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WSPÓLNA POLITYKA ROLNA  
W LATACH 2014-2020. KWESTIE 
FINANSOWE NA TLE BUDŻETU 
WIELOLETNIEGO 

Janusz Rowiński*

Chociaż	do	1	stycznia	2014	roku	pozostało	niewiele	
miesięcy,	wciąż	nie	jest	znana	wysokość	środków	unij-
nych,	które	będą	zarezerwowane	na	współfinansowanie	
wspólnej	polityki	 rolnej	 (WPR)	w	wieloletnim	budżecie	
unijnym,	 realizowanym	w	 latach	2014-2020.	 Przyjęcie	
budżetu	przez	Radę	Europejską	na	specjalnym	posiedze-
niu	 w	 dniach	 7-8	 lutego	 2013	 roku1	 to	 tylko	 kolejny	
krok,	przybliżający	do	zakończenia	procedury	zatwier-
dzania.	Konieczne	jest	jeszcze	jego	przyjęcie	przez	Par-
lament	Europejski	(PE).	Opinie	wielu	europejskich	parla-
mentarzystów	o	przyjętym	przez	Radę	budżecie	są	nie-
zwykle	krytyczne2.	Na	pewno	 jest	 to	częściowo	wynik	
taktyki	negocjacyjnej.	Na	posiedzeniu	PE	13	marca	2013	
roku	 Parlament	 odrzucił	 konkluzje	 Rady	 Europejskiej,	
uznając,	że	polityczne	porozumienie	w	obecnym	kształ-
cie	 nie	 odzwierciedla	 priorytetów	 i	wątpliwości	 przed-
stawianych	 przez	 Parlament3	 oraz	 uchwalił	 mandat	
negocjacyjny	dla	przedstawicieli	PE	na	rozmowy	z	Radą	
i	 Komisją	 Europejską.	 Mogą	 one	 potrwać	 nawet	 do	
czerwca	2013	roku.	Mówienie	o	ewentualnym	zaweto-
waniu	budżetu	jest	zatem	przedwczesne	i	najprawdopo-
dobniej	nie	ma	sensu,	o	czym	dalej.	

Nie	 ma	 jeszcze	 również	 rozporządzeń	 Parlamentu	
Europejskiego	i	Rady	UE	oraz	wydanych	na	ich	podsta-
wie	 rozporządzeń	wykonawczych	 Komisji	 Europejskiej	
(KE).	 Rozporządzenia	 tych	 trzech	 organów	 Unii	 będą	
stanowić	 prawne	 „oprzyrządowanie”	 WPR	 w	 latach	
2014-2020.	Kwestie	budżetowe	(część	rolna	na	tle	całe-
go	budżetu	wieloletniego)	przedstawiono	więc	z	koniecz-
ności	 na	 podstawie	 dokumentów	 i	 danych	wstępnych,	
dostępnych	 15	 lutego	 2013	 roku.	 Ewentualne	 zmiany	
wprowadzone	 przez	 Parlament	 Europejski	 zostaną	
uwzględnione	w		następnych	artykułach	poświęconych	
ogólnym	 założeniom	 przyszłej	WPR,	 a	 także	 sprawom	
szczegółowym,	 które	 będą	 decydować	 o	 efektywności	
i	skuteczności	prowadzonej	polityki,	tj.	płatnościom	bez-
pośrednim	i	programowi	rozwoju	obszarów	wiejskich.	

Prace nad unijnym budżetem wieloletnim  
na lata 2014-2020

W	 tabeli	 1	 przedstawiono	 pięć	 propozycji	 budżetu	
unijnego	na	lata	2014-2020	w	takiej	kolejności,	w	jakiej	
się	 ukazywały	 (wciąż	 jeszcze	 propozycją	 jest	 również	

budżet	przyjęty	przez	Radę).	Dwie	pierwsze	są	autorstwa	
Komisji,	 dwie	 kolejne	 –	 przewodniczącego	Rady	 Euro-
pejskiej	Hermana	Van	Rompuy’a,	a	piąta	to	wersja	przy-
jęta	 przez	 Radę	 Europejską	 na	 lutowym	 szczycie.	
W	czerwcu	2011	roku	propozycję	budżetu	dla	dwudzie-
stu	 siedmiu	 państw	 członkowskich	 Komisja	 przekazała	
Radzie,	 Parlamentowi	 Europejskiemu,	 Europejskiemu	
Komitetowi	Ekonomiczno-Społecznemu	(EKES)	i	Komite-
towi	 Regionów4.	 Budżet	 (w	 cenach	 2011	 roku)	 został	
opracowany	na	kwotę	1	083,3	mld	euro	(zobowiązania,	
commitments),	z	tego	1	025,0	mld	euro	w	części	„pod-
stawowej”	(wieloletnie	ramy	finansowe	–	WRF,	Multian-
nual Financial Framework)	oraz	58,3	mld	euro	w	części	
„dodatkowej”	(poza	WRF),	obejmującej	m.in:	instrument	
elastyczności,	Fundusz	Solidarności,	Europejski	Fundusz	
Dostosowania	do	Globalizacji,	rezerwę	na	pomoc	nad-
zwyczajną	i	Europejski	Fundusz	Rozwoju.	W	lipcu	2012	
roku	 Komisja	 przedłożyła	 skorygowaną	 propozycję,	
w	której	ogólną	kwotę	zobowiązań	budżetu	zwiększono	
do	 1	 091,5	 mld	 euro5.	 Budżet	 zwiększono,	 aby	 m.in.	
uwzględnić	 dwudzieste	 ósme	 państwo	 członkowskie	 –	
Chorwację.	Wprawdzie	 proces	 jej	 przyjęcia	 nie	 został	
jeszcze	 zakończony,	 ale	 jest	 tak	 zaawansowany,	 że	
w	budżecie	zarezerwowano	dla	Chorwacji	odpowiednie	
kwoty.	

Wiadomo	było,	że	dyskusja	nad	budżetem	wielolet-
nim	zarówno	w	Radzie,	jak	i	w	Parlamencie	będzie	tra-
dycyjnie	długa	 i	burzliwa.	Wysokość	budżetu	wielolet-
niego	również	w	poprzednich	okresach	programowania	
była	 źródłem	 sporów,	 wszczynanych	 zwykle	 przez	
Wielką	Brytanię,	która	z	reguły	od	czasu	premier	Marga-
ret	Thatcher	domagała	się	budżetu	niższego	niż	propo-
nowany	 przez	 Komisję.	 Propozycję	 Komisji	 na	 lata	
2014-2020	 zakwestionowała	 jednak	 nie	 tylko	 Wielka	
Brytania,	ale	również	pozostali	płatnicy	netto6.	Państwa,	
które	do	budżetu	unijnego	przekazują	więcej	niż	z	niego	
otrzymują,	 domagały	 się	 mniejszego	 budżetu,	 nie	
wymieniając	jednak	we	wspólnym	liście	kwoty	zmniej-
szenia	 (niższy	 budżet	 to	 mniejsze	 wpłaty	 płatników	
netto,	 a	 także	 mniejsza	 różnica	 między	 obowiązkową	
wpłatą	do	budżetu	a	środkami	otrzymanymi	z	budżetu).	
Niektórzy	płatnicy	netto	wymieniali	jednak	przy	innych	
okazjach	 konkretną	 kwotę	 zmniejszenia7.	 Premier	 bry-
tyjski	 David	 Cameron	 stwierdził	 przy	 tym,	 że	 w	 razie	
niespełnienia	 jego	 żądania	 zawetuje	 budżet.	 Z	 kolei	
beneficjenci	netto,	w	tym	Polska,	domagali	się	zachowa-
nia	budżetu	w	wysokości	proponowanej	przez	Komisję,	
świadomi,	 że	 niższy	 budżet	 to	 mniejsze	 możliwości	
realizowania	 programów	 rozwojowych.	 	 Negocjacje,	
które	 miały	 doprowadzić	 do	 uzgodnienia	 stanowiska	
wszystkich	27	państw	członkowskich	(w	sprawie	budże-
tu	 wieloletniego	 niezbędna	 jest	 jednomyślność),	 miały	
postać	 intensywnych	 spotkań	 na	 różnych	 szczeblach	
administracji	 rządowej.	 Ważną	 rolę	 odgrywali	 w	 nich	
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Tabela 1

Budżet UE (zobowiązania) w latach 2014-2020. Pierwotne propozycje Komisji, propozycje zmian i budżet przyjęty 
przez Radę Europejską (mln euro, ceny 2011 roku)

Wyszczególnienie 
Propozycje Komisji Propozycje  

H. Van Rompuya Budżet 
przyjęty

pierwotna skorygowana pierwsza druga

wieloletnie	ramy	finansowe	–	WRF

(1).	Wzrost	innowacyjny	i	oparty	na	wiedzy 490	908 494	763 462	147 459	691 450	763

-	Spójność	społeczna,	ekonomiczna	i	terytorialnaa 336	020 339	243 309	495 320	148 325	149

-	Pozostałe	pozycje	 154	888 155	520 152	652 139	543 125	614

(2).	Wzrost	zrównoważony	i	gospod.	zasobami	naturalnymi 382	927 386	472 364	472 372	229 373	179

-	wspólna	polityka	rolna 371	720	 373	864 352	118 360	188 362	787

										z	tego:		rynek	i	płatności	bezpośrednie 281	825 283	051 269	852 277	852 277	851

-	rozwój	obszarów	wiejskich 89	895 90	813c 82	266c 82	336c 84	936

-	rybołówstwo,	ochrona	środowiska	i		zachowanie	klimatu	 9	885	 11	208 10	954 10	711 10	392

-	inne,	w	tym	wydatki		administracyjne	(m.	in.	Agencje) 1	323 1	400c 1	400c 1	400c -

(3).	Bezpieczeństwo	i	sprawy	obywatelskie	 18	535 18	809 18	309 16	685 15	686

(4).	Globalna	Europa 70	000 70	000 65	650 60	667 58	704

(5).	Administracja 62	629 63	165 62	629 62	629 61	629

										z	tego:		wydatki	funkcjonowania	instytucji 50	464 51 000 b.d. b.d. 49	796

(6).	Wyrównanie	 - 27 27 27 27

Wersja zobowiązania WRF ogółem 1 025 000 1 033 235 973 222 971 916 959 988

%	DNB	 1,05% 1,08% b.d. b.d. 1,00

poza	wieloletnimi	ramami	finansowymi	–	poza	WRF

Rezerwa	uruchamiana	w	sytuacjach	krytycznych 2	450 2	450 -b 1	960 1	960

Europejski	Fundusz	Dostosowania	do	Globalizacji 3 000 3 000 1	848 1	848 1 050

Fundusz	Solidarności 7	000 7	000 5	250 4	550 3 500

Instrument		elastyczności	 3 500 3 500 3 500 3 500 3 300

International	Thermonuclear	Experimental	Reactor	(ITER) 2	707 2	707 przeniesiona	do	pozycji	1WRF

Global	Monitoring	for	Environment	and	Security	(GMES) 5	841 5	841 przeniesiona	do	pozycji	1WRF

Rezerwa	na	wypadek	kryzysów	w	rolnictwie 3 500 3 500 przeniesiona	do	pozycji	2	WRF

Europejski	Fundusz	na	rzecz	Rozwoju	Krajów	
Rozwijających	się	 30	319 30	319 26	984 26	984 26	984

„Poza	WRF”	ogółem	 58	316 58	316 37	582 38	842 36	794

WRF i poza WRF ogółem 1 083 316 1 091 541 1 010 804 1 010 758 996 782

Uwagi: a Bez pozycji „Connecting Europe”. b Przeniesiona do pozycji Globalna Europa (następnie przeniesiona ponownie do „poza 
WRF”). c Szacunki własne.

Źródła: Zestawiono na podstawie: Propozycje Komisji: pierwotna – Propozycja rozporządzenia Rady określającego wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2014-2020, KOM (2011) 398 wersja ostateczna, 29.6.2011 r.; skorygowana – Zmieniony wniosek. 
Rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020, KOM (2012) 388 wersja ostateczna, 6.7.2012 r.; 
Propozycje H. Van Rompuya: A Matthews. No Decision on MFF at first Attempt. 13 November 2012. Blog dostępny na stronie  
http//capreform.eu/no-decision-on-mff-budget-at-first-attempt; Budżet przyjęty: Conclusions (Multiannual Financial Framework) 
European Council. EUCO 37/13. European Council. Brussels, 8 February 2013; własne szacunki.
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„szerpowie”,	 negocjatorzy	 wyspecjalizowani	 w	 dwu-
stronnych	 i	 wielostronnych	 nieoficjalnych	 rozmowach	
kuluarowych.	O	tym	jak	trudne	musiały	być	te	rozmowy	
świadczy	 zwołanie	 nadzwyczajnego	 posiedzenia	 Rady	
Europejskiej,	na	którym	budżet	miał	być	przyjęty,	dopie-
ro	22-23	listopada	2012	r.,	a	więc	16	miesięcy	po	prze-
kazaniu	 projektu	 przez	 Komisję.	 Zwołanie	 Rady	 było	
zresztą	ryzykowne,	ponieważ	wiadomo	było,	że	państwa	
członkowskie	jeszcze	nie	doszły	do	porozumienia.	Roli	
mediatora	podjął	się	z	racji	swego	stanowiska	przewod-
niczący	 Rady	H.	 Van	 Rompuy,	 który	 przedstawił	 pod-
czas	posiedzenia	dwie	propozycje	budżetowe;	drugą	po	
odrzuceniu	pierwszej	przez	państwa	członkowskie	(por.	
tabela	 1,	 Propozycje	 H.	 Van	 Rompuy’a).	 Zarówno	
w	pierwszej,	 jak	 i	w	drugiej	propozycji	budżet	ogółem	
był	niższy	od	proponowanego	przez	KE	(wersja	skorygo-
wana	 z	 lipca	 2012	 r.)	 o	 około	 80	mld	 euro	 i	 wynosił	
niespełna	 1	 011	 mld	 euro8.	 Cięcia	 miały	 zmniejszyć	
część	„poza	WRF”	do	niespełna	40	mld	euro	(o	około	20	
mld	euro,	czyli	o	35%),	a	budżet	podstawowy	w	pierw-
szej	propozycji	do	973,2	mld	euro,	a	w	drugiej	do	971,9	
mld	euro	(o	ponad	60	mld	euro,	czyli	o	6%).	 Jednakże	
tak	wysokie	cięcia	w	części	„poza	WRF”	były	częściowo	
zabiegiem	 księgowym,	 ponieważ	 trzech	 pozycji	 na	
kwotę	około	14,5	mld	euro	H.	Van	Rompuy	nie	usunął,	
a	 jedynie	 przeniósł	 do	 budżetu	 podstawowego,	 nie	
zwiększając	 zresztą	 z	 tego	 powodu	 jego	 wysokości.	
Jedna	z	nich	–	„Rezerwa	uruchamiana	w	sytuacjach	kry-
zysowych”	–	w	drugiej	propozycji	znalazła	się	ponownie	
w	części	„poza	WRF”.	

Cechą	 charakterystyczną	 obu	 propozycji	 H.	 Van	
Rompuy’a	 było	 zmniejszenie	 kwot	 znajdujących	 się	
w	 dwóch	 największych	 i	 najważniejszych	 rozdziałach	
budżetu,	w	rozdziale	1	„Wzrost	innowacyjny	i	oparty	na	
wiedzy”9	 oraz	 w	 rozdziale	 2	 „Wzrost	 zrównoważony	
i	gospodarowanie	zasobami	naturalnymi”	(pod	tą	nazwą	
kryje	się	przede	wszystkim	WPR,	a	także	wyodrębnione	
jako	osobne	pozycje	rybołówstwo,	ochrona	środowiska	
oraz	zapobieganie	zmianom	klimatycznym).	Nie	stano-
wiło	to	zaskoczenia,	bo	tak	poważna	redukcja	budżetu	
nie	 byłaby	 możliwa	 bez	 cięć	 wydatków	 na	 te	 cele.	 
H.	Van	Rompuy	proponował	przede	wszystkim	ograni-
czenie	wspierania	wzrostu	innowacyjnego	i	opartego	na	
wiedzy	 (o	 blisko	 33	 mld	 euro	 w	 pierwszej	 i	 ponad	 
35	mld	euro	w	drugiej	propozycji),	przy	czym	w	pierw-
szej	zostały	zmniejszone	niemal	wyłącznie	środki	fundu-
szy	 strukturalnych	 i	 Funduszu	 Spójności	 (zmniejszenie	
o	blisko	30	mld	euro),	a	środki	współfinansujące	innowa-
cyjność	 i	 postęp	 naukowy	 (wzrost	 oparty	 na	 wiedzy)	
pozostawiono	właściwie	bez	zmian.	W	drugiej	propozy-
cji	przywrócono	częściowo	środki	wspierające	fundusze	
strukturalne	 i	Fundusz	Spójności	 (zmniejszenie	o	około	
19	 mld	 euro)	 kosztem	 finansowania	 innowacyjności	
i	 postępu	 naukowego	 (ograniczenie	 o	 16	 mld	 euro).	
O	zachowanie	finansowania	funduszy	strukturalnych	na	
poziomie	 proponowanym	 przez	 Komisję	 starały	 się	
przede	 wszystkim	 biedniejsze	 państwa	 członkowskie	
(państwa	konwergencji),	tworząc	w	tym	celu	koalicję	ad 
hoc,	znaną	pod	nazwą	„Przyjaciele	Funduszu	Spójności”.	

Chociaż	cięcia	proponowane	przez	H.	Van	Rompuy’a	
wyniosły	około	80	mld	euro,	a	zatem	były	bliskie	pier-
wotnym	żądaniom	premiera	Wielkiej	Brytanii	D.	Came-
rona,	 „mediacja”	 nie	 powiodła	 się.	 Płatnicy	 netto	 nie	
zaakceptowali	okrojonego	budżetu,	domagając	się	jesz-
cze	większych	cięć.	Ich	żądania	nie	ograniczały	się	tylko	
do	zmniejszenia	budżetu	ogółem.	Wysokości	ujemnych	
sald	płatników	netto	w	 rozliczeniach	z	budżetem	unij-
nym	 zależą	 również	 od	 tego,	 które	 pozycje	 zostaną	
zmniejszone.	Niektórzy	z	nich	zatem	starannie	pilnowa-
li,	aby	zostały	zachowane	te	pozycje,	dzięki	którym	ich	
kraje	 otrzymują	 z	 powrotem	 znaczną	 część	 pieniędzy	
wpłaconych	 do	 budżetu	 unijnego.	 Tak	 postępowała	
przede	wszystkim	Francja,	ostro	broniąca	płatności	bez-
pośrednich,	przy	czym	jej	działania	okazały	się	niezwy-
kle	skuteczne.	Świadczy	o	tym	korekta	dokonana	przez	
Van	Rompuy’a	w	drugiej	propozycji	ograniczenia	wydat-
ków	na	WPR.	W	pierwszej	–	finansowanie	WPR	zostało	
zmniejszone	o	22	mld	euro,	a	w	drugiej	tylko	o	14	mld	
euro.	Różnica	wynikała	z	przywrócenia	części	środków	
przeznaczonych	na	 sfinansowanie	 regulacji	 rynkowych	
i	 płatności	 bezpośrednich	 (w	 pierwszej	 propozycji	
o	 około	 13	mld	 euro,	 a	 w	 drugiej	 około	 5	mld	 euro).	
Najprawdopodobniej	 wskutek	 zabiegów	 Francji,	 Van	
Rompuy	w	ciągu	jednego	dnia	„poprawił	swoje	niedopa-
trzenie”.	Środki	przeznaczone	na	sfinansowanie	progra-
mów	rozwoju	obszarów	wiejskich	nie	miały	tak	wpływo-
wego	 obrońcy	 i	 w	 obu	 propozycjach	 zmniejszono	 je	
o	około	9	mld	euro	(ze	środków	tych	korzystają	przede	
wszystkim	 biedniejsze	 państwa	 członkowskie;	 płatnicy	
netto	nie	są	nimi	specjalnie	zainteresowani).	

Płatnicy	netto,	domagając	się	niższego	budżetu,	dys-
ponowali	dwoma	poważnymi	argumentami,	których	nie	
mieli	 podczas	 poprzednich	 dyskusji	 budżetowych.	
Pierwszym	 jest	 krytyczna	 sytuacja	 finansów	 niektórych	
państw	 strefy	 euro.	 Stabilizacja	 finansowa	 strefy	 przy	
zachowaniu	 obecnego	 składu	 jej	 członków	 wymaga	
zaangażowania	niezwykle	wysokich	środków,	przy	czym	
ostateczne	koszty	 tego	przedsięwzięcia,	a	 także	 termin,	
w	którym	nastąpi	powrót	do	równowagi,	są	wciąż	trudne	
do	 określenia.	 W	 uzdrawianie	 finansów	 państw,	 które	
mają	poważne	kłopoty	finansowe,	poza	międzynarodo-
wymi	instytucjami	finansowymi	–	Europejskim	Bankiem	
Centralnym,	 Bankiem	 Światowym	 oraz	Międzynarodo-
wym	Funduszem	Walutowym	–	zaangażowało	się	kilka	
najsilniejszych	 gospodarczo	 państw	 strefy	 euro,	w	 tym	
przede	wszystkim	Niemcy.	W	rezultacie	niektórzy	płat-
nicy	netto	argumentują,	że	brak	im	pieniędzy	na	sfinan-
sowanie	 budżetu	 w	 wysokości	 proponowanej	 przez	
Komisję.	Drugim	argumentem,	uzasadniającym	koniecz-
ność	 „małego	 budżetu”,	 ściśle	 związanym	 z	 poprzed-
nim,	 jest	utrzymująca	się	od	kilku	 lat	 recesja	w	niektó-
rych	 państwach	 UE	 lub	 znaczne	 spowolnienie	 tempa	
wzrostu	gospodarczego	we	wszystkich	pozostałych.	 Ist-
niejące	 trudności	 gospodarcze	 niewątpliwie	 powodują	
zmniejszanie	 poczucia	 solidarności	 państw	 członkow-
skich,	w	 tym	przede	wszystkim	wśród	płatników	netto,	
i	 narastanie	 tendencji	 „niech	 każdy	 radzi	 sobie	 sam”.	
Pojawiają	się	opinie,	że	państwa	otrzymujące	pomoc	nie	
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wykorzystują	 jej	 właściwie.	 Dlaczego	 więc	 płacący	
podatki	w	państwach	płatnikach	netto	mają	finansować	
wątpliwej	wartości	projekty	inwestycyjne	i	nieskuteczne	
programy	 szkoleniowe	 w	 państwach	 otrzymujących	
pomoc? 

Kolejne	 posiedzenie	 Rady,	 na	 którym	 omawiano	
i	przyjęto	budżet	wieloletni,	odbyło	się	7	i	8	lutego	2013	
roku.	Budżet	ogółem	(WRF	i	„poza	WRF”)	został	przyję-
ty	w	wysokości	(zobowiązania)	997	mld	euro,	czyli	niż-
szej	od	propozycji	H.	Van	Rompuy’a	o	15	mld	euro,	a	od	
skorygowanej	propozycji	Komisji	o	95	mld	euro.	Stano-
wi	on	1%	prognozowanego	dochodu	narodowego	brutto	
(GNI	–	Gross National Income)	państw	członkowskich.	
Jest	to	zatem	pod	względem	obciążenia	dochodów	naro-
dowych	państw	członkowskich	najmniejszy	budżet	wie-
loletni	w	historii	Wspólnoty/Unii.	

Rzeczywiste	 wydatki	 budżetu	 (payments)	 mają	 być	
niższe	(około	910	mld	euro).	Zobowiązania	w	wysokości	
blisko	90	mld	euro	zostaną	zatem	pokryte	po	roku	2020.	
Tak	duża	różnica	między	zobowiązaniami	a	płatnościa-
mi	świadczy	zdaniem	niektórych	komentatorów	o	sztucz-
nym	 zrównoważeniu	 budżetu	 unijnego	 i	 ma	 charakter	
ukrywającej	deficyt	„kreatywnej	księgowości”10.	Trudno	
ocenić	 czy	 taka	 opinia	 jest	 słuszna,	 choć	 rzeczywiście	
różnica	między	obydwiema	wersjami	budżetu	jest	zasta-
nawiająco	wysoka.	W	budżecie	na	lata	2014-2020	prze-
widziano,	 że	 zobowiązania	 przechodzące	 z	 obecnego	
okresu	budżetowania	wieloletniego	będą	przeszło	 trzy-
krotnie	 mniejsze,	 bo	 wyniosą	 tylko	 27	 mld	 euro	 (por.	
tabela	 1).	 Równocześnie	 jednak	 tak	 wysoka	 różnica	
może	być	wynikiem	 świadomości,	 że	niektóre	pozycje	
budżetu	 wieloletniego	 zostaną	 uruchomione	 najwcze-
śniej	dopiero	pod	koniec	roku	2014.	Ponadto	obowiązu-
jącą	obecnie	zasadę	n+2	zastąpiono	zasadą	n+3	i	wobec	
tego	 rozliczenia	 programu	 2014-2020	 zakończą	 się	
dopiero	31	grudnia	2023	roku.	

Według	niektórych	 informacji	prasowych,	opubliko-
wanych	 tuż	 przed	 szczytem,	 i	 wypowiedzi	 niektórych	
europosłów11	 nie	 było	 pewności,	 że	 budżet	 zostanie	
przyjęty	na	lutowym	(2013	r.)	posiedzeniu	Rady.	Ponad-
to	spodziewano	się	wyższych	cięć,	które	spowodowały-
by,	że	budżet	ogółem	(WRF	i	“poza	WRF”)	kształtowałby	
się	w	wysokości	około	980	mld	euro.	

Z	porównania	budżetu	przyjętego	przez	Radę	ze	sko-
rygowaną	 propozycją	 Komisji	 wynika,	 że	 najbardziej	
“ucierpiały”	wydatki	na	wspieranie	wzrostu	 innowacyj-
nego	i	opartego	na	wiedzy	(według	tabeli	1	zmniejszenie	
wynosi	 około	 30	 mld	 euro;	 w	 rzeczywistości	 jednak	
wynosi	ono	około	38,5	mld	euro,	ponieważ	z	tej	pozycji	
dodatkowo	będą	finansowane	dwa	inne	programy	„Funk-
cjonowanie	eksperymentalnego	reaktora	atomowego”12 
oraz	„System	kontroli	środowiska	i	bezpieczeństwa”13).	
Ponadto	 o	 14	 mld	 euro	 ograniczono	 środki	 funduszy	
strukturalnych	i	Funduszu	Spójności.	Środki	WPR	zmniej-
szono	o	około	16	mld	euro,	z	tego	na	rozwój	rolnictwa	
i	obszarów	wiejskich	o	8	mld	euro,	a	5,5	mld	euro	na	
wypłaty	płatności	bezpośrednich	i	interwencje	rynkowe.	

Ponadto,	 ze	 środków	 wspierających	 rozwój	 obszarów	
wiejskich	 będzie	można	w	 razie	 potrzeby	 sfinansować	
dodatkowo	do	wysokości	3,5	mld	euro	działania	zapo-
biegające	 kryzysowi	 w	 rolnictwie.	 Pozostałe	 pozycje	
zostały	 utrzymane	 w	 wysokości	 proponowanej	 przez	
Komisję	lub	też	ich	ograniczenia	były	niewielkie.

Kolejny	budżet	został	ostatecznie	przyjęty	przez	Radę	
w	 wysokości,	 o	 jaką	 zabiegał	 największy	 przeciwnik	
budżetu	Komisji,	premier	Wielkiej	Brytanii	D.	Cameron.	
Należy	 zatem	 uznać,	 że	 właśnie	 on	 jest	 „zwycięzcą”	
negocjacji,	 gdyż	 konsekwentnie	 przeprowadził	 swoją	
koncepcję	 „małego	 budżetu”.	 Przy	 okazji	 „zwycięzca-
mi”	są	także	wszyscy	płatnicy	netto.	W	rezultacie	budżet	
został		skonstruowany	zgodnie	z	minimalistyczną	zasadą	
negocjacyjną	 „najmniejszego	wspólnego	mianownika”.	
Zwycięstwo	zwolenników	„małego	budżetu”	jest	przede	
wszystkim	porażką	Komisji,	 głównie	dlatego,	 że	 szcze-
gólnie	ostro	ograniczono	w	nim	i	tak	zresztą	dość	umiar-
kowane	wsparcie	wzrostu	innowacyjnego	i	opartego	na	
wiedzy.	 Z	 realizacją	 tej	 polityki	 Unia	 miała	 zresztą	
zawsze	kłopoty.	Przypomnieć	należy,	że	w	poprzedniej	
dekadzie	 nie	 osiągnięto	 celów	 strategii	 lizbońskiej	 ani	
w	 wersji	 początkowej,	 ani	 w	 zmodyfikowanej.	 Efekty	
dyskusji	 nad	 budżetem	 na	 lata	 2014-2020	 świadczą	
o	 tym,	 że	 o	 strategii	 lizbońskiej	 zapomniały	 zarówno	
państwa	członkowskie,	jak	i	Rada,	a	Komisja	była	jedyną	
instytucją	unijną,	która	próbowała	włączyć	jej	elementy	
do	budżetu.	Państwa	członkowskie,	szukając	w	budże-
cie	 na	 lata	 2014-2020	 oszczędności,	 broniły	 przede	
wszystkim	 wydatków	 sztywnych,	 których	 z	 różnych	
względów	nie	można	zmniejszyć	 (płatności	bezpośred-
nie)	lub	których	ograniczenie	jest	trudne	(fundusze	struk-
turalne,	Fundusz	Spójności,	Fundusz	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich).	Ich	ograniczenie	spowodowałoby	w	niektó-
rych	 państwach	 burzę	 polityczną.	 Zwłaszcza	 gwałtow-
ne,	na	propozycje	ich	zmniejszenia,	byłyby	reakcje	rol-
ników	tych	państw	członkowskich,	w	których	płatności	
bezpośrednie	 kształtują	 się	 powyżej	 średniej	 unijnej.	
Natomiast	finansowanie	wzrostu	innowacyjnego	i	opar-
tego	na	wiedzy	jest	obarczone	dużym	ryzykiem,	a	pierw-
sze	efekty	wielu	programów	z	tego	zakresu	ujawniają	się	
często	dopiero	w	długim	okresie.	Dlatego	też	m.in.	ogra-
niczenie	tej	pozycji	nie	grozi	konsekwencjami	politycz-
nymi	i	niepokojami	społecznymi.

Uznanie	 płatników	 netto	 za	 zwycięzców	 nie	 musi	
oznaczać	porażki	państw-beneficjentów	netto,	a	zwłasz-
cza	 nie	musi	 spowodować,	 że	 realizowane	 przez	 nich	
programy,	współfinansowane	ze	środków	unijnych,	będą	
miały	 w	 kolejnej	 perspektywie	 budżetowej	 znacznie	
mniejsze	znaczenie	dla	 rozwoju	niż	programy	obecne.	
Mniejsze	w	wielu	 przypadkach	 środki	 unijne	 powinny	
bowiem	 skłaniać	 wszystkie	 państwa	 członkowskie	 do	
znacznie	 staranniejszego	 wyboru	 współfinansowanych	
przez	 UE	 projektów.	 Polska	 jest	 państwem	 wzorowo	
przygotowującym	 i	 realizującym	 programy	 unijne14,	
a	przecież	każdy,	zajmujący	się	problematyką	programo-
wania	 i	 efektywności	 funduszy	 unijnych,	 z	 łatwością	
może	wskazać	zrealizowane	projekty,	które	nie	powinny	
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być	wprowadzone	do	programu.	Czasem	 	przy	progra-
mowaniu	obowiązuje	zasada	„są	środki,	trzeba	je	wydać,	
bo	 jeśli	 ich	 nie	 wydamy,	 trzeba	 będzie	 je	 zwrócić”.	
Rezultatem	stosowania	tej	zasady	może	być	wprowadze-
nie	 do	programu	nieefektywnego	projektu.	 Tymczasem	
przy	ocenie	projektu,	który	ma	być	współfinansowany	ze	
środków	unijnych,	powinno	się	m.in.	odpowiedzieć	na	
pytanie	 „czy	 finansowałbym	 ten	 projekt	 wyłącznie	 ze	
środków	 własnych	 (np.	 z	 budżetu	 samorządu	 lokalne-
go)”	i	realizować	projekt	tylko	wówczas,	gdy	odpowiedź	
brzmi	„tak”.	

Przyjęcie	budżetu	przez	Radę	Europejską	oznacza,	że	
rządy	wszystkich	państw	członkowskich	zaakceptowały	
budżet,	 ale	 nie	 kończy	 procedury	 jego	 zatwierdzenia.	
Aktywnym	 uczestnikiem	 ostatniej	 fazy	 „gry	 o	 budżet”	
jest	 bowiem	Parlament	 Europejski.	Negocjacje	 z	 Parla-
mentem	mają	również	umożliwić	przyjęcie	około	75	roz-
porządzeń	 i	 dyrektyw	 stanowiących	 pakiet	 związany	
z	 budżetem,	 czyli	 wieloletnimi	 ramami	 finansowymi.	
W	tej	kwestii	porozumienie	Rady	Europejskiej	przekłada	
się	na	następujące	prace	ustawodawcze:

 � Część	porozumienia,	która	wiąże	się	z	rozporządze-
niem	 w	 sprawie	 wieloletnich	 ram	 finansowych	
i	 z	 przepisami	 o	 zasobach	 własnych,	 zyska	 formę	
aktów	ustawodawczych.	Zostaną	one	przyjęte	przez	
Radę	 UE	 po	 uzyskaniu	 –	 w	 zależności	 od	 aktu	 –	
zgody	 lub	 opinii	 Parlamentu	 Europejskiego	 (rozpo-
rządzenie	w	sprawie	wieloletnich	 ram	 finansowych	
wymaga	zgody	PE).

 � Część	porozumienia,	która	wiąże	się	z	finansowymi	
aspektami	 aktów	 sektorowych,	 wskaże	 Radzie	 UE,	
jak	 sfinalizować	prace	ustawodawcze	we	współde-
cyzji	z	Parlamentem15.

Uzyskanie	zgody	Parlamentu	Europejskiego	jest	nie-
zbędne,	 aby	 budżet	 stał	 się	 obowiązującym	 prawem.	
Pozycja	negocjacyjna	Parlamentu	jest	jednak	dość	słaba,	
gdyż	nie	dysponuje	on	żadnymi	środkami	finansowymi,	
za	 pomocą	 których	 mógłby	 budżet	 zwiększyć.	 Jedyną	
poważną	bronią,	którą	dysponuje	Parlament	Europejski,	
jest	możliwość	odrzucenia	budżetu,	za	którym	musiałaby	
głosować	bezwzględna	większość	 (378)	posłów	wybra-
nych,	 a	 nie	 bezwzględna	 większość	 uczestniczących	
w	głosowaniu.	Taką	większość	trudno	jest	osiągnąć,	ponie-
waż	europejscy	posłowie	są	świadomi,	że	rząd	państwa,	
którego	są	obywatelami	(a	często	także	członkami	partii,	
która	weszła	do	rządu)	wyraził	zgodę	na	jego	przyjęcie.	
Dlatego	 też	można	przewidzieć,	 jak	 się	 zakończy	 spór	
o	 budżet	 wieloletni.	 Parlament	 niewątpliwie	 będzie	
dążył,	tak	jak	w	latach	2007-2013,	do	ograniczenia	cięć.	
Jeśli	europejskim	deputowanym	nie	uda		się	wprowadzić	
proponowanych	przez	nich	zmian,	mogą	podjąć	decyzję	
o	odrzuceniu	budżetu.	W	poprzednim	okresie	budżeto-
wym	Parlament	odrzucił	w		styczniu	2006	roku	budżet	
przyjęty	 przez	 Radę	 Europejską	 w	 grudniu	 2005	 roku.	
Prace	 nad	budżetem	unijnym	zakończyły	 się	wówczas	
dopiero	 w	 maju	 2006	 roku	 przyjęciem	 budżetu	 przez	
Parlament.	 Wprawdzie	 Parlamentowi	 udało	 się	 nie-
znacznie	zwiększyć	budżet,	ale	równocześnie	nastąpiło	

opóźnienie	prac	nad		nim	i	programami	o	pięć	miesięcy.	
Mimo	że	per saldo	korzyści	były	wówczas	wątpliwe,	nie	
można	wykluczyć,	że	taki	manewr	zostanie	powtórzony	
obecnie.	 Możliwe	 jest	 jednak	 również	 odrzucenie	
budżetu	wieloletniego.	Wówczas	przewidziane	jest	roz-
wiązanie	 awaryjne	 w	 postaci	 budżetu	 jednorocznego	
(lub	nawet	kolejnych	budżetów	 jednorocznych).	 Jest	 to	
jednak	rozwiązanie	niewygodne	dla	wszystkich	państw	
członkowskich	i	dlatego	zapewne	do	niego	nie	dojdzie.	
Najprawdopodobniej	dyskusja	między	Radą	a	Parlamen-
tem	(w	imieniu	Rady	budżet	będzie	negocjować	prezy-
dencja	 irlandzka,	 swój	 udział	 zapowiedział	 również	 
H.	Van	Rompuy)	będzie	jeszcze	gwałtowniejsza	niż	pod-
czas	 zatwierdzania	 poprzedniego	 budżetu	 wieloletnie-
go.	 Jej	 ostatecznym	 wynikiem	 będzie	 porozumienie16,	
które	każda	ze	stron	uzna	za	swój	sukces.	Istota	porozu-
mienia	będzie	taka	sama	jak	w	roku	2006;	budżet	ogó-
łem	 na	 lata	 2014-2020	może	 być	wyższy	 niż	 przyjęty	
przez	Radę,	ale	różnica	będzie	niewielka.	

Reasumując,	 jedną	 z	 dwóch	 największych	 pozycji	
budżetu	wieloletniego,	 jak	 już	 stwierdzono,	 są	wydatki	
na	rolnictwo	i	obszary	wiejskie.	Komisja	w	swej	pierw-
szej	propozycji	zaproponowała	przeznaczenie	na	współ-
finansowanie	WPR	środków	w	wysokości	387,2	mld		euro,	
w	 tym	 381,2	 mld	 euro	 z	 trzech	 rozdziałów	 budżetu	
podstawowego	(tabela	1).	Największe	środki	–	371,7	mld	
euro	–	pochodziły	z	rozdziału	2	„Wzrost	zrównoważony	
i	 gospodarowanie	 zasobami	 naturalnymi”	 i	 miały	 być	
uzupełnione	środkami	rozdziału	1	„Wzrost	innowacyjny	
i	oparty	na	wiedzy”	w	wysokości	7,0	mld	euro	(4,5	mld	
euro	na	finansowanie	badań	i	innowacji	w	dziedzinach	
bezpieczeństwa	żywnościowego,	biogospodarki	i	rolnic-
twa	 zrównoważonego	 i	 2,5	mld	 euro	 pomocy	 żywno-
ściowej	dla	znajdujących	się	w	najtrudniejszej	sytuacji)	
oraz	z	rozdziału	3	„Bezpieczeństwo	i	sprawy	obywatel-
skie”	 –	 2,2	mld	 euro	 przeznaczonych	 na	 zapewnienie	
żywności	 bezpiecznej.	W	 części	 „poza	WRF”	 umiesz-
czono	 działania	 interwencyjne	 uruchamiane	 w	 razie	
kryzysu	w	rolnictwie	(3,5	mld	euro).	Na	rolnictwo	miała	
być	również	przeznaczona	większość	środków	dostoso-
wujących	gospodarkę	do	wyzwań	globalizacji	 (2,5	mld	
euro	 z	 3,0	 mld	 euro,	 znajdujących	 się	 w	 Europejskim	
Funduszu	Dostosowania	do	Globalizacji).	

Środki	znajdujące	się	w	rozdziale	2	budżetu	podsta-
wowego	miały	sfinansować	płatności	bezpośrednie	i		inter-
wencje	 rynkowe	 (281,8	 mld	 euro),	 rozwój	 obszarów	
wiejskich	 (89,9	mld	 euro)	 oraz	 nie	 zaliczane	 do	WPR	
wydatki	związane	z	rybołówstwem	i		ochroną	środowi-
ska,	 a	 także	 zapobiegające	 zmianom	 klimatycznym	 
(9,9	mld	 euro)	 i	 inne,	w	 tym	 administracyjne	 (1,3	mld	
euro).	Wydatki	na	rolnictwo	i	obszary	wiejskie	ze	wszyst-
kich	 źródeł	 stanowić	miały	według	 propozycji	 Komisji	
34,3,%	wydatków	budżetu	ogółem,	w	 tym	26,0%	płat-
ności	 bezpośrednie	 i	 koszty	 interwencji	 rynkowych.	
Komisja,	korygując	swą	propozycję	w	lipcu	2012	roku,	
zwiększyła	 przeznaczone	na	 finansowanie	WPR	 środki	
rozdziału	 2	 do	 wysokości	 373,9	 mld	 euro	 (wzrost	 
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o	2,2	mld	euro),	a	wszystkie	pozostałe	pozycje	budżetu	
WPR	utrzymała	w	poprzedniej	wysokości.	

Przyjęty	 przez	 Radę	 budżet	 „rolny”	 był	 niższy	 od	
skorygowanej	propozycji	Komisji	o	około	13	mld	euro,	
w	 tym	środki,	które	mają	sfinansować	płatności	bezpo-
średnie	 i	wydatki	 rynkowe	 o	 około	 5,2	mld	 euro	 (por.	
tabela	1).	Niestety,	nie	udało	się	dotrzeć	do	niektórych	
szczegółów	 przyjętego	 budżetu17.	 Nie	 wiadomo	 więc	
czy	 nadal	 w	 rozdziałach	 1	 i	 3	 są	 zarezerwowane	 dla	
rolnictwa	 kwoty	 proponowane	 przez	 Komisję,	 czy	 też	
niższe	 (nie	 jest	 również	wykluczone,	że	z	„rezerwacji”	
tej	zrezygnowano)?	Na	pewno	natomiast	została	obniżo-
na	 kwota,	 zarezerwowana	 w	 części	 „poza	 WRF”	 na	
dostosowanie	rolnictwa	do	wyzwań	globalizacji.

Rolnictwo	 i	 regiony	 wiejskie	 zostały	 potraktowane	
w	 procesie	 poszukiwania	 oszczędności	 budżetowych	
łagodnie.	W	 przyjętym	 budżecie	 udział	 środków	 prze-
znaczonych	 na	 finansowanie	 WPR,	 znajdujących	 się	
w	rozdziale	2	budżetu	podstawowego,	w	środkach	budże-
towych	ogółem	(36,4%)	jest	o	2,1	punktu	procentowego	
wyższy	niż	w	skorygowanej	propozycji	Komisji	(34,3%).	
Natomiast	niepokojące	są	(tak	samo	jak	w	poprzednich	
okresach	 programowania)	 proporcje	 między	 środkami	
przeznaczonymi	 na	 rozwój	 obszarów	wiejskich	 (około	
24%	 środków	 przeznaczonych	 na	 współfinansowanie	
WPR),	a	wspierającymi	dochody	rolnicze	(około	75%)18.	
Linia	graniczna	między	 tymi	grupami	środków	jest	 jed-
nak	płynna.	Nie	wszystkie	znajdujące	się	w	„szufladzie”	
zatytułowanej	„Rozwój	obszarów	wiejskich”	służą	bowiem	
w	rzeczywistości	rozwojowi19	i	nie	wszystkie	wypłacane	
w	postaci	płatności	bezpośrednich	zwiększają	konsump-
cję.	

Prace nad pakietem legislacyjnym WPR  
na lata 2014-2020 

Przedłużające	 się	 prace	 nad	 budżetem	 wieloletnim	
na	lata	2014-2020	oczywiście	niepokoją,	ale	nie	powin-
ny	 być	 przeszkodą	 uniemożliwiającą	 wprowadzenie	 
1	stycznia	2014	roku	„nowej”	WPR	w	pełnym	zakresie.	
Przy	 wszystkich	 kłopotach	 i	 opóźnieniach	 jest	 niemal	
pewne,	że	budżet	wieloletni	będzie	przyjęty	przed	tym	
dniem.	 Jak	 już	 stwierdzono,	 Parlament	 Europejski	 po	
„odegraniu	 budżetowego	 przedstawienia”	 powinien	
wyrazić	zgodę	na	przyjęcie	przez	Radę	budżetu	z	nie-
wielkimi	 poprawkami.	 Poza	 tym	 pozostaje	 możliwość	
uchwalania	awaryjnych	budżetów	jednorocznych.	Wpraw-
dzie	 po	 przyjęciu	 budżetu	 przez	 Parlament	 pozostaje	
jeszcze	podział	kwot	ogółem	między	państwa	członkow-
skie,	 ale	 z	 tą	 sprawą	 Komisja	 powinna	 poradzić	 sobie	
szybko.	Z	„Konkluzji”	Rady	i	niektórych	innych	informa-
cji,	m.	in.	zamieszczonych	na	stronie	internetowej	Kan-
celarii	 Prezesa	 Rady	 Ministrów20,	 wynika	 zresztą,	 że	
podziału	 już	 dokonano.	 W	 konkluzjach	 Rady	 podano	
nawet	wysokość	„prezentów”	rozdanych	podczas	posie-
dzenia	niektórym	państwom	członkowskim.	

Przyjęty	 przez	 Radę	 UE	 i	 Parlament	 budżet	 jest	
warunkiem	koniecznym,	ale	niewystarczającym	dla	uru-
chomienia	 „nowej”	 WPR	 w	 terminie.	 Niezbędne	 jest	
jeszcze	 pełne	 „oprzyrządowanie”	 legislacyjne.	 Prace	
nad	nim	są	jeszcze	dalekie	od	zakończenia	i	już	obecnie	
jest	 niemal	 pewne,	 że	 będzie	 przyczyną	 opóźnienia.	
Ostatnio	 Elżbieta	 Bieńkowska,	 minister	 rozwoju	 regio-
nalnego,	 oceniła,	 że	 programy	 unijne	 zostaną	 w	 pełni	
uruchomione	dopiero	 jesienią	2014	roku.	 Jest	 to	 raczej	
opinia	niepoprawnego	optymisty,	jeśli	uwzględni	się,	jak	
długa	jest	droga	stanowienia	prawa	związanego	z	budże-
tem	 wieloletnim.	 Istniejących	 opóźnień	 już	 nie	 da	 się	
nadrobić,	 zwłaszcza,	 że	 po	 wejściu	 w	 życie	 pełnego	
pakietu	rozporządzeń	PE,	Rady	i	Komisji	poważną	pracę	
muszą	jeszcze	wykonać	państwa	członkowskie	(o	czym	
dalej).	 Proces	 prawnego	 „oprzyrządowania”	 składa	 się	
bowiem	aż	z	czterech	faz.	W	pierwszej	Komisja	opraco-
wuje	projekty	zmian	obowiązującego	prawa	 (są	 to	naj-
częściej	nowe	rozporządzenia	i	dyrektywy,	zastępujące	
obowiązujące,	ale	niekiedy	jedynie	nowelizacje	istnieją-
cych)	oraz	przekazuje	je	Radzie	i	Parlamentowi.	W	fazie	
drugiej	Rada	po	wprowadzeniu	poprawek	(jeśli	uzna	je	
za	stosowne)	przyjmuje	projekty	i	przekazuje	je	do	dal-
szych	prac	Parlamentowi.	Następnie	między	tymi	dwoma	
instytucjami	 toczą	 się	 negocjacje,	 które	 kończą	 się	
zazwyczaj	 (również	 po	 wprowadzeniu	 zmian)	 przyję-
ciem	 projektów	 przez	 Parlament	 i	 ogłoszeniem	 ich	
w	Dzienniku	Urzędowym	UE.	Fazą	trzecią	jest	opraco-
wanie,	przyjęcie	i	opublikowanie	przez	Komisję	rozpo-
rządzeń	wykonawczych,	przygotowanych	na	podstawie	
upoważnień,	znajdujących	się	w	rozporządzeniach	Par-
lamentu	i	Rady.	Faza	ta	formalnie	rozpoczyna	się	dopie-
ro	 po	 zakończeniu	 prac	 ustawodawczych	 przez	 Radę	
i	Parlament.	Jednakże	w	rzeczywistości	Komisja	znaczną	
część	tej	pracy	może	wykonać	wcześniej,	ponieważ	jest	
na	 bieżąco	 informowana	 o	 ewentualnych	 zmianach	
wnoszonych	 do	 przygotowanych	 przez	 nią	 projektów.	
Czwarta	 faza,	 która	 może	 rozpocząć	 się	 dopiero	 po	
zakończeniu	 trzech	 poprzednich,	 odbywa	 się	 w	 pań-
stwach	 członkowskich.	 Wprawdzie	 rozporządzenia	
instytucji	unijnych	są	aktami	prawnymi,	obowiązującymi	
z	dniem	wejścia	w	życie	bezpośrednio	na	 terenie	całej	
UE,	 jednak	w	praktyce	 rozporządzenia	Rady	 i	Komisji,	
choć	często	bardzo	szczegółowe,	wymagają	uzupełnień,	
wynikających	m.in.	ze	specyfiki	poszczególnych	państw	
członkowskich.	 Uzupełnienia	 te	 są	 wręcz	 konieczne	
w	 dziedzinie	 regulowanej	 przepisami	 WPR,	 przede	
wszystkim	dlatego,	że	rolnictwo	europejskie	jest	niezwy-
kle	zróżnicowane	i	wobec	tego	przykładowo	rozwiąza-
nia	 optymalne	 w	 Wielkiej	 Brytanii	 nie	 mogłyby	 być	
zastosowane	w	Polsce	albo	w	Bułgarii.	Ponadto	dostoso-
wanie	 się	 do	 zmienionych	 przepisów	 unijnych	 może	
wymagać	zmian	instytucjonalnych	i	proceduralnych	lub	
co	 najmniej	 technicznych	 (m.in.	 może	 być	 konieczne	
zastąpienie	 istniejących	 systemów	 informatycznych	
nowymi).	 Są	 to	 często	 zmiany	 kosztowne,	 a	 niekiedy	
uciążliwe	i	wymagające	wiele	czasu,	przede	wszystkim	
wówczas,	gdy	niezbędne	jest	przeprowadzenie	zewnętrz-
nych	audytów.	Między	innymi	przedłużające	się	audyty	
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w	 Agencji	 Restrukturyzacji	 i	 Modernizacji	 Rolnictwa	
spowodowały,	 że	 Program	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiej-
skich	2007-2013	został	w	Polsce	w	pełni	uruchomiony	
dopiero	w	2009	roku.	

Komisja	 Europejska,	 prezentując	 w	 środowiskach	
politycznych	i	eksperckich	państw	członkowskich	swoje	
propozycje	legislacyjne	pod	koniec	października	2011	r.,	
wyróżniła	 następujące	 etapy	 pracy	 instytucji	 unijnych	
nad	WPR	po	2013		roku21.	

(1)	12.04.2010-11.06.2010		 Debata	publiczna

(2)	19-20.07.2010		 Konferencja	 podsumowu-
jąca

(3)	18.11.2010		 Komunikat	Komisji

(4)	23.11.2010-25.1.2011	 Konsultacje	 oceniające	
skutki	regulacji

(5)	29.06.2011		 Propozycje	Komisji	w	spra-
wie	budżetu	2014-2020

(6)	12.10.2011.		 Propozycje	 ustawodawcze	
regulujące	WPR	do	2020	r.

(7)	2011-2013		 (1)	 Debata	w	 Parlamencie	
Europejskim	i	Radzie

(8)	2011-2013		 (2)	 Zatwierdzenie	 rozpo-
rządzeń	i	aktów	wykonaw-
czych

Przedstawiony	 przez	 Komisję	 harmonogram	 prac	
(trzy	pierwsze	etapy	były	już	zresztą	wykonane,	gdy	go	
prezentowała)	różni	się	od	omówionych	wcześniej	czte-
rech	faz	przygotowania	rozwiązań	legislacyjnych.	Włą-
czono	do	niego	propozycje	budżetowe	Komisji	(poz.	5),	
co	świadczy	o	ścisłych	związkach	między	WPR	a	budże-
tem	 wieloletnim.	 Trwające	 blisko	 rok	 cztery	 pierwsze	
etapy,	od	debaty	publicznej	do	konsultacji,	były	zresztą	
stratą	czasu.	Jaki	bowiem	sens	miała	debata	publiczna22,	
do	udziału	w	której	zostali	zaproszeni	wszyscy	obywate-
le	 państw	 członkowskich,	 której	 zasadniczym	 celem	
było	uzyskanie	odpowiedzi	na	cztery	następujące	pyta-
nia:	
1)	 Dlaczego	jest	potrzebna	wspólna	polityka	rolna?
2)	 Czego	obywatele	oczekują	od	rolnictwa?
3)	 Dlaczego	potrzebna	jest	reforma	WPR?
4)	 Za	pomocą	jakich	narzędzi	powinna	być	realizowa-

na	przyszła	WPR?	

Odpowiedzi	 na	 trzy	 pierwsze	 pytania	 mogły	 być	
tylko	banalnymi	ogólnikami,	a	pytanie	czwarte	powinno	
być	postawione	jedynie	ekspertom.	

Pierwszym,	 wymienionym	 w	 harmonogramie	 prac,	
oficjalnym	 dokumentem	 Komisji,	 omawiającym	 propo-
zycje	 podstawowych	 zasad	WPR,	 która	 będzie	 prowa-
dzona	 w	 latach	 2014-2020,	 jest	 komunikat	 „WPR	 do	
2020	 r.:	 sprostać	 przyszłym	 wyzwaniom,	 związanym	
z	żywnością,	zasobami	naturalnymi	i	problemami	teryto-
rialnymi”	 z	 listopada	 2010	 roku23.	 Kolejnym	 ważnym	
dokumentem	jest	wykonana	przez	Komisję	analiza	skut-

ków	 proponowanych	 regulacji24.	 Oba	 dokumenty	 są	
jednak	jedynie	dokumentami	programowymi,	stanowią-
cymi	podstawę	dalszych	prac	budżetowych	i	legislacyj-
nych.	Przekazane	przez	Komisję	w	czerwcu	2011	roku	
Radzie,	 Parlamentowi,	 Europejskiemu	 Komitetowi	 Eko-
nomiczno-Społecznemu	i	Komitetowi	Regionów	propo-
zycje	 budżetowe	 były	 przełożeniem	 WPR	 w	 latach	
2014-2020	 na	 język	 finansów.	 W	 październiku	 2011	
roku	Komisja	przekazała	tym	instytucjom	projekty	pięciu	
rozporządzeń,	 regulujących	 zasady	 funkcjonowania	
WPR	 w	 latach	 2014-202025.	 W	 tym	 samym	 miesiącu	
Rada	otrzymała	projekt	rozporządzenia	„rynkowego”26,	
a	Rada	 i	Parlament	 rozporządzenia,	 regulującego	 funk-
cjonowanie	 funduszy	 unijnych27,	w	 tym	 Europejskiego	
Funduszu	 Rozwoju	 Rolnictwa	 i	 Obszarów	 Wiejskich.	
Komisja,	przekazując	te	dokumenty,	zakończyła	ważny	
etap	prac	nad	budżetem	i	legislacją.	Kolejny,	który	wciąż	
trwa,	należy	do	Rady	i	Parlamentu	Europejskiego.	

Prace	 nad	 pakietem	 ustawodawczym,	 niezbędnym	
do	 prowadzenia	 od	 2014	 roku	 WPR	 według	 nowych	
zasad,	 przebiegają	 jeszcze	 wolniej	 niż	 nad	 budżetem	
wieloletnim.	Dopiero	13	 i	14	grudnia	2012	 roku,	czyli	
po	około	14	miesiącach	pracy,	Prezydencja	przekazała	
propozycje	KE	państwom	członkowskim28,	a	w	jednym	
przypadku	Radzie	UE29.	Okazuje	się	więc,	że	Rada	jesz-
cze	nie	zakończyła	prac	nad	propozycjami	legislacyjny-
mi.	Z	porównania	tekstów	wynika,	że	dokumenty	prze-
kazane	przez	Prezydencję	 różnią	się	od	propozycji	KE,	
co	świadczy,	że	państwa	członkowskie	w	tych	sprawach	
nie	 akceptują	 wielu	 rozwiązań,	 proponowanych	 przez	
Komisję.

Zakończenie	kolejnego	etapu	prac	obecnie	zależy	od	
państw	członkowskich.	Nie	wiadomo,	jak	szybko	uda	im	
się	 dojść	 do	porozumienia,	 chociaż	od	wielu	miesięcy	
prowadzą	 intensywne	 konsultacje,	 których	 efektem	
będzie	przyjęcie	rozporządzeń	przez	Radę.	Porozumie-
nie	w	Radzie	nie	oznacza	zresztą	zakończenia	procesu	
legislacyjnego.	Pozostaje	bowiem	jeszcze,	tak	samo	jak	
w	 przypadku	 budżetu,	 Parlament	 Europejski.	 Tymcza-
sem	Parlament	w	wielu	kwestiach,	nie	tylko	szczegóło-
wych,	ale	również	zasadniczych,	może	mieć	odmienne	
zdanie	 niż	 Rada.	Wówczas	 poszukuje	 się	 takiego	 roz-
wiązania,	 które	 zostanie	 zaakceptowane	 przez	 obie	
instytucje.	Nie	zawsze	jest	to	łatwe.	Zdaniem	niektórych	
europejskich	 posłów30,	 uprawnienia	 ustawodawcze	 PE	
stanowią	najpoważniejszy	środek	nacisku	na	Radę,	który	
może	 być	 wykorzystany	 również	 w	 rozpoczynających	
się	wkrótce	negocjacjach	budżetowych.	

Uwagi końcowe

1.	 Przebieg	 prac	 nad	 budżetem	wieloletnim	na	 lata	
2014-2020	i	prawnym	„oprzyrządowaniem”	WPR	w	tym	
okresie	świadczy,	że	postępowanie	wszystkich	instytucji	
unijnych	 (Parlamentu,	 Rady	 i	 Komisji),	 a	 także	 państw	
członkowskich,	 jest	 identyczne	jak	w	latach,	w	których	
opracowywano	obecnie	obowiązujący	budżet	wieloletni	
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i	 aktualny	pakiet	 legislacyjny	WPR.	Prace	 są	poważnie	
opóźnione	i	niemożliwe	będzie	uruchomienie	programu	
ekonomicznego	i	społecznego	Unii	Europejskiej	na	lata	
2014-2020	już	w	dniu	1	stycznia	2014	r.	

2.	 Przebieg	 omawianych	 prac	 jest	 dobitnym,	 choć	
bynajmniej	 nie	 najważniejszym,	 dowodem,	 że	 UE	 jest	
organizacją,	w	której	tryb	podejmowania	decyzji	w	ostat-
nich	 kilkunastu	 latach	 został	 zbyt	 zbiurokratyzowany,	
a	nieśmiałe	działania,		mające	spowodować	zmianę	tej	
sytuacji,	nie	przynoszą	efektu.	Nasuwa	się	podstawowe	
pytanie,	 czy	UE	w	 składzie	 27,	 a	 niedługo	 28	 państw,	
może	 działać	 sprawniej	 niż	 obecnie,	 czy	 też	 musimy	
pogodzić	się	z	obecnym	stanem.	

3.	 Wersja	 zobowiązania	 wieloletniego	 budżetu	 na	
lata	2014-2020		została	przyjęta	przez	Radę	w	wysoko-
ści	1,00%,	a	wersja	płatności	w	wysokości	0,95%	pro-
duktu	narodowego	brutto	(PNB)	państw	członkowskich.	
W	 kolejnym	 siedmioleciu	 zostanie	 zatem	 utrzymana	
długookresowa	tendencja	zmniejszania	obciążeń	docho-
du	 narodowego	 wszystkich	 państw	 członkowskich	
zarówno	płatników	netto,	jak	i	beneficjentów,	składkami	
do	 budżetu	 	 (w	 dość	 odległej	 przeszłości	 wpłaty	 do	
budżetu	unijnego	stanowiły	1,25%	PNB).	

4.	Przyjęty	przez	Radę	Europejską	budżet	jest	dla	Unii	
gorszy	niż	proponowany	przez	Komisję,	ponieważ	został	
poważnie	 zmniejszony.	 Pozycją,	 która	 została	 najbar-
dziej	ograniczona	jest	finansowanie	rozwoju	innowacyj-
nego	 i	 opartego	 na	 wiedzy	 (ograniczenie	 środków	
o	około	20%,	przy	ograniczeniu	budżetu	ogółem	o	około	
9%).	Mimo	 to	 jest	 to	 nadal	 budżet	 finansujący	 przede	
wszystkim	 szeroko	 rozumiany	 rozwój,	 a	 największą	
pozycją,	której	nie	można	zaliczyć	do	wydatków	wspie-
rających	rozwój,	są	płatności	bezpośrednie,	stanowiące	
blisko	28%	budżetu	ogółem.

5.	Rolnictwo	i	regiony	wiejskie	zostały	potraktowane	
w	 procesie	 poszukiwania	 oszczędności	 budżetowych	
łagodnie.	W	przyjętym	budżecie	udział	środków	znajdu-
jących	się	w	rozdziale	2	budżetu	UE	w	środkach	budże-
towych	ogółem	(36,4%)	jest	o	2,1	punktu	procentowego	
wyższy	niż	w	skorygowanej	propozycji	Komisji	(34,3%),	
a	środki	w	rozdziale	2	zostały	zmniejszone	tylko	o	około	
13	mld	euro	(niespełna	1%).	

                    
*	Dr	 Janusz	Rowiński,	 Instytut	Ekonomiki	Rolnictwa	 i	Gospo-

darki	Żywnościowej	–	Państwowy	Instytut	Badawczy.
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8 A.	Matthews,	No decision…,	op.	cit.

9	Polscy	tłumacze	tłumaczą	„smart	and	inclusive	growth”	jako	
„inteligentny	wzrost	gospodarczy	sprzyjający	wkluczeniu	społecz-
nemu”.	E.	Kawecka–Wyrzykowska	zwróciła	uwagę,	że	 tłumacze-
nie	to	budzi	wątpliwości	 (por.	E.	Kawecka–Wyrzykowska,	Propo-
zycje nowych źródeł finansowania unijnego budżetu w latach 
2014-2020,	„Unia	Europejska.pl”,	2012,	nr	5(216).	Stąd	propozy-
cja	 Autora,	 odbiegająca	 od	 dosłownego	 tłumaczenia,	 ale	 chyba	
lepiej	oddająca	typ	wzrostu.	

10	Opinię,	że	budżet	na	lata	2014-2020	jest	w	rzeczywistości	
budżetem	deficytowym,	co	jest	niezgodne	z	przepisami	UE,	wyra-
ził	m.in.	Martin	Schulz,	przewodniczący	PE	(por.	przypis	2).

11	Np.	Jacek	Saryusz-Wolski	w	wywiadzie	dla	Radia	TOK	FM	
oceniał,	że	szanse	porozumienia	wynoszą	60%.	

12	International	Thermonuclear	Experimental	Reactor	(ITER).

13	Global	Monitoring	for	Environment	and	Security	(GMES).

14	Niestety,	 ostatnie	 informacje	prasowe	o	nadużyciach	przy	
budowie	 dróg	 i	 autostrad	 świadczą,	 że	 Polska	 przynajmniej	 
w	pierwszych	latach	nie	była	najlepiej	organizacyjnie	przygotowa-
na	do	realizacji	przynajmniej	niektórych	części	programu.	

15	Portal	Rady	Unii	Europejskiej		http://www.consilium.europa.eu/
special-reports/mff/decision-making-process?lang=pl	[25.2.2013].

16	 Podobny	 wniosek	 formułuje	 T.	 Bielecki	 (por.	 T.	 Bielecki,	
Budżetowy teatr czy zagrożenie?,	„Gazeta	Wyborcza”,	13.2.2013	r.).

17	Szczegóły	znajdują	się	niewątpliwie	w	wewnętrznych	doku-
mentach	Komisji	 i	Rady,	 które	nie	 zostały	podane	do	publicznej	
wiadomości.	Natomiast	z	 różnych	 tekstów	dziennikarskich	wyni-
ka,	 że	 dość	 liczne	 są	 przecieki	 do	 prasy.	 Na	 ich	 podstawie	 nie	
można	 jednak,	 przede	wszystkim	 ze	względu	 na	 ich	 fragmenta-
ryczny	charakter,	dokonać	wiarygodnej	analizy.	

18	W	latach	2007-2013	Polska	na	program	rozwoju	obszarów	
wiejskich	otrzymała	z	unijnego	budżetu	niemal	taką	samą	kwotę,	
jak	na	sfinansowanie	płatności	bezpośrednich	(w	obu	przypadkach	
po	około	13,4	mld	euro;	w	okresie	tym	Unia	tylko	częściowo	finan-
sowała	wypłacane	przez	Polskę	rolnikom	płatności	bezpośrednie;	
uzupełniano	je	do	2012	r.	włącznie	z	budżetu	polskiego,	począt-
kowo	 w	 niepełnej	 wysokości).	 Po	 raz	 pierwszy	 Unia	 przejęła	
w	pełni	 finansowanie	polskich	płatności	w	2013	 r.	W	 rezultacie	
proporcje	między	unijnymi	środkami	przeznaczonymi	na	wypłatę	
płatności	bezpośrednich	i	wspieranie	rozwoju	obszarów	wiejskich	
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POMOC PUBLICZNA  
DLA PRZEDSIĘBIORSTW LOTNICZYCH  
W UE – ZASADY I PRAKTYKA

Jan Piotrowski*

Proces	 tworzenia	 jednolitego	 europejskiego	 rynku	
usług	 lotniczych	 obejmował	 kilka	 etapów,	 w	 których	
wdrażano	kolejne	pakiety	przedsięwzięć	liberalizujących	
swobodę	 świadczenia	 usług	 lotniczych.	 W	 1988	 roku	
przyjęto	tzw.	pierwszy	pakiet	liberalizacyjny1.	Drugi	etap	
liberalizacji	 wszedł	 w	 życie	 w	 czerwcu	 1990	 roku2,	

a	trzeci	w	1993	roku3.	W	wyniku	tych	kroków	powstał	
wspólny	europejski	rynek	usług	lotniczych,	obejmujący	
początkowo	 lotniczy	 transport	 pasażerski,	 a	 następnie	
kabotaż	(niektóre	ograniczenia	zniesiono	w	1997	roku).	
Obejmował	 on	 państwa	 Unii	 Europejskiej,	 a	 później	
także	trzy	państwa	członkowskie	EFTA	(Szwajcaria,	Nor-
wegia	i	Islandia)4.

Proces	 liberalizacji	 europejskiego	 rynku	 usług	 lotni-
czych	zbiegł	się	w	czasie	z	poważnym	kryzysem	gospo-
darczym	 lat	 1991-1994,	 podczas	 którego	 większość	
przewoźników	poniosła	ciężkie	straty.	Większość	euro-
pejskich	linii	lotniczych,	będących	własnością	państwa,	
wystąpiła	o	pomoc	publiczną	na	ratowanie	swojej	sytu-
acji.	 Ze	 wsparcia	 państwa	 skorzystały	 w	 tym	 czasie	 

w	latach	2014-2020	będą	kształtować	się	prawdopodobnie		około	
65:35.	

19	 W	 tej	 sprawie,	 opierając	 się	 na	 materiałach	 polskiego	
PROW	 2007–2014,	 wykonano	 kilka	 szczegółowych	 analiz.	 Por.	
np.	 J.	 Rowiński,	 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 (analiza zatwierdzonej wersji programu i pierwszych 
lat realizacji). Program Wieloletni 2005-2009.	 IERiGŻ-PIB,	War-
szawa	 2008,	 nr	 118,	 zwłaszcza	 s.	 42	 i	 nast.	 oraz	 s.	 123	 i	 nast.	
Wymaga	 jednak	 sprawdzenia	 czy	wnioski,	wynikające	 z	 analizy	
polskiego	PROW,	można	rozciągnąć	na	inne	państwa	członkow-
skie.	

20	Portal	Kancelarii	Prezesa	Rady	Ministrów	http://www.kprm.gov.pl/
wydarzenia/aktualnosci/nowy-budzet-ue-441-mld-zl-dla-polski-
-prezentacja.html

21	 Prezentacja	 WPR do 2020 r. Propozycje ustawodawcze 
Komisji.	 Komisja	 Europejska,	 Dyrekcja	 Generalna	 ds.	 Rolnictwa	
i	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich.

22	 Wszystkie	 informacje	 o	 publicznej	 debacie	 pochodzą	 z:	
Common Agricultural Policy after 2013. Public debate. Summary 
report. European	Commisssion.	Agriculture	and	Rural	Development.	
Dokument	 dostępny	 na	 stronie	 http://ec.europa.eu/agriculture/ 
cap-post-2013/debate/report/summary-report_en.pdf

23	 Communication	 from	 the	 Commission.	 The CAP towards 
2020. Meeting the food, natural resource and territorial challenges 
of the future.	European	Commission	COM(2010)	672final.	Brussels,	
18.11.2010.

24	 Impact	 Assessment.	 Common Agricultural Policy towards 
2020.	 Commission	 Staff	Working	 Paper.	 SEC(2011)	 1153	 final/2.	
Brussels,	20.10.2011.

25	 (1).	 Proposal	 for	 a	 Regulation	 of	 the	 European	 Parliament	
and	of	the	Council	establishing	rules	for	direct	payments	to	farmers	
under support schemes within the framework of the common agri-
cultural	 policy.	 COM(2011)	 625	 z	 12.10.2011;	 (2).	 Proposal	 for	
a	Regulation	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	estab-
lishing	a	common	organization	of	the	markets	in	agricultural	prod-
ucts;	(3).	Proposal	for	a	Regulation	of	the	European	Parliament	and	
of	the	Council	on	support	for	rural	development	by	the	European	
Agricultural	 Fund	 for	 Rural	 Development	 (EAFRD).	 COM(2011)	
627	z	12.10.2011;	(4).	Proposal	for	a	Regulation	of	the	European	
Parliament	and	of	the	Council	on	the	financing,	management	and	
monitoring	 of	 the	 common	 agricultural	 policy.	 COM(2011)	 628	
z	12.10.2011.;	(5).	Proposal	for	a	Regulation	of	the	European	Par-
liament	 and	 of	 the	 Council	 amending	 Council	 Regulation	 (EC)	 

No	1234/2007	as	regards	the	regime	of	the	single	payment	scheme	
and	support	to	vine-growers.	

26	Proposal	for	a	Council	Regulation	determining		measures	on	
fixing	certain	aids	and	refunds	related	to	the	common	organization	
of	the	markets	in	agricultural	products.	COM(2011)	z	12.10.2011.

27	Proposal	for	a	Regulation	of	the	European	Parliament	and	of	
the	 Council	 	 laying	 down	 common	 provisions	 on	 the	 European	
Regional	Development	Fund,	the	European	Social	Fund,	the	Cohe-
sion	Fund,	the	European	Agricultural	Fund	for	Rural	Development	
and	 the	 European	 Maritime	 and	 Fisheries	 Fund	 covered	 by	 the	
Common	Strategic	Framework	and	laying	down	general	provisions	
on	the	European	Regional	Development	Fund,	the	European	Social	
Fund	 and	 the	 Cohesion	 Fund	 and	 repealing	 Regulation	 (EC)	 
No	1083/2006.	COM(2011)	615	of	6.10.2011.

28	Proposal	for	a	Regulation	of	the	European	Parliament	and	of	
the	Council	 on	 Support	 for	 Rural	Development	 by	 the	 European	
Agricultural	 Fund	 for	 Rural	 Development	 (EAFRD).	 Presidency	
revised	 text.	 Council	 of	 the	 European	 Union.	 17352/1/12REV1.	
Brussels,	13	December	2012;	Proposal	for	a	Regulation	of	the	Euro-
pean	Parliament	and	of	the	Council	on	the	Financing,	Management	
and	Monitoring	of	 the	Common	Agricultural	 Policy	 –	Presidency	
revised	 consolidated	 text.	 Council	 of	 the	 European	 Union.	
17354/1/12/Rev1.	Brussels	13	December	2012;	Proposal	for	a	Reg-
ulation	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	establishing	
Rules	 for	 Direct	 Payments	 to	 Farmers	 under	 Support	 Schemes	
within	the	Framework	of	the	Commons	Agricultural	Policy	–	Presi-
dency	revised	consolidated	draft	Regulation.	Council	of	the	Euro-
pean	Union.	17383/1/12REV1.Brussels.	14	December	2012.

29	Proposal	for	a	Regulation	of	the	European	Parliament	and	of	
the	Council	establishing	a	Common	Organisation	of	the	Markets	in	
Agricultural	 Products	 (Single	 CMO	 Regulation)	 (CAP	 Reform).	
Presidency	 revised	 consolidated	 draft	 Regulation.	 Council	 of	 the	
European	Union.	17379/1/12/REV1.	Brussels	13	December	2012.

30	Wyrażane	 są	 opinie,	 że	 uprawnienia	 Parlamentu	 Europej-
skiego	 w	 dziedzinie	 legislacji	 stanowią	 bardzo	 poważny	 środek	
nacisku	na	Radę	(por.	wypowiedź	europejskiej	posłanki	S.	Jędrze-
jewskiej	na	konferencji	„Przyszła	Perspektywa	Finansowa	UE	a	Polska	
agenda	 modernizacyjna”,	 zorganizowanej	 przez	 demosEUROPA	
–	Centrum	Strategii	Europejskiej	i	Przedstawicielstwo	KE	w	Polsce	
1	lutego	2013	r.	w	Warszawie).	
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