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ROZWÓJ ROLNICTWA W GÓRACH Z PERSPEKTYWY
PRAC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Wiesaw Musia
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kotaja w Krakowie
Streszczenie. W opracowaniu podjto problem kreacji nowej polityki wobec obszarów
górskich, a zwaszcza rolnictwa, która jest przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego. Dokonano przegldowej analizy trzech dokumentów odnoszcych si do problematyki
gospodarowania na obszarach górskich, w szczególnoci w odniesieniu do gospodarki rolnej. Podstawowym dokumentem rozwaa jest projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego
w sprawie sytuacji i perspektyw rolnictwa na obszarach górskich. Ponadto analizowano
opinie Komisji Rozwoju Regionalnego i uzasadnienie do projektu rezolucji oraz projekt
sprawozdania w sprawie wspólnej polityki rolnej po 2013 r. Dokumenty te powstay na
kanwie debat dotyczcych reformowania WPR, oraz zakresu i metod wsparcia rolnictwa
i obszarów problemowych, w tym obszarów górskich, w nowej projekcji ekonomicznej
2013–2020. Wskazano w nich na potrzeb zachowania patnoci bezporednich jako wanego instrumentu zrównowaonego uytkowania ziemi rolniczej. Szczególne znaczenie
maj rekompensaty nansowe za ponoszone nakady zwizane z ekologi w rolnictwie,
a take z podtrzymaniem uytkowania rolniczego trwaych uytków zielonych. Zwrócono
uwag na potrzeb doskonalenia obecnego systemu wspierania gór i poszukiwania w tym
zakresie nowych instrumentów ekonomicznych.
Sowa kluczowe: rolnictwo w górach, Unia Europejska, reforma WPR

WSTP I UWAGI METODYCZNE
Pastwa czonkowskie Unii Europejskiej realizuj polityk rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich opart na wspólnotowym prawodawstwie. Ma ono charakter unikacyjny, jeeli polityka ta wprowadzana jest przez rozporzdzenia Komisji Europejskiej lub
Parlamentu Europejskiego. Moe mie take charakter harmonizacyjny, gdy wprowadzana jest przez mniej restrykcyjne akty prawne, jakimi s dyrektywy. To wanie dyrektywy
byy w latach 50. i 60. gównymi aktami prawnymi, przez które wprowadzono na ówczesnym obszarze EWG wspólne przedsiwzicia z zakresu wspierania rozwoju rolnictwa,
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a take ksztatowania i ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Jednake zacienianie
wizi gospodarczych pomidzy pastwami czonkowskimi i wzrastajce wymogi dyscyplinujce w zakresie wdraania nowych, wspólnie podejmowanych programów i inicjatyw gospodarczych powodoway, e wspóczenie polityka ta ksztatowana jest gównie
przez rozporzdzenia. Obecnie wspólna polityka rolna, a take polityka strukturalna maj
decydujce znaczenie w zakresie ksztatowania kluczowych aktów prawnych dotyczcych krajowej legislatury pastw czonkowskich UE dotyczcej agrobiznesu. Std te
stosowanie prawodawstwa Unii Europejskiej i jego znajomo przez róne instytucje
wdraajce, wspierajce, popularyzujce, a nade wszystko przedsibiorców i rolników
ma kluczowe znaczenie w procesie korzystania ze wsparcia, a std kreacji przemian
i rozwoju. Bardzo wane stao si take aktywne uczestnictwo krajów czonkowskich,
przedstawicieli poszczególnych bran gospodarki i organizacji spoeczno-zawodowych
w ksztatowaniu kolejnych projekcji reform polityki gospodarczej obszaru Unii Europejskiej. Wan rol w ksztatowaniu tej polityki odgrywa obecnie Parlament Europejski,
który poza Komisj Europejsk i Rad Unii Europejskiej wspódecyduje o kierunkach
reform i jakoci przyjmowanych aktów prawnych.
W opracowaniu podjto problem kreacji nowej polityki wobec obszarów górskich,
a zwaszcza rolnictwa, która jest przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego. Dokonano przegldowej analizy trzech dokumentów odnoszcych si do problematyki gospodarowania na obszarach górskich, zwaszcza w odniesieniu do gospodarki rolnej.
Podstawowym dokumentem rozwaa jest projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego
w sprawie sytuacji i perspektyw rolnictwa na obszarach górskich. Ponadto analizowano
opinie Komisji Rozwoju Regionalnego i uzasadnienie do projektu rezolucji oraz projekt
sprawozdania w sprawie wspólnej polityki rolnej po 2013 r.

ROLNICTWO NA OBSZARACH GÓRSKICH JAKO PRZEDMIOT
ZAINTERESOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ
W wikszoci europejskich krajów, zwaszcza górskich, w rónych okresach historycznych powstaway autonomiczne systemy udzielania, zwykle niewielkiego wsparcia
dla obszarów peryferyjnych, zapó nionych w rozwoju oraz górskich. Kilkaset lat temu,
miejscowi panujcy starali si utrzyma (lub przerwa , gdy zachodzia taka potrzeba ze
wzgldu na dziaania wojenne) nawet na obszarach peryferyjnych drono szlaków komunikacyjnych, spawno rzek i miejscow baz wyywieniow. Budowano drogi, mosty, stanice graniczne, ceniona bya take liczna populacja ludnoci, która opanowywaa
przestrze rolno-len, tworzc osiedla i warsztaty rzemielnicze. Wytwarzane w górach
wyroby rzemielnicze, zwaszcza z przerobu drewna, elaza, szka, a take produkty rolne majce cechy trwaoci, np. sery twarde, z czasem stanowiy dla ludnoci miejscowej
wane ródo pozyskiwania dochodów z ich sprzeday do miast czy te z racji wywozu
za granic. W górach europejskich licznie hodowano zwierzta pocigowe, które cenione
byy za swe cechy przydatnoci do prac polowych, dobre przystosowanie do trudnych
warunków rodowiska. Std te za konie robocze (i pocigowe), a take bydo (byczki
i wolce) pochodzce z gór pacono wysz cen ni za podobne zwierzta oferowane do
sprzeday z terenów nizinnych [Musia 2008].
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Gdy wiadczona przez pastwo pomoc dla obszarów górskich miaa charakter regionalny i odnosia si niemal do wszystkich mieszkaców danego terenu, wówczas nie
byo problemu z ustalaniem kryteriów do jej udzielania. W sytuacji klsk ywioowych
czy potrzeby karczowania lasów udzielano wsparcia dla ludnoci miejscowej lub wynagradzano j za prace wykonywane na rzecz poprawy swojego bytu i rodowiska, ale
i dlatego, e praca ta czyniona bya w interesie pastwa. Zrónicowanie przyrodnicze,
spoeczne i produkcyjne, a std i potrzeba zindywidualizowania wspierania zwaszcza
podmiotów gospodarczych, z czasem stworzyy konieczno wypracowania zasad i kryteriów przydziau i podziau rodków wsparcia, zwykle spoecznego i ekonomicznego.
W szczególny sposób problem ten odnosi si do obszarów wiejskich i rolnictwa z uwagi
na zrónicowanie przyrodnicze rodowiska, w którym prowadzona jest produkcja, na
któr nakada si zmienno iloci i wielkoci podmiotów wsparcia, sposobów uytkowania ziemi, kierunków produkcji rolniczej i pozarolniczej, sposobów gospodarowania,
a take poziomu ycia mieszkaców [Klepacka-Koodziejska 2009].
W polityce rolnej UE problematyka dotyczca gospodarki rolnej na terenach problematycznych gospodarczo, w tym take górskich, stanowi wane zagadnienie zainteresowania pastw czonkowskich. Przepisy Traktatu Rzymskiego [D’Aloya 1993] stanowi,
e przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej i specjalnych rozwiza, jakie moe ona implikowa, naley mie na uwadze szczególny charakter dziaalnoci rolniczej wynikajcej
ze struktury socjalnej rolnictwa oraz dysparytetów strukturalnych i naturalnych midzy
rónymi regionami rolniczymi. Rozwiniciem uznania w polityce rolnej szczególnej pozycji terenów problematycznych gospodarczo jest artyku 42 Traktatu zezwalajcy (przez
Rad) na przyznawanie pomocy na ochron gospodarstw upoledzonych przez warunki
strukturalne lub naturalne. W polityce ekonomicznej pastw Wspólnoty wyodrbniono
dwa odrbne tytuy prawne wspierania gospodarczego rolnictwa, tj. na podstawie kryteriów okrelajcych dysparytet warunków przyrodniczych, a take kryteria upoledzenia
strukturalnego o charakterze regionalnym. W 1975 r. przyjto fakultatywn dyrektyw nr
268/75 w sprawie rolnictwa górskiego i w strefach upoledzonych gospodarczo. Dyrektywa ta przyja ogólne kryteria delimitacji terenów górskich, stanowic, e okrela je:
wystpowanie w zwizku z wysokoci nad poziom morza bardzo trudnych warunków klimatycznych, przejawiajcych si skróceniem okresu wegetacji lub wystpowanie na niszej wysokoci na wikszej czci danego obszaru zboczy o silnym spadku, powodujcym,
e mechanizacja prac nie jest moliwa lub wymaga stosowania szczególnie kosztownego
sprztu, lub wystpowanie obu tych czynników cznie, jeeli rozmiary utrudnie kadego
z nich s nisze. Fakultatywno dyrektywy 268/75 dawaa du swobod ksztatowania
w tym zakresie polityki rolnej pastw czonkowskich, zarówno w dziedzinie opracowywania list stref górskich i upoledzonych, jak równie w dziedzinie okrelania poziomu
stosowanych odszkodowa wyrównawczych [Musia 2004].
W ramach wprowadzenia w 1997 r. kolejnej unijnej reformy polityki rolnej i wiejskiej, okrelonej jako odpowiednio wspólna polityka rolna i polityka strukturalna, przyjto Rozporzdzenie Rady nr 950/971. Wyodrbniono w nim schemat dotyczcy obszarów
o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Za obszary o niekorzystnych warunkach
gospodarowania uznano wówczas, podobnie jak w dyrektywie 268/75, obszary górskie,

1

Rozporzdzenie Rady nr 950/97 z dnia 20 maja 1997 r. dotyczce podniesienia efektywnoci
struktur rolnych.
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tereny zagroone depopulacj, oraz tzw. mae obszary (enklawy), które wyróniaj si
istotnymi, lecz specycznymi i wystpujcymi lokalnie utrudnieniami w produkcji rolnej i w yciu mieszkaców subregionów. Kolejna, zbliajca si reforma polityki rolnej
i wiejskiej podja take kwestie prawne dotyczce obszarów problemowych [Musia
2004]. Przygotowujc Agend 2000, Rada Unii Europejskiej przyja Rozporzdzenie nr
1698/2005, dotyczce obszarów problemowych2. Wyodrbniono w nim jako adresatów
wsparcia obszary górskie, ale take nizinne (speniajce okrelone kryteria upoledzenia)
oraz obszary o specycznych, naturalnych niedogodnociach. W sposób jednoznaczny
wskazano, e obszarami problemowymi mog by równie tereny pooone na nizinach
i niewykazujce specycznych utrudnie topogracznych. Byo to wane z uwagi na
fakt, e dotychczas poszczególne kraje czonkowskie wspieranie skierowane do obszarów wiejskich, pooonych poza pasmami górskimi, mieciy w kategoriach „inne obszary znajdujce si w mniej korzystnej sytuacji” i obszary „podlegajce specycznym
utrudnieniom”. Stanowio to faktyczne usankcjonowanie istniejcych wielu autonomicznych regulacji krajowych i umoliwienie rozszerzenia wsparcia dla rolniczych obszarów
problemowych, znajdujcych si w pastwach pozbawionych gór lub na obszarach pozagórskich (np. wyynnych) pastw posiadajcych góry.
Kolejne akty prawne przyjmowane przez Wspólnot Europejsk akcentoway podobne, chocia nie tosame cele, dla których pastwa czonkowskie powinny (wg dyrektywy), a pó niej take wdraajc rozporzdzenia, wspiera obszary problemowe. Przyjte
w 2005 r. zmiany gospodarowania na obszarach problemowych w Unii Europejskiej zostay zawarte w Rozporzdzeniu Rady 1698/20053 w duej czci zawierajcych postanowienia wczeniejszych zapisów w zakresie delimitacji obszarów górskich. Kryteriami
delimitacyjnymi s (art. 50 ust. 2) obszary o znaczcych ograniczeniach w zakresie moliwoci uytkowania gruntów i z uwagi na fakt ponoszenia wikszych kosztów pracy
wynikajcych z …bardzo trudnych warunków klimatycznych, w wyniku których ulega
skróceniu okres wegetacji. oraz …wystpowania na niszych wysokociach, na wikszej
czci danego obszaru zboczy zbyt stromych do uycia sprztu mechanicznego lub wymagajcych uycia bardzo drogiego sprztu specjalistycznego lub z powodu poczenia
tych dwóch czynników w przypadku, gdy utrudnienie wynikajce z kadego z czynników
z osobna jest mniej dotkliwe, ale poczenie ich obu powoduje utrudnienia równorzdne.
Podniesiono take maksymalnie stawk patnoci z tytuu utrudnie na obszarach górskich do 250 €/ha, obniajc jednoczenie stawk patnoci z tytuu utrudnie ONW inne
ni górskie do 150 €/ha. Rozporzdzenie to wprowadzio równie zasad degresywnoci
wiadcze dla gospodarstw wikszych obszarowo. Progi powierzchni pozostawia jednak
do ustalenia pastwom czonkowskim [Niewgowska 2008].
Ewolucja celów wspierania obszarów górskich (i innych obszarów problemowych)
polegaa gównie na wczaniu problematyki stricte rodowiskowej (w tym ochrony
krajobrazu), a nastpnie na szeroko rozumianej ochronie rodowiska, w tym zrówno2

Rozporzdzenie Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
3
Rozporzdzenie rady (WE) 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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waonych systemach rolniczych. Std mona domniemywa , e dalsza ewolucja celów
wspierania obszarów problemowych przebiega bdzie w kierunku wzmocnienia znaczenia problematyki ekologicznej. Spenienie kryteriów ekologicznych warunkowa bdzie
przyznawanie pakietu wiadcze, których celem bdzie wzmocnienie gospodarcze subregionu, przy zachowaniu dostosowanej do warunków miejscowych gospodarki rolnej oraz
dziedzictwa materialnego i kulturowego gór [Guba 2007].

PRACE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NAD DOSKONALENIEM
SYSTEMU WSPIERANIA ROLNICTWA OBSZARÓW GÓRSKICH
Chocia polityka wspierania obszarów górskich na obszarach Unii Europejskiej ma
dug tradycj, to wg opinii Komisji Rozwoju Regionalnego, przygotowanej dla Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, jest ona artykuowana niewystarczajco jasno i niejednoznacznie. W opinii tej4 zawarte jest ubolewanie, e …Komisja
dotychczas nie opracowaa kompleksowej strategii na rzecz skutecznego wsparcia regionów górskich i innych regionów cierpicych na skutek trwaych niekorzystnych warunków przyrodniczych (pomimo licznych odnonych wniosków ze strony Parlamentu
Europejskiego). Zaproponowano, aby przyjmujc jesieni 2008 r. now Zielon Ksig
w odniesieniu do spójnoci terytorialnej w schemacie rozwoju przestrzeni wspólnotowej,
przyjto podejcie terytorialne celem rozwizywania specycznych problemów, charakterystycznych dla obszarów górskich. Konieczne jest take przewidzenie na ten cel
rodków w nastpnym pakiecie legislacyjnym dotyczcym polityki strukturalnej. Zwrócono uwag, aby Komisja Europejska opracowaa zintegrowan strategi europejsk dla
regionów górskich, co wymaga bdzie szeroko zakrojonych konsultacji publicznych
z wadzami lokalnymi, regionalnymi, stowarzyszeniami oraz podmiotami gospodarczymi dziaajcymi w górach. Komisja Rozwoju Regionalnego (PE) wskazuje pastwom
czonkowskim na …popraw struktur i procedur udzielania pomocy nansowej majcej na celu wsparcie rozwoju regionów górskich, a jednoczenie uproszczenie procedur
administracyjnych i dostpu do rodków przeznaczonych na wsparcie ochrony i zrównowaonego wykorzystania zasobów terytorialnych, dziedzictwa kulturowego oraz zasobów przyrodniczych. Zwrócono jednoczenie uwag na kwestie ostronego stosowania odstpstw od ogólnych regu wspierania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w
UE, podkrelajc, e odstpstwa i specjalne rodki wsparcia musz si ogranicza do
obszarów bdcych w szczególnie niekorzystnej sytuacji. Nie mona wic dopuszcza ,
aby rodki wsparcia …prowadziy do zakócenia konkurencyjnoci na rynkach rolnych.
Zwraca si take uwag na konieczno nadania priorytetowego charakteru dziaaniom
sucym zachowaniu dostatecznej gstoci zaludnienia w regionach górskich… oraz koniecznoci opracowania rodków na rzecz walki z pustynnieniem i przyciganiem nowych
mieszkaców….

4

Sprawozdanie w sprawie sytuacji i perspektyw w rolnictwie na obszarach górskich (2008/2066
(INI)). Parlament Europejski. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego5 w sprawie sytuacji i perspektyw rolnictwa na obszarach górskich skada si z preambuy, w której podkrela si rol, wag
i specyk gór na obszarach UE, oraz 72 punktów, które maj charakter wezwa, podkrele, przypomnie, osdów i dorad. W dokumencie odniesiono si do konwencji alpejskiej i karpackiej, zwracajc uwag, e stanowi one ju w pewnym stopniu europejskie instrumenty prawne suce ochronie obszarów górskich. Dokumenty te jednak nie
s dotychczas ratykowane i std nie s naleycie wdraane. W zwizku z powyszym
istniej due rónice w zakresie dziaa podejmowanych przez pastwa czonkowskie
UE w odniesieniu do obszarów górskich (przede wszystkim gór wysokich i rednich),
a dziaania te nie maj na celu rozwoju caociowego, lecz s ukierunkowane na rozwój
czysto sektorowy. Do najwaniejszych z punktu widzenia reformowania polityki rozwoju
wyzwa i zada dotyczcych obszarów górskich Europy mona zaliczy :
– potrzeb odrbnego potraktowania obszarów górskich oraz konieczno stosowania
zrónicowania tych obszarów, zgodnie ze stopniem naturalnych utrudnie w gospodarowaniu (zwaszcza na poziomie pastw czonkowskich),
– domaganie si w szczególny sposób uwzgldnienia wielofunkcyjnoci rolnictwa na
obszarach górskich, w tym znaczenia rolników …którzy s nie tylko producentami,
lecz take prekursorami gospodarczymi dla innych sektorów,
– wskazanie na szczególno i konieczno rekompensat nansowych za ponoszone
nakady zwizane z ekologi w rolnictwie i gospodarstwach na obszarach górskich.
Zwrócono uwag, e cakowite oddzielenie patnoci (dopat bezporednich) od produkcji doprowadzioby w górach do systematycznego ograniczania i porzucania przez
rolników produkcji. Trudno bdzie bowiem produkcj t prowadzi wycznie na zasadach rynkowych, gdy w konfrontacji z obszarami o korzystnych warunkach gospodarowania ich pozycja niemal zawsze pozostanie niekonkurencyjna. Std te podkrelono, e
potrzeby wspierania obszarów górskich nie mona zaspokoi wycznie przez nansowanie rozwoju obszarów wiejskich, lecz take przez adresowane wspieranie gospodarstw
rolnych pooonych na tych terenach. To postulatywne wskazanie odnie mona do licznych krytyków systemu wsparcia rolnictwa UE, w tym zwaszcza wsparcia gospodarstw
przez róne formy dopat bezporednich, do których zaliczy naley take specjalne dopaty górskie. Istotne s take inne formy wsparcia terenów górskich, std apeluje si
o szczególn ostrono we wdraaniu reformy sektora mleczarskiego, w tym redukcji
stanu pogowia krów (tzw. mikkiego ldowania) w toku reformy kwot mlecznych oraz
przyjcia rodków jej towarzyszcych, np. dopat specjalnych majcych ograniczy negatywne nastpstwa koniecznych reform.
Strategia reformowania WPR powinna dawa rolnikom moliwo wszczcia procesów dostosowawczych i zachowania podstawy gospodarki rolnej przez dodatkowe rodki
pozyskiwane z pierwszego laru i majce np. charakter premii dla hodowanych w górach
krów mlecznych, dlatego take:
– wzywa si do specjalnego wspierania w górach rolniczych grup producentów i wspólnot lokalnych przy wprowadzaniu regionalnych znaków jakoci, w tym przez popra-

5

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji i perspektyw rolnictwa na obszarach górskich. (2008/2066 (INI)) Parlament Europejski.
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w informacji, szkolenia oraz przez wsparcie nansowe lokalnych zakadów przetwórstwa ywnoci,
– wnioskuje si, aby w ramach wsparcia bezporedniego wynikajcego z WPR oraz
wspierania strukturalnego zwikszy górny puap dostpu rodków dla obszarów górskich o 20%.
W dokumencie tym podkrelono istotne znaczenie i potrzeb specjalnych premii
(wsparcia) uytków zielonych, majcych szczególne znaczenie dla zachowania dziaalnoci rolniczej na obszarach górskich. Gospodarowanie na uytkach zielonych jest tu
bowiem dziaalnoci bezalternatywn.
Zwrócono take uwag, aby w ramach WPR i polityki regionalnej wyra niej uwzgldniono potrzeby obszarów górskich, w tym potrzeb napywu nowych rolników – co ma
zwaszcza due znaczenie w tzw. starych krajach UE. Niezbdna jest równie nowa rekompensata z tytuu dodatkowych kosztów zwizanych z problemem oddalenia i niedostpnoci oraz zwikszonej odlegoci do rynków zapotrzebowania i zbytu, wiadczenia usug, a take problematyk potrzeb wzmacniania i podtrzymywania infrastruktury
gospodarczej, zwaszcza transportowej. W uzasadnieniu do projektu podkrelono, e
rolnictwo jest bezporedni i poredni podstaw funkcjonowania sektorów gospodarki
rozmieszczonych na wiejskich obszarach gór. Std te …jego wsparcie nie jest odruchem
nostalgicznym, lecz rzeczywistoci konieczn dla moliwoci zrównowaonego rozwoju
tych regionów.
W dokumencie o charakterze bardziej ogólnym, tj. projekcie sprawozdania odnoszcym si do przyszoci wspólnej polityki rolnej po 2013 roku6, zwraca si uwag na
zasadnicz kwesti dotyczc znaczenia rolnictwa na obszarze UE-27. Rolnictwo traktowane jest tu jako wany (komercyjny) sektor gospodarki, ale take jako dostarczyciel
dóbr publicznych utrzymujcych zasoby naturalne i krajobrazowe o walorach kulturowych, a jego podtrzymanie stanowi warunek konieczny do zachowania populacji, w tym
wszelkiej dziaalnoci czowieka na obszarach wiejskich. Uzasadniajc potrzeb zmian
w WPR po 2013 roku, odwoano si do bada prowadzonych przez Eurobarometr, z których wynika, e decyzje w sprawie polityki rolnej powinny by nadal podejmowane na
szczeblu Unii Europejskiej (a nie na szczeblu poszczególnych krajów czonkowskich).
A 90% ankietowanych obywateli UE uwaa, e rolnictwo i obszary wiejskie s bardzo
wane dla przyszoci Europy. Jednoczenie 83% ankietowanych opowiada si za kontynuacj wsparcia nansowego dla rolnictwa obszaru Unii Europejskiej. Wanym elementem nowej polityki rolnej bdzie zapewnienie korzyci dla rolników przez wynagradzanie usug rolnictwa za wiadczenie dóbr publicznych. Zwrócono uwag, e jeli nie
utrzyma si dziaalnoci rolniczej w caej UE, to zapewnienie pozakomercyjnych dóbr
publicznych nie bdzie moliwe. Dobrem takim jest m.in. ksztatowany przez pokolenia
rolników krajobraz, w zwizku z czym naley rolników wynagradza za dalsze dziaania
suce temu celowi, a w szczególny sposób na obszarach o niekorzystnych warunkach
naturalnych. W dokumencie tym zawarte jest stwierdzenie, e rolnicy prowadzcy produkcj roln w zrównowaony sposób wnosz cenny wkad w wielkie wartoci kulturowe
i atrakcyjno Europy i stwarzaj dalsze perspektywy dla pomylnego rozwoju turystyki
6

Projekt sprawozdania w sprawie wspólnej polityki rolnej po 2013 (2009/2236) Parlament Europejski, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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wiejskiej. Wspólna polityka rolna, na co zwraca uwag Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(PE), zapobiega niezrównowaonym formom produkcji rolniczej, tj. skrajnej intensykacji produkcji na gruntach najlepszych i jej porzucaniu na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Std te w omawianym projekcie rezolucji zawarta jest teza, e
koszty wsparcia silnej WPR s niczym w porównaniu z kosztami braku dziaalnoci i jej
niezamierzonymi negatywnymi konsekwencjami (pkt 29). Zwracajc uwag na bardziej
sprawiedliwy podzia wspierania wsi i rolnictwa poszczególnych krajów UE, Parlament
Europejski …wzywa do bardziej sprawiedliwego podziau patnoci w ramach WPR
i nalega, by by on sprawiedliwy zarówno wobec rolników z nowych, jak i starych pastw
czonkowskich (pkt 37).
Nowa wspólna polityka rolna powinna by bardziej ekologiczna przez motywowanie rolników do zmaksymalizowania wiadczenia tzw. usug ekstensywnych. Wspólna
polityka rolna powinna w najbliszych latach dalej motywowa do wprowadzenia rodków sprzyjajcych rónorodnoci biologicznej i ochrony rodowiska naturalnego przez
…umoliwienie objcia zdecydowanej wikszoci uytków rolnych programami rolnorodowiskowymi, aby wynagrodzi rolnikom za wiadczenie dodatkowych usug ekosystemowych. Dziaania te powinny by uzupenione przez rónorodne projekty suce rozwojowi rolnictwa ekologicznego, ale take zrównowaonego wykorzystania lasów, wody
i gleby. Wszystkie te rodki suce rozwojowi obszarów wiejskich powinny pozosta
wspónansowane budetowo nawet wówczas, gdyby to powodowao potrzeb zwikszenia budetu UE. Parlament Europejski wspiera i podtrzymuje stare formy wsparcia
wsi i rolnictwa na obszarach górskich, podpowiadajc potrzeb poszukiwania nowych
instrumentów korzystnych dla gór. Patnociami takimi poza dopat bezporedni (naliczan obszarowo) oraz dopat górsk mog by zastosowane w koniunkcji lub alternatywie rónorodne, dostosowane przez kraje czonkowskie, patnoci rolnorodowiskowe.
Godne rozwaenia jest take wsparcie gór patnociami do tzw. zielonej strefy, tj. do
terenów o wysokiej wartoci przyrodniczej. Zapewne w propozycjach tych powinny si
take znale patnoci dla rolników z tytuu dostarczania dóbr publicznych. Z uwagi na
to, e rolnictwo górskie produkuje w warunkach ryzyka produkcyjnego i ekonomicznego, interesujcymi mog by tu równie tzw. instrumenty zarzdzania ryzykiem.

PODSUMOWANIE
Przygotowywane reformy wspólnej polityki rolnej i polityki strukturalnej dotyczy
bd take rolnictwa i wsi pooonych na obszarach górskich. Globalne tendencje przemian w ekonomii, w tym take ekonomiki rolnictwa, zapewne bd take miay istotny
wpyw na ekonomi i przemiany w gospodarce gór. Wane jest jednak, aby reformujc
polityk roln wobec gór, a takie s zapowiedzi instytucji ksztatujcych porzdek prawny UE, uwzgldni takie jej przeksztacenie, które wesprze przezwycienie ich sabych
stron i wzmocni zrównowaone wykorzystanie ich zalet. Zapewne due moliwoci rozwoju gór tkwi w stosowaniu przyjaznych rodowisku innowacji, sucych lepszemu
wykorzystaniu dostpnej wiedzy, któr naley peniej wykorzysta w kreacji nowych
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rozwiza instytucjonalnych, a take w sferze realnej w odniesieniu do gospodarki,
w tym rolnictwa. Zmiany te jednak nie bd w stanie doprowadzi do tego, e na masow skal rolnictwo i gospodarstwa bd konkurencyjne produkcyjnie i rynkowo bez
ich nansowego i organizacyjnego wsparcia pochodzcego z zewntrz. Tak wic istotne
jest, aby problematyka gospodarcza i spoeczna dotyczca gór Europy bya naleycie
akcentowana w pracach instytucji zarzdzajcych UE. Równie istotne s monitorowanie tych prac, analiza i ocena tendencji odnonie przemian w podejciu do obszarów
górskich. Przeanalizowane dokumenty powstae w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Parlamentu Europejskiego wskazuj, e nadal bardzo mocno akcentowana jest potrzeba podtrzymania rolnictwa na obszarach górskich. Jako priorytetowe wskazuje si na
potrzeb podtrzymania dopat bezporednich, adekwatno adresowania dopat górskich
oraz ochrony sektora mleczarskiego i produkcji byda. Istotne jest take dostrzeganie
potrzeby zwikszania pomocy dla rolników (przez wsparcie dopatami bezporednimi)
oraz dla obszarów wiejskich przez fundusze strukturalne. Bardzo wan jest deklaracja
PE dotyczca podtrzymania systemu dopat bezporednich, w tym take z tytuu wiadczenia usug publicznych dla obszarów górskich, które powinny by nadal transferowane
z budetu UE, a których poziom powinien ulec zwikszeniu.
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DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN MOUNTAINS FROM THE
PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT WORKS
Abstract. The article addresses an issue of creating new policy for mountain areas with
special regard to agriculture, which has been the subject of the European Parliament debates. An overview analysis of three documents referring to the problems of farming,
particularly to arable farming in mountain areas, was conducted. The basic document for
analysis was a Project of the European Parliament resolution concerning the situation and
perspectives of agriculture in mountain areas. The other analyzed documents comprised
opinions of the Commission for the Regional Development and justication of the project
of a resolution, as well as the Project of report on Common Agricultural Policy after 2013.
These documents originated on the basis of debates concerning CAP reforms and the extent
and methods of supporting agriculture and disadvantaged areas, including mountain areas,
in the new economic projection for the years 2013–2020. They pointed to the necessity of
retaining direct payments as an important instrument of sustainable use of agricultural land.
Financial recompense for the outlays on organic farming and sustained use of permanent
grasslands are of particular importance. A necessity of improving current system of assistance for mountain areas and seeking new economic instruments in this area was pointed
out.
Key words: agriculture in the mountains, European Union, CAP reform
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