzania dostawami 

na poziomie UE: na przyk"ad, powinni by( 
zdolni do zmniejszania ilo'ci, jakie maj$ zosta( 
wyprodukowane przez rolników, gdy zmniejsza 

si& popyt, a ceny spadaj$ poni%ej ustalonego 

przedzia"u cenowego.   

Zmiana w systemie ceny interwencyjnejc. . 

Obecny system, który ma na celu utrzymywanie 

cen za surowce na niskim poziomie dla 

przemys"u %ywno'ciowego (eksport), nie 

zapewnia wystarczaj$cej sieci bezpiecze#stwa 

dla producentów zarz$dzaj$cych swoimi 

gospodarstwami rolnymi zgodnie z zasadami 

równowa%enia, poniewa% ceny interwencyjne 

s$ poni%ej kosztów produkcji: powinien zosta( 
zlikwidowany. Zamiast niego, proponujemy 

nowy, ukierunkowany na sprawiedliwe ceny, 

interwencyjny system finansowany przez 

producenta, aby uzupe"nia" proces zarz$dzania 

dostawami opisany w punkcie (b) powy%ej. 

Pozwoli"oby to na sk"adowanie produktów w 

krótkich okresach czasu, które potrzebne s$ do 

przystosowania dostaw do zmian popytu.  
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Jako"' #ywno"ci, zdrowie i zwi&zane z tym 5.5 

zagadnienia

Du%e skandale zwi$zane z %ywno'ci$  w ostatnich latach 

spowodowa"y wzrost 'wiadomo'ci spo"ecze#stwa 

wa%nej roli %ywno'ci dobrej dla zdrowia. W wyniku 

tego ustalone zosta"y standardy zapobiegania, 

które przynios"y pewne korzy'ci, lecz równie%, 
jak przedstawimy to pó)niej (patrz 6.2) przynios"y 

niekorzystne rezultaty w niektórych lokalnych 

systemach %ywno'ci. Wci$% jednak odczuwalny 

jest szeroko rozpowszechniony niepokój dotycz$cy 

wp"ywu uprzemys"owionej produkcji %ywno'ci i jej 

przetwarzania na zdrowie ludzi, dobrostan zwierz$t, 
ró%norodno'( biologiczn$ i 'rodowisko. Oty"o'(, 
cukrzyca i inne choroby s$ efektem niezdrowej diety, 

która jest oferowana konsumentom z coraz wi&ksz$ 
ilo'ci$ przetworzonej i wielosk"adnikowej %ywno'ci. 

Konsumenci mog$ i coraz cz&'ciej przejmuj$ 
odpowiedzialno'( za to, co jedz$ poprzez sprawdzanie 

sk"adników, dodatków i pochodzenia %ywno'ci i 

przez poszukiwanie alternatyw takich, jak produkty 

ekologiczne, od zwierz$t, które maj$ dost&p do wybiegów 

lub produktów o znanym pochodzeniu. Producenci, 

przetwórcy i handlowcy odpowiedz$ takim asertywnym 

konsumentom. Jednak%e, aby przej$( inicjatyw&, 
konsumenci potrzebuj$ dok"adnych informacji o 

%ywno'ci i o jej wp"ywie na zdrowie  i in. Szko"y 

powinny odgrywa( swoj$ rol& w edukowaniu dzieci 

w odniesieniu do tych zagadnie#. W"adze publiczne 

powinny przy swoich zakupach %ywno'ci i konsumpcji 

w szko"ach, szpitalach, przedsi&biorstwach publicznych, 

wi&zieniach, koszarach wojskowych i in. wp"ywa( na 

jako'( %ywno'ci i jej powi$zanie ze zdrowiem, lokaln$ 
gospodark$ i 'rodowiskiem. Wszystkie cz&'ci "a#cucha 

%ywno'ciowego – producenci, przetwórcy, handlowcy, 

konsumenci – powinni przyczynia( si& do kampanii 

w ca"ej UE, maj$powinni uczestniczy( w kampanii w 

ca"ej UE, maj$cej na celu zmniejszenie marnotrawstwa 

%ywno'ci. 

Fundusz Rolny powinien obejmowa( nast(puj&ce 

"rodki:

Programy informacji publicznej na poziomie UE i a. 

krajowym dotycz$ce %ywno'ci, diet i ich zwi$zku 

ze zdrowiem, zrównowa%onego stylu %ycia, 

odpowiedzialnego stylu %ycia, odpowiedzialnej 

konsumpcji, unikania marnotrawstwa %ywno'ci i 

po"$czenia pomi&dzy %ywno'ci$ i krajobrazem i in. 

Te programy wymaga( b&d$ jasnej definicji tego, 

co oznaczaj$ terminy takie jak ‘zdrowa, naturalnie 

od%ywcza, przyjazna 'rodowisku’ %ywno'(. 

Programy, na poziomie krajowym i regionalnym, b. 

edukacji dzieci w zakresie %ywno'ci, jej 

pochodzenia, wp"ywu na zdrowie i in.  

Reform& zasad przetargowych UE, aby pozwoli( i c. 

aktywowa( zach&t& UE w odniesieniu do polityki 

dotycz$cej zakupów i cateringu, które daj$ przyk"ad 

%ywno'ci przyst&pnej cenowo, dobrej jako'ci, 

naturalnej, zdrowej, od%ywczej, przyjaznej dla 

dobrostanu zwierz$t i uzyskiwanej lokalnie, i 

której produkcja po"$czona jest z krajobrazem i 

ochron$ ró%norodno'ci biologicznej. 

Ostrzejsze zasady oznakowania %ywno'ci, d. 

aby upewni( si&, %e konsumenci mog$ 
zrozumie( pochodzenie, metody produkcji, 

proces przetwarzania i in. %ywno'ci w obrocie 

handlowym.  

Rozpocz&cie przez UE kampanii maj$cej na e. 

celu zmniejszenie marnotrawstwa %ywno'ci; 

powinna si& ona skupia( na wszystkich cz&'ciach 

i aspektach "a#cucha %ywno'ci, wliczaj$c w to 

polityki zakupów, przetwarzania i sprzedawania, 

przetwórców %ywno'ci i handlowców, transportu 

i systemów przechowywania, zachowa# 

konsumentów i in. 

Wsparcie prawa rolników do zarz$dzania f. 

hodowl$ ich w"asnego %ywego inwentarza 

i produkcj$ nasion, wliczaj$c w to ochron& 
odmian i wykorzystywanie tradycyjnej wiedzy 

i dziedzictwa kulturowego odnosz$cego si& 
do ró%norodno'ci lokalnych odmian ro'lin 

i ras zwierz$t; w tym celu, odpowiednie 

zapewnienia Mi&dzynarodowego Traktatu 

Zasobów Genetycznych Ro'lin powinny zosta( 
zintegrowane z polityk$ UE.   

Europejski Fundusz Wiejski6 

Regiony wiejskie w UE ró%ni$ si& znacz$co struktur$ i 
si"$ swoich gospodarek. Niektóre dzi&ki swojej lokalizacji 

i silnej polityce, posiadaj$ mocn$ i zró%nicowan$ 
gospodark&; posiadaj$ ju% potencja" pozwalaj$cy na 

dalsze przyczynianie si& do ca"o'ciowego dobrobytu 

Unii. Inne zosta"y powa%nie os"abione przez upadek 

kolektywnego rolnictwa, centralizacji przemys"u i handlu, 

migracji m"odych ludzi i innych czynników. Rezultatem 

tych trzech trendów jest olbrzymi i rosn$cy podzia" 
mi&dzy regionami, masowa migracja bez perspektyw 

na przyzwoity dochód, utrata kapita"u spo"ecznego i 

w niektórych regionach - porzucanie warto'ciowych 

gruntów rolnych oraz utrata 'rodowiskowych i 

kulturowych warto'ci, które zosta"y w przesz"o'ci 

stworzone i utrzymywane przez rolnictwo.  

Proponujemy, aby Europejski Fundusz Wiejski 

odpowiedzia" na ten powa%ny podzia" pomi&dzy regionami 

poprzez wdro%enie w nast&pnym okresie programu 

gospodarczej, spo"ecznej i 'rodowiskowej odnowy wsi, 

aby dokona( ca"o'ciowego wk"adu, który wszystkie 

obszary wiejskie mog$ wnie'( do dobrze prosperuj$cej 

i zrównowa%onej Unii i uhonorowa( wk"ad UE do 

spójno'ci spo"ecznej, gospodarczej i terytorialnej.  

Odnowa wsi musi odzwierciedla( i zbudowana by( na 
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du%ej ró%norodno'ci charakteru, zasobów, si" i tradycji 

wielu ró%nych regionów wiejskich UE. Ponadto musi 

polega( na energii i zasobach, nie tylko w UE i 

krajowych i regionalnych rz$dów, ale równie% - w"adz 

lokalnych i prywatnych, spó"dzielczych i sektorów 

pa#stwowych. Dlatego w rozdziale 4 powy%ej, 

zaznaczamy ró%nic& pomi&dzy g"ównie horyzontaln$ 
natur$ 'rodków proponowanego Funduszu Rolnego 

i 'rodków bardziej zwi$zanych z miejscem (które 

b&d$ mia"y bardziej ró%norodne i cz&sto specyficzne 

zastosowanie) w Funduszu Wiejskim. 

Proponujemy, aby dzia"ania wspierane przez Fundusz 

Wiejski zosta"y zaprojektowane i wdro%one wed"ug 

strategicznego prowadzenia wielosektorowego, 

terytorialnego partnerstwa, którego sk"ad i zasady 

funkcjonowania opieraj$ si& na metodzie programu 

LEADER, lecz o bardziej rozszerzonym zasi&gu ni% ten, 

który jest aktualnie przypisywany grupom LEADER. 

Partnerstwa te w ka%dym przypadku zach&cane i 

wspierane przez w"adze publiczne zgodnie z zasadami 

dobrego zarz$dzania, powinny zapewni( efektywn$ 
koordynacj& lokalnych i regionalnych dzia"a# w ramach 

szerszego kontekstu spo"ecznego-gospodarczego i 

terytorialnego.  

W tym rozdziale przedstawiamy zarys proponowanego 

zakresu tych dzia"a#, a nast&pnie nasz$ wizj& tych 

strategii i partnerstw w nast&puj$cej kolejno'ci: 

Wsparcie dla wzmocnienia i dywersyfikacji • 

gospodarski wiejskiej. 

Wsparcie dla regionalnej i lokalnej produkcji i • 

przetwarzania %ywno'ci. 

Wsparcie dla wzmocnienia spo"eczno'ci • 

wiejskich, us"ug i infrastruktury.

Wsparcie dla subregionalnych partnerstw i dla • 

zaanga%owania spo"ecze#stwa obywatelskiego.   

Wsparcie dla wzmocnienia i dywersyfikacji 6.1 

gospodarki wiejskiej 

Gospodarczy renesans, do którego nawo"ujemy, mo%e 

opiera( si& na dzia"aniach, które opisujemy w rozdziale 5 

odnosz$cym si& do %ywotno'ci gospodarki rolnej oraz do 

regionalnej i lokalnej produkcji i przetwarzania %ywno'ci 

a tak%e innych produktów rolnych. Jednak mo%e równie% 
odnosi( si& do wielu innych sektorów gospodarczych i 

znacznej ró%norodno'ci regionów wiejskich w ró%nych 

cz&'ciach UE. W wi&kszo'ci regionów wiejskich 

istnieje potencja" wzmocnienia drugorz&dnego i 

trzeciorz&dnego sektora w skali zrównowa%enia 

wliczaj$c, w to zwi&kszanie warto'ci dodanej produktów 

rolnych i le'nych wyprodukowanych lokalnie, 

rozwijaniu turystyki, innowacyjnego wykorzystania 

informacji technologicznej, pozytywnej dla 'rodowiska 

generacji energii odnawialnej, i lokalizacji przemys"ów 

zaawansowanej technologii na obszarach wiejskich 

wysokiej jako'ci, by poprzez te wszystkie sposoby 

przyczyni( si& do celu UE, utworzenia nowych miejsc 

pracy do 2020 roku. Jednak takie wzmocnienie mo%e 

zale%e( od odpowiedniej infrastruktury, w szczególno'ci 

telekomunikacji i systemu zrównowa%onego 

transportu, od dost&pu istniej$cych lub potencjalnych 

przedsi&biorców do ziemi, budynków, kredytów i 

wsparcia eksperckiego. Obecnie taki dost&p mo%e 

by( trudny maj$c na uwadze zabezpieczenie si& przed 

spekulacj$ warto'ci$ gruntów, presji cen gruntów 

i niech&ci banków do po%yczania pieni&dzy bez 

wystarczaj$cego zabezpieczenia i in.

Fundusz Wiejski powinien obejmowa( nast(puj&ce 

"rodki:

Wsparcie dla stworzenia i rozwoju mikro-a. 

przedsi&biorstw oraz 'rednich i ma"ych 

przedsi&biorstw we wszystkich sektorach 

gospodarki, poprzez zapewnienie gwarancji 

kredytów, dost&pu do us"ug wspieraj$cych, 

systemów porad biznesowych i in.  

Wsparcie dla przejmowania gospodarstw b. 

rolnych, wliczaj$c w to finansowe wsparcie 

dla osób przechodz$cych na emerytur& i nowo 

wchodz$cych do gospodarki rolnej; i dla rolnictwa 

wspieranego przez spo"ecze#stwo, wliczaj$c 

w to gwarancje kredytów i finansowe zach&ty 

dla inwestycji spo"ecznych w biznes rolny oraz 

inicjatywy zwi&kszania warto'ci dodanej.

Wsparcie dla modernizacji gospodarstw rolnych, c. 

je'li b&dzie ona wspiera"a produkcj& lub bardziej 

zrównowa%one praktyki lub dywersyfikacj& 
gospodarstw. Wsparcie to powinno by( 
dost&pne dla wszystkich rolników i spó"dzielni 

oraz powinno by( powi$zane z warunkami 

dotycz$cymi  struktury, np. wsparcie b&dzie 

proporcjonalne do rozmiaru budynku i odno'nego 

przedsi&biorstwa. Jednak %adne wsparcie 

nie powinno by( dost&pne dla intensywnej, 

przemys"owej produkcji zwierz&cej. 

Zwi&kszone zainteresowanie UE d. le"nictwem 

ze skoncentrowaniem na wsparciu dzia"a# 

w"a'cicieli lasów i przedsi&biorstw 

zwi&kszaj$cych warto'( dodan$ przez tworzenie 

miejsc pracy i dywersyfikacj& lokalnej gospodarki 

dzi&ki zrównowa%onemu zarz$dzaniu lasami i 

przetwarzanie produktów gospodarki le'nej oraz 

'wiadczenie us"ug 'rodowiskowych takich, jak 

ochrona ró%norodno'ci biologicznej, zarz$dzanie 

gleb$ i wod$ i wi$zaniem dwutlenku w&gla. 

Mo%e to by( wyra%one poprzez spójny i zwarty 

pakiet dotycz$cy le'nictwa ze specyficznymi 

'rodkami skupiaj$cymi si& na m.in. wzmocnieniu 

zrównowa%onego zarz$dzania, ochrony przed 

zagro%eniami naturalnymi i spowodowanymi przez 

cz"owieka, wzmocnieniu wspó"pracy producentów 

le'nych i innowacjach.
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Wsparcie dla inwestycji w e. infrastruktur( 
telekomunikacyjn& na obszarach wiejskich.  

Wsparcie dla dzia"a# spo"eczno'ci lokalnych, f. 

u%ytkowników gruntów i przedsi&biorstw w celu 

stworzenia lub powi&kszania przedsi&biorstw 

skoncentrowanych na oszcz(dzaniu energii 

i wytwarzaniu energii odnawialnej bez 

utraty materii organicznej w glebie i unikania 

konkurencji o grunty rolne i zasoby pomi&dzy 

produkcj$ %ywno'ci i energii. Regiony wiejskie 

posiadaj$ olbrzymie zasoby gruntów, wody, 

wiatru, s"o#ca, biomasy i in., które mog$ zosta( 
u%yte do wytwarzania energii odnawialnej na 

w"a'ciw$ skal&, z inicjatyw lokalnych w"a'cicieli 

gruntów, przedsi&biorstw lub spo"eczno'ci, bez 

zaanga%owania gigantycznych przedsi&biorstw 

energetycznych. 

Wsparcie dla rozwoju g. turystyki wiejskiej w 

po"$czeniu ze 'rodowiskiem, dziedzictwem, 

warto'ci$ dodan$, lokalnymi us"ugami i in.  

Stymulowanie i wsparcie krajowych inicjatyw h. 

i mi&dzynarodowej wymiany, rozwijanie 

u#ytecznych umiej(tno"ci poprzez edukacj& i 

szkolenia, praktyki  i podobne systemy, szkolenia w 

czasie trwania kariery, us"ugi doradcze, dzia"alno'( 
grup, uaktywnianie i rozwój umiej&tno'ci oraz 

inne systemy. Dzia"alno'( taka mo%e obejmowa( 
nie tylko stymulowanie innowacji, lecz równie% 
przywracanie tradycyjnych umiej&tno'ci w 

budownictwie, serowarstwie i innych zawodach 

w celu zwi&kszenia warto'ci dodanej, hodowli 

zwierz$t, r&kodziele, medycynie naturalnej, 

gotowaniu, itd.

Wsparcie regionalnej i lokalnej produkcji i 6.2 

przetwarzania #ywno"ci 

Warto'( dodana w produkcji %ywno'ci i innych 

produktów rolnych tworzy konieczne po"$czenie 

pomi&dzy rolnictwem i innymi ga"&ziami gospodarki. 

Po"$czenie to mo%e odgrywa( decyduj$c$ rol& dla 

gospodarki wiejskiej. Jednak obecnie dla - by( mo%e 

- czerech pi$tych %ywno'ci produkowanej przez 

wielkotowarowych rolników w UE, warto'( dodana 

odgrywa du%$ rol& nie w prawdziwie wiejskich 

przedsi&biorstwach, ale raczej w zcentralizowanych 

przedsi&biorstwach przetwórczych. Zmniejsza to 

potencja" warto'ci dodanej w produkcji %ywno'ci na 

obszarach wiejskich. G"ówny wysi"ek skierowany 

powinien by( na zach&canie do dzia"alno'ci zwi&kszaj$cej 

warto'( dodan$ w produkcji %ywno'ci na poziomie 

lokalnym i regionalnym, w ma"ych i 'redniej wielko'ci 

przedsi&biorstwach, w"$cznie  z przedsi&biorstwami 

prowadzonymi przez rolników, jako kluczowy element 

w dywersyfikacji lokalnej i regionalnej gospodarki. 

Mo%na przy tym wykorzysta( ró%norodno'( krajowych, 

regionalnych, lokalnych i niszowych rynków, które 

ju% istniej$ w UE. Musi to obejmowa( tak%e przegl$d i 

uproszczenie rozporz$dze# dotycz$cych uboju zwierz$t, 
higieny %ywno'ci, standardów fitosanitarnych i in., które 

nak"adaj$ nieproporcjonalne obci$%enia na ma"e i 'rednie 

przedsi&biorstwa (SME).

Fundusz Wiejski obejmowa( powinien nast(puj&ce 

"rodki:

Wsparcie dla utworzenia i umacniania a. 

regionalnych i lokalnych systemów #ywno"ci 

takich, jak rynki rolników, sklepy spó"dzielni 

rolnych, systemy sprzeda%y „skrzynkowej”  na 

zamówienie lub rolnictwo wspierane przez 

spo"ecze#stwo oraz dla aktywnej europejskiej sieci 

wymiany dobrych praktyk w'ród regionalnych 

i lokalnych systemów %ywno'ci i pomi&dzy 

producentami (w szczególno'ci rolnikami i 

rybakami), którzy  pracuj$ na gruntach rolnych 

lub wodach i produkuj$ podstawowe sk"adniki 

%ywno'ci 2. 

Wsparcie dla b. tworzenia marek i oznakowanie 

produktów regionalnych korzystaj$c z 

olbrzymiej ró%norodno'ci w ca"ej Europie tradycji 

kulinarnej, gastronomii i powi$zanych z nimi 

aspektów dziedzictwa kulturowego, wliczaj$c w 

to zarz$dzan$ w sposób zrównowa%ony medycyn& 
naturaln$ i tradycyjne produkty: prosz& zauwa%y( 
po"$czenie pomi&dzy tym i u'ci'lonymi zasadami 

oznakowania produktów %ywno'ciowych 

zalecanymi w rozdziale 5.5d. Gdzie ma to 

zastosowanie, po"$czenie pomi&dzy produktami 

regionalnymi i innymi warto'ciami (takimi, jak 

krajobrazy górskie, ró%norodno'( biologiczna, 

ekosystemy wodne) powinny zosta( podkre'lone 

poprzez oznakowanie lub mark&. 

Wyja'nianie, nag"a'nianie i zapewnianie krajowego c. 

wdra%ania przepisów prawnych na poziomie UE 

dla w"a'ciwego uzasadnienia i monitorowania 

wyj&tków dotycz&cych higieny, uboju i 

innych zasad dla mikro-przedsi&biorstw i SME: 

rozporz$dzenia te, wdro%one ju% w niektórych 

krajach cz"onkowskich mog$ mie( znacz$cy, 

niekorzystny wp"yw na takie przedsi&biorstwa. 

Modyfikacj& zasad przetargowych, aby pozwoli( d. 

na elastyczne u%ywanie systemów zakupów 

publicznych i cateringu do promowania regionalnej 

i lokalnej %ywno'ci (prosz& zauwa%y( po"$czenie 

z 5.5c powy%ej); i wsparcie po"$cze# pomi&dzy 

publicznymi firmami cateringowymi i lokalnymi 

dostawcami %ywno'ci.

2  Przydatny przegl$d lokalnych systemów 

%ywno'ci w Europie, z odniesieniem dla polityki, 

przedstawiony jest w raporcie ‘Lokalne systemy 

%ywno'ci w Europie’, opublikowanym przez FAAN 

–  Facilitating Alternative Agro-Food Networks 

(grup& Rozwoju Alternatywnych Sieci Produkcji i 

Dystrybucji *ywno'ci). 
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Wsparcie dla wzmocnienia spo$eczno"ci 6.3 

wiejskich, us$ug i infrastruktury

Obszary wiejskie Europy, jak okre'lone to zosta"o w 

obecnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, s$ 
miejscem zamieszkania dla oko"o 135 milionów ludzi, 

tj. ponad jednej czwartej obywateli UE. Wewn$trz nich 

spo"eczno'ci wiejskie ró%ni$ si& znacz$co witalno'ci$ 
spo"eczn$, jako'ci$ us"ug spo"ecznych i zasobami 

kulturowymi oraz infrastruktury. Wiele  z nich jest w 

tym zakresie dobrze rozwini&ta i oferuje wysok$ jako'( 
%ycia. Inne – szczególnie, w niektórych nowych krajach 

cz"onkowskich i w zewn&trznych cz&'ciach 15-tki UE 

– cierpi$ z powodu powa%nej s"abo'ci. S"abo'( ta mo%e 

doprowadzi( do spirali spadku z demograficznym brakiem 

równowagi, migracj$ m"odych ludzi, dalszymi utratami 

us"ug i witalno'ci, a tak%e spadaj$c$ jako'ci$ %ycia tych, 

którzy pozostali. Sprawiedliwo'( i zaanga%owanie w 

terytorialn$ spójno'( wymaga polityki, która zatrzyma i 

odwróci ten spadek.  

W odniesieniu do tych specjalnych obszarów, które 

mog$ by( nazywane ‘peryferyjnymi’ lub ‘mniej 

uprzywilejowanymi’, ale które, z perspektywy tych, 

którzy tam %yj$, mog$ by( najwa%niejsze dla ich %ycia i 

wysoce faworyzowane z punktu widzenia kulturalnego, 

'rodowiskowego i innych, istnieje szczególna potrzeba i 

mo%liwo'( dla dynamicznego i obdarzonego wyobra)ni$ 
podej'cia do rozwoju. Takie obszary ró%ni$ si& znacz$co 

w ca"ej Europie - od rzadko zaludnionych regionów w 

Szwecji i Finlandii do spo"eczno'ci górskich w Pirenejach, 

Alpach i Karpatach, spo"eczno'ci produkuj$cej na 

w"asne potrzeby w wielu krajach, koncentracji biedy 

w niektórych regionach i odizolowanych spo"eczno'ci 

na wielu wyspach i w regionach przybrze%nych. 

Regiony takie mog$ teraz w rzeczywisto'ci cierpie(  
w ró%nym stopniu z powodu demograficznego braku 

równowagi, migracji, utraty m"odych, energicznych 

ludzi, zaw&%onej gospodarki, powa%nych niedogodno'ci 

dla rolników, s"abo'ci us"ug spo"ecznych i infrastruktury. 

Jednak równie% spo"eczno'ci te dzia"aj$ jako zarz$dcy 

ekosystemów, krajobrazów i dziedzictwa kulturowego 

o du%ym znaczeniu w Europie, w szczególno'ci w 

przypadku wielu obszarów rolnych o wysokiej warto'ci 

przyrodniczej; zarz$dzaj$ zasobami obszarów rolnych, 

pastwiskami, lasami, z"o%ami minera"ów, zasobami wody 

i energii, od których UE zale%y zarówno obecnie, jak i w 

przysz"o'ci; oraz reprezentuj$ kapita" spo"eczny, który 

mo%e utrzymywa( i absorbowa( populacj&. Polityka 

wiejska i regionalna powinny wspiera( spo"eczno'ci 

wiejskie w zamianie niesprzyjaj$cych czynników na 

korzy'ci gospodarcze i spo"eczne, skupiaj$c si& na 

równowa%eniu spo"ecznej witalno'ci, utrzymywaniu 

opieki spo"ecznej, zró%nicowaniu lokalnej gospodarki, 

nagradzaniu rolników (jednak%e niewielkim) za 

dobra publiczne, które produkuj$ i (gdzie to mo%liwe) 

akceptowaniu gospodarki nieformalnej. 

Polityka Rolna powinna obejmowa( nast(puj&ce 

"rodki:

Wsparcie dzia"a# maj$cych na celu wzmocnienie a. 

kapita$u spo$ecznego na obszarach wiejskich i 

zdolno'ci wiejskich spo"eczno'ci do uczestniczenia 

w lokalnym zarz$dzaniu i lokalnych procesach 

rozwojowych.  

Wsparcie 'wiadczenia i wzmacniania b. wiejskich 

us$ug i infrastruktury, zarówno przez w"adze 

publiczne, jak i same spo"eczno'ci wiejskie. 

Uznanie kluczowej roli c. miast jako centrów %ycia 

spo"ecznego, kulturalnego i gospodarczego w 

wielu regionach wiejskich i potrzeby utrzymania 

zakresu i jako'ci us"ug w tych miastach, a 

tak%e zapewnienia efektywnego po"$czenia i 

wzajemnego wsparcia pomi&dzy obszarami 

miejskimi i wiejskimi. Ma to jasne zwi$zki w 

odniesieniu do po"$cze# pomi&dzy (z jednej strony) 

programami rozwoju regionów i (z drugiej strony) 

z polityk$ planowania przestrzennego, transportu i 

in. Istnieje szczególna potrzeba u%ywania polityki 

planowania do zatrzymania urbanizacji gruntów 

rolnych wysokiej jako'ci.  

Radykalne, nowe podej'cie do utrzymania d. 

witalno'ci spo"eczno'ci, które bazuj$ na ustalonych 

dawno modelach rolnictwa produkuj&cego 

w ca$o"ci lub cz("ciowo na w$asne potrzeby. 

Obecnie spo"eczno'ci te nie odnosz$ prawie %adnych 

korzy'ci z WPR lub PROW, poniewa% dzia"anie 

„Wsparcie gospodarstw niskotowarowych” nie 

ma zastosowania, albo jest wykorzystywane 

tylko w niewielkim stopniu, dzia"anie „Wsparcie 

grup producenckich” jest s"abo wykorzystywane, 

a wiele gospodarstw niskotowarowych  jest 

wykluczone z p"atno'ci bezpo'rednich lub z 

p"atno'ci rolno'rodowiskowych, poniewa% ich 

gospodarstwa s$ zbyt ma"e. Je'li pozwoli si& na 

kontynuacj& tego stanu, spowoduje to zanikni&cie 

tych spo"eczno'ci. Istnieje potrzeba dynamicznego 

i zintegrowanego podej'cia przy u%yciu metod,  

które zosta"y stworzone przez organizacje 

pozarz$dowe w wielu krajach, gdzie rolnicy mog$ 
wspólnie (lub inaczej ni% indywidualnie) korzysta( 
z p"atno'ci zwi$zanych z gospodarstwami rolnymi. 

W tych przypadkach zwi&kszana jest warto'( 
dodana w przypadku produktów rolniczych i 

le'nych, o%ywiane s$ umiej&tno'ci r&kodzie"a, 

promowana jest turystyka, utrzymywana jest 

opieka spo"eczna, a m"odzi ludzi zach&cani s$ do 

pozostania lub powrotu poprzez tworzenie miejsc 

pracy. Te warto'ciowe inicjatywy wskazuj$ na 

to, %e wi&ksze wsparcie powinno by( skierowane 

dla organizacji po'rednicz$cych (takich, jak 

regionalne partnerstwa, organizacje pozarz$dowe, 

organizacje spo"eczne), które mog$ efektywnie 

zapewni( rezultaty na poziomie lokalnym, z du%ym 

zaanga%owaniem rolników i mieszka#ców wsi.
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Wsparcie dla osób biednych i dla wra#liwych e. 

obszarów wiejskich. Z 45 milionów ludzi w 

UE, którzy %yj$ poni%ej granicy ubóstwa, oko"o 

jedna czwarta mo%e mieszka( w obszarach 

wiejskich. Miejsce zamieszkania i okoliczno'ci 

s$ ró%ne, jednak obejmuj$ koncentracj& biedy 

i wykluczenia w przypadku wielu mniejszo'ci, 

wliczaj$c w to Cyganów, szczególnie w nowych 

krajach cz"onkowskich. Wiele obecnych 

programów rozwoju wiejskiego i regionalnego 

wydaje si& by( niew"a'ciwie dopasowanych 

do zajmowania si& potrzebami osób biednych 

i na wra%liwych obszarach wiejskich, pomimo 

obietnicy Strategii lizbo#skiej ‘decyduj$cego 

wp"ywu na zlikwidowanie ubóstwa’. Rok 2010 

jest Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i 

Wykluczeniem Spo"ecznym, którego priorytety 

obejmowa"y stworzenie Programów Krajowych 

maj$cych “umie'ci( spo"eczne w"$czenie w 

centrum planu polityki krajowej” i “promowanie 

wielowymiarowych, zintegrowanych strategii 

maj$cych zapobiega( i zmniejsza( ubóstwo, 

co mia"o by( g"ównym trendem we wszystkich 

odno'nych obszarach polityki”. Niedawny Bud%et 

Komisji okre'la cel UE b&d$cy wyci$gni&ciem 

przynajmniej 20 milionów ludzi z ubóstwa.  

Programy rozwoju obszarów wiejskich powinny 

odzwierciedla( i powinny by( budowane wokó" 
tego zaanga%owania UE i krajów cz"onkowskich, 

maj$cego na celu zlikwidowanie ubóstwa i 

spo"ecznego wykluczenia. Potrzebne jest nowe 

podej'cie, charakteryzuj$ce si& wyobra)ni$, 
koncentruj$ce si& na budowaniu wzajemnego 

zaufania ka%dej spo"eczno'ci do momentu, w 

którym mo%e ona przej$( inicjatyw& za lepsze %ycie 

swoich cz"onków i (gdzie sobie %yczy) szuka( i 

przyjmowa( pomoc od agencji zewn&trznych.  

To nowe podej'cie wymaga otwarto'ci w"adz 

krajowych i lokalnych, elastyczno'ci przysz"ych 

'rodków UE dotycz$cych rozwoju wiejskiego i 

regionalnego i integracji ró%nych sektorów i )róde" 
finansowania. Inicjatywa UNDP Cserehat na 

W&grzech oferuje interesuj$cy model, który zosta" 
zaadoptowany przez rz$d w&gierski do krajowego 

programu likwidacji obszarów ubóstwa w 33 

najbardziej pokrzywdzonych, wiejskich mikro-

regionach.

Wsparcie regionalnego partnerstwa i 6.4 

zaanga#owania spo$ecze%stwa obywatelskiego 

W rozdziale 8 poni%ej odnotowujemy, %e efektywno'( 
proponowanej przez nas polityki b&dzie znacz$co zale%e( 
od procesów zarz$dzania, finansowania i przygotowania 

wytycznych do ich wdra%ania. Dlatego nawo"ujemy do 

tworzenia mechanizmów na poziomach UE, krajowym, 

regionalnym i lokalnym, które spowoduj$ powstanie 

prawdziwej spójno'ci i komplementarno'ci pomi&dzy 

g"ównymi Funduszami Europejskimi, które mog$ 
s"u%y( spo"ecznemu, gospodarczemu i 'rodowiskowemu 

dobrobytowi obszarów wiejskich i, które u%yj$ energi& 
i zasoby wszystkich sektorów do dzia"a# opisanych w 

tym Komunikacie. Finansowanie tych mechanizmów 

na poziomach UE, krajowym i regionalnym nie jest 

obj&te przez proponowan$ Europejsk$ Polityk& Roln$, 
*ywno'ciow$ i Wiejsk$. Jednak mechanizmy, które 

potrzebne s$ na poziomie regionalnym mog$ i powinny 

by( wspierane w ramach tej polityki poprzez Europejski 

Fundusz Wiejski. 

Proponujemy, aby dzia"ania wspierane przez Fundusz 

Wiejski by"y koncentrowane poprzez zintegrowane 

regionalne strategie rozwoju i zarz&dzane przez 

wielosektorowe, terytorialne partnerstwa. Partnerstwa 

te powinny po"$czy( w ka%dym, g"ównie wiejskim 

regionie, przedstawicieli sektorów publicznego, 

prywatnego i spo"ecznego. Ka%de partnerstwo powinno 

przygotowa( strategi& rozwoju dla swojego regionu, 

obejmuj$c$ ca"y okres 7-letniego programu, który 

powinien by( okresowo przegl$dany. Gdzie jest to 

w"a'ciwe, zakres strategii i partnerstwa powinny istnie( 
w obszarach zarówno miejskich, jak i wiejskich. Strategia 

powinna wyra%a(, w jaki sposób 'rodki w ramach 

Funduszu Wiejskiego i innych Funduszy, jak opisane 

to zosta"o w rozdziale 8 poni%ej, by"yby rozmieszczone 

w regionie. Stworzy"oby to podstaw& dla wdro%enia 

wszystkich odno'nych programów operacyjnych w 

danym regionie. Finansowanie operacyjne partnerstwa 

powinno by( zapewnione przez Fundusz Wiejski. 

Propozycja zbudowana na do'wiadczeniach programu 

LEADER od roku 1991 w swoich trzech fazach, 

jako Inicjatywa Wspólnotowa jest obecnie g"ównym 

trendem. Program LEADER pokaza" wysok$ warto'( 
koncentrowania si& na potrzebach i zasobach okre'lonego 

regionu oraz wielosektorowych partnerstwach oraz 

zintegrowanych i innowacyjnych podej'ciach. Jednak%e 

je'li prawdziwa odnowa wsi ma zosta( osi$gni&ta, 

nast&pny okres trwania programu musi przewidywa( 
szersze i bardziej ambitne wykorzystanie regionalnych 

partnerstw z szerszymi kompetencjami i pewniejszym 

finansowaniem. 

!ci'le zwi$zanym zagadnieniem jest rola spo$ecze%stwa 

obywatelskiego. W ca"ej UE koncepcje zarz$dzania 

zmieniaj$ si&. Coraz bardziej oczywiste jest to, %e 

rz$dy na wszystkich poziomach, odgrywaj$ g"ówn$ 
rol& w dostarczaniu wspólnych us"ug, ale nie mog$ 
samodzielnie sprosta( potrzebom spo"ecze#stwa. Presje 

finansowe i reakcje publiczne zmuszaj$ w"adze do 

uznania, %e du%e cz&'ci dzia"alno'ci musz$ odbywa( 
si& w sektorze spo"ecznym i obywatelskim. Jest to 

szczególnie prawdziwe w obszarach wiejskich, gdzie 

ma"e, rozproszone lub wyizolowane spo"eczno'ci zale%$ 
w du%ym stopniu od wspólnej samopomocy. Podzia" 
odpowiedzialno'ci i ‘kontrakt spo"eczny’ pomi&dzy 

sektorami publicznym, spo"ecznym i obywatelskim b&d$ 
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ró%ne w ró%nych krajach cz"onkowskich. Rola sektora 

obywatelskiego powinna by( uznawana i wspierana 

z powodu wk"adu, jaki wnosi do rozwoju wiejskiego i 

regionalnego tj. zmniejszania presji wywieranej na w"adze 

publiczne. W wielu krajach organizacje pozarz$dowe 

pokaza"y, %e mog$ odgrywa( kreatywn$ rol& jako 

animatorzy procesów rozwoju wiejskiego, zarówno 

wewn$trz, jak i poza wielosektorowymi partnerstwami. 

Fundacje i prywatni sponsorzy mog$ równie% odgrywa( 
znacz$c$ rol& we wspieraniu procesów rozwojowych. 

Fundusz Wiejski obejmowa( powinien nast(puj&ce 

"rodki:

Zapewnienie przez UE odpowiednich funduszy a. 

operacyjnych dla wszystkich regionalnych 

partnerstw utworzonych w g"ównie regionach 

wiejskich, zgodnie z wymogiem okre'lonym w 

rozdziale 8 d poni%ej.

Wsparcie dla aktywnego zaanga%owania b. 

wiejskich spo"eczno'ci i reprezentuj$cych 

j$ organizacji w kszta"towaniu i wdra%aniu 

programów rozwojowych na poziomie lokalnym 

i regionalnym.

Badania i rozwój7 

Zmiany, o które nawo"ujemy – nowy paradygmat 

dla rolnictwa i odnowa wsi – jasno wskazuj$ na 

potrzeb& innowacji, rozpoznanie i nowe zastosowanie 

istniej$cej wiedzy oraz now$ wiedz&. Na przyk"ad, 

wiele przedsi&biorstw wiejskich wszelkiego rodzaju 

b&dzie potrzebowa"o nowej wiedzy i umiej&tno'ci 

do zdywersyfikowania ich przedsi&biorstw, do 

wprowadzenia technologii informacyjnej, marketingu 

i rozwoju produktu, kontroli jako'ci, zarz$dzania 

finansami, dzia"alno'ci spó"dzielczej i in. Istnieje pilna 

potrzeba praktycznych, interdyscyplinarnych bada# 

naukowych nad systemami ekologicznej i zrównowa%onej 

produkcji %ywno'ci. Obecne naukowe podej'cie do 

bada# w zakresie rolnictwa powinno zosta( rozszerzone: 

jak rolnicze obchodzenie si& z organizmami (z"o%one i 

%yj$ce organizmy), potrzebna jest nauka holistyczna, 

obejmuj$ca nowe i alternatywne metody. Ci, którzy 

dostarczaj$ i ci, którzy finansuj$ ‘dobra publiczne’ takie, 

jak us"ugi 'rodowiskowe, gospodark& wodn$, wi$zanie 

dwutlenku w&gla i in. zale%e( b&d$ od coraz bardziej 

wyrafinowanej definicji tych dóbr i 'rodków, poprzez 

które powinny by( one zapewnione i monitorowane. 

Innowacje potrzebne b&d$ w takich dziedzinach, 

jak wytwarzanie energii odnawialnej, oszcz&dzanie 

energii, wielu metodach zwi&kszania warto'ci dodanej 

produktów wiejskich, inne aspekty ‘zielonej gospodarki’ 

i nowe sposoby zrównowa%enia us"ug wiejskich (na 

przyk"ad poprzez wykorzystanie informatyki w us"ugach 

zdrowotnych, edukacji i administracji publicznej). 

Wiejska Europa ma mo%liwo'( zostania pionierem w 

wielu tych dziedzinach.  

Jest to znacz$cy obszar dla bada# stosowanych, rozwoju, 

innowacji i generowania oraz transferu wiedzy. Obecnie, 

WPR nie zapewnia bezpo'redniego finansowania 

takiej dzia"alno'ci, która, w zwi$zku z tym, zale%y od 

krajowego finansowania i cz&'ciowego pokrycia przez 

g"ówne programy badawcze UE, szczególnie “*ywno'(, 
rolnictwo i biotechnologia”, jednego z tematów 7-go 

Programu Ramowego UE. Wierzymy, %e jest to wa%ny 

przypadek, który powinien by(  finansowany poprzez 

8 Program Ramowy  – program bada# stosowanych, 

rozwoju i innowacji zwi$zany bezpo'rednio z wiedz$, 
która jest potrzebna w celu efektywnego przestrzegania 

zakresu polityki przedstawionej w tym Komunikacie. 

Projekty badawcze powinny by( opracowywane w bliskiej 

wspó"pracy z osobami zainteresowanymi na poziomie 

zwyk"ych ludzi. W czasie kierowania tym programem 

Komisja powinna zapewni(  w wi&kszym stopniu, 

który jest teraz cz&sto mo%liwy – wczesne przekazanie 

wyników bada# do w"asnych grup politycznych i do tych 

krajów cz"onkowskich, aby idee przy'wieca"y dzia"aniom 

w stosownej chwili. 

Potrzebny jest równie% intensywny proces informacji, 

szkolenia i wymiany pomys"ów i dobrych praktyk w'ród 

wszystkich, zaanga%owanych w rozwój rolny i wiejski. 

Polityka powinna zapewni(, na poziomie UE i krajowym 

intensywne programy informacyjne, szkoleniowe i 

wymiany pomys"ów i dobrych praktyk w'ród wszystkich 

zaanga%owanych w rozwój rolny i wiejski. Europejska 

Sie( na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Krajowe 

Sieci Obszarów Wiejskich powinny w nast&pnym okresie 

programowania zosta( zmienione w bardziej otwarte, 

szybciej poruszaj$ce si&, przejrzyste i odpowiedzialne 

systemy wymiany i wspó"pracy pomi&dzy udzia"owcami. 

Równocze'nie powinny one by( wspierane przez 

sektorowe sieci zaanga%owane w wymian& i wspó"prac& 
takie, jak zarz$dzanie u%ytkami zielonymi, dla inicjatyw 

zwi&kszania warto'ci dodanej lub dla wytwarzania 

energii odnawialnej. Nowe narz&dzia komunikacji 

i uczestnictwa takie, jak Europejska Inicjatywa 

Obywatelska (European Citizens’ Initiative - ECI), mog$ 
przyczyni( si& do poprawienia zarówno horyzontalnego, 

jak i pionowego dialogu pomi&dzy udzia"owcami, 

wliczaj$c w to obywateli b&d$cych jednocze'nie 

konsumentami.   

Zarz&dzanie i wdra#anie, w$&cznie z innymi 8 

programami UE 

Efektywno'( polityk, które proponujemy b&dzie znacz$co 

zale%a"a od procesów zarz$dzania, finansowania i 

wdra%ania. Obecnie obszary wiejskie i gospodarka mog$ 
korzysta( z europejskiego finansowania nie tylko poprzez 

PROW, ale równie% Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego  (EFRR), Fundusz Spójno'ci, Europejski 

Fundusz Spo"eczny (EFS) i Europejski Fundusz 

Rybo"ówstwa (EFR). Ró%ne rozporz$dzenia wyrównuj$ 
geograficzny i tematyczny zakres wsparcia, które mo%e 
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zosta( przyznane w ramach ka%dego z Funduszy, ale nie 

ma w nich dok"adnego rozgraniczenia, ani potencja"u 

pozytywnej komplementarno'ci mi&dzy nimi. Wiele 

obszarów wiejskich mo%e korzysta( teraz z innych 

funduszy, w tym te% z PROW, ale proces korzystania z 

nich jest niedoskona"y; ró%nych funduszy i sektorowych 

programów operacyjnych, które s$ wprowadzane na 

poziomie krajowym, lecz mog$ one nie pasowa( do 

swoich systemów operacyjnych, wi&c potencjalni 

beneficjenci obci$%ani s$ biurokracj$. 

Ponadto agencje, poprzez które wdra%any jest Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich – krajowe ministerstwa 

rolnictwa, w"adze lokalne, grupy LEADER lub 

inne regionalne partnerstwa maj$ obecnie rzadko 

mo%liwo'ci korzystania z innych Funduszy UE, tote% 
wysi"ki po"$czenia ró%nych programów na poziomie 

terytorialnym s$ frustruj$ce. Skromnym wyj$tkiem od 

tej regu"y jest przyk"ad Lokalnych Grup Dzia"ania w 

niektórych krajach, na przyk"ad w Danii, które mog$  
korzysta( z Osi 4 zarówno PROW, jak i Funduszu 

Rybackiego. Niektóre, inne lokalne partnerstwa takie, 

jak Pays we Francji lub Przedsi&biorstwa Rozwoju 

Lokalnego w Irlandii mog$ korzysta( z funduszy zarówno 

z PROW, jak i ze 'rodków zewn&trznych. Jednak ogólny 

obraz to system wdra%ania, ograniczony do w$skiego 

obszaru dzia"ania PROW, z Lokalnymi Grupami 

Dzia"ania, które s$ cz&sto ograniczone do korzystania ze 

'rodków Osi 3 tylko z PROW. Natomiast w niektórych 

krajach rozleg"e obszary wiejskie nie korzystaj$ z 

Lokalnych Grup Dzia"ania, ani innych regionalnych 

partnerstw. 

Nale%y zaj$( si& niedostatecznym wdra%aniem 

i ograniczeniami osi$gania efektywnej 

komplementarno'ci pomi&dzy ró%nymi funduszami UE 

i krajowymi, je'li chcemy, by nast$pi"a odnowa wsi. 

Istnieje potrzeba stworzenia mechanizmów na poziomie 

UE, krajowym, regionalnym i lokalnym, które osi$gaj$ 
prawdziw$ spójno'( i komplementarno'( pomi&dzy 

g"ównymi Funduszami i, które u%ywaj$ energi& i zasoby 

wszystkich sektorów w odniesieniu do zada# opisanych 

w tym Komunikacie. Jest to ca"kowicie zgodne ze 

zintegrowanym podej'ciem okre'lonym w strategii 

Europa 2020. 

Nowa Wspólna Polityka Rolna, *ywno'ciowa i Wiejska 

(Common Agriculture, Food and Rural Policy, CAFRP) 

powinna dlatego zapewni(:

Wspólny, strategiczny zakres ramowy UE dla a. 

nowej Wspólnej Polityki Rolnej, *ywno'ciowej i 

Wiejskiej i nast&pców obecnego PROW, Funduszu 

Spójno'ci, EFS i EFR. Powinno to obejmowa(: 
Wk"ad do zmiany paradygmatu w rolnictwie i • 

odnowy wsi, 

Zapewnienie zintegrowanego, miejscowego • 

rozwoju terytorialnego z po"$czeniem i 

wzajemnym wsparciem pomi&dzy obszarami 

wiejskimi i miejskimi, 

Jasne za"o%enia dotycz$ce zmian, które maj$ • 

zosta( osi$gni&te do roku 2017 i 2020, na 

przyk"ad we wdro%eniu zrównowa%onych 

standardów w rolnictwie; utworzenie 

zrównowa%onego "a#cucha %ywno'ci, który 

zabezpiecza sprawiedliwy dochód dla 

rolników; wzmocnienia i dywersyfikacji 

gospodarki wiejskich

Zapewnienie monitorowania i oceny post&pu • 

zgodnie z za"o%eniami. 

Rozporz$dzenia dla tych pi&ciu funduszy, które s$ b. 

w pe"ni zharmonizowane ze sob$; co jasno wyja'nia 

rozgraniczenie i zamierzon$ komplementarno'( 
pomi&dzy nimi; które zharmonizowane s$ w 

zakresach proceduralnych, aby kraje cz"onkowskie 

i agencje wdra%aj$ce mog"y zminimalizowa( 
trudno'ci dla beneficjentów; i, które pozwalaj$ 
na zastosowanie odpowiednich 'rodków przez 

regionalne partnerstwa dzia"aj$ce w ca"ym 

zakresie funduszy. 

Wymóg, %e kraje cz"onkowskie (i/lub region, c. 

w krajach o systemach federalnych) powinny 

przedstawi(  do nast&pnego okresu programowania 

krajowy i/lub regionalny, strategiczny zakres 

ramowy, który odzwierciedla cele wspólnego, 

strategicznego zakresu ramowego UE i, 

który ustala jasne podstawy dla aktywnej 

komplementarno'ci pomi&dzy programami 

operacyjnymi zwi$zanymi z tymi pi&cioma 

funduszami UE.  

Wymóg, %e kraje cz"onkowskie lub, gdy ma d. 

to zastosowanie - w"adze regionalne, powinny 

na swoich terytoriach  promowa( tworzenie i 

wsparcie dzia"alno'ci regionalnych partnerstw 

w przygotowywaniu i wdra%aniu regionalnych 

lub terytorialnych strategii rozwoju, przy 

zapewnieniuu wszystkich odno'nych 'rodków 

w ramach programów operacyjnych zwi$zanych 

z wszystkimi, pi&cioma funduszami UE 

i szczególnie w zakresie proponowanego 

Europejskiego Funduszu Wiejskiego i funduszy 

operacyjnych zapewnionych (szczególnie w 

wiejskich regionach) poprzez Fundusz Wiejski lub 

(gdzie indziej) poprzez Fundusz Regionalny lub 

Spójno'ci – patrz po"$czenie z 6.4a.

Finansowanie9 

Nasza uwaga w tym Komunikacie skupia si& na 

proponowanym skierowaniu polityki nie tylko na 

ponowne rozdzielanie pieni&dzy pomi&dzy funduszami 

lub 'rodkami, lub na równowadze pomi&dzy funduszami 

europejskimi i krajowymi. Przyj&li'my za"o%enia, %e 

nowa Wspólna Polityka Rolna, *ywno'ciowa i Wiejska 

b&dzie mia"a mniej wi&cej ten sam udzia" w bud%ecie UE, 

jaki jest obecnie rozdzielony mi&dzy dwa filary WPR, 

aby sprosta( celom i zaj$( si& g"ównymi wyzwaniami 
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przedstawionymi w tym Komunikacie; i, %e b&dzie 

istnia"o efektywne po"$czenie pomi&dzy t$ polityk$ i 

innymi instrumentami UE. Nasza propozycja obejmuje 

wszystkie 'rodki ‘horyzontalne’, wliczaj$c w to p"atno'ci 

'rodowiskowe, Fundusz Rolny, które znacz$co redukuj$ 
nieukierunkowane p"atno'ci dla rolników i przemys"u 

%ywno'ciowego, a pozwoli"oby to przeznaczy( 
fundusze na dobr$ kampani& Odnowy Wsi finansowan$ 
z Funduszu Wiejskiego. Propozycje w rozdzia"ach 6.4 

i 8 dla strategicznego po"$czenia z innymi funduszami 

UE i stworzenia i dzia"alno'ci regionalnych partnerstw 

ukierunkowane s$ na zapewnienie efektywnego 

wykorzystania wszystkich odno'nych funduszy UE i 

krajowych oraz skoncentrowania zasobów sektorów 

spo"ecznego i obywatelskiego na wyzwaniach zwi$zanych 

z rozwojem. Wskazuje to równie%, %e 'rodki opisane 

w rozdziale 6 mog$ by( cz&'ciowo finansowane przez 

odno'ne fundusze UE. 

Podsumowanie10 

Opisali'my szans&, któr$ oferuje okres nowego 

programowania do zainicjowania nowego paradygmatu 

w rolnictwie, odnowy obszarów wiejskich i radykalnej 

próby zharmonizowania wykorzystania ró%nych 

Funduszy UE. Jeste'my w pe"ni 'wiadomi radykalnego, 

ponownego przemy'lenia polityki i praktyki, jakie 

poci$gn$ za sob$ te zmiany dla krajów cz"onkowskich 

i udzia"owców. B&dziemy odgrywa( aktywn$ rol& w 

konsultacji publicznej, która nast$pi po ‘Komunikacie’ 

Komisji z listopada 2010 roku. Dokonuj$c tego 

poka%emy, w jaki sposób organizacje spo"ecze#stwa 

obywatelskiego, mog$ przyczyni( si& do olbrzymiego, 

wspólnego wysi"ku, który potrzebny b&dzie, aby regiony 

wiejskie UE zrealizowa"y swój potencja" zaspokojenia 

potrzeb wszystkich europejskich obywateli i osi$gni&cia 

celów wyznaczonych przez Uni& Europejsk$. 
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