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WSKAZÓWKI 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. odnotowuje, że jeżeli chodzi o rolnictwo, Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) 

posłużył się próbkami z 217 transakcji Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 

w 21 krajach oraz 163 transakcjami dotyczącymi rybołówstwa, środowiska, klimatu i 

rozwoju obszarów wiejskich (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich), dokonanymi w 20 krajach, i z zadowoleniem stwierdza, że poziom błędu 

ustalony przez ETO w odniesieniu do zasobów naturalnych w dalszym ciągu spada, 

mianowicie z 2,9% w 2015 r. do 2,5% w 2016 r.; 

2. zwraca uwagę, że wzmocniono zdolności naprawcze w ramach korekt finansowych i 

odzyskiwania środków, dzięki czemu znacznie zmniejszyła się kwota obarczona 

ryzykiem w odniesieniu do wspólnej polityki rolnej, mianowicie o 2,04% w 2016 r.; 

zauważa, że poziom błędu pozostaje taki sam (2,5%), ale jego wpływ finansowy jest 

ograniczony dzięki tym korektom finansowym i odzyskiwaniu środków, ponieważ 

część niewłaściwie wypłaconych kwot wraca do budżetu; 3. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zadbania o to, aby środki przeznaczone na rezerwę na wypadek 

kryzysów w sektorze rolniczym w budżecie na rok 2016, które później nie zostaną 

wykorzystane, w całości udostępniano jako płatności bezpośrednie w kolejnym roku 

budżetowym; 

4. z zadowoleniem przyjmuje, że system identyfikacji działek rolnych działa coraz lepiej i 

z większą dokładnością, co sprawia, że jest on doskonałym narzędziem służącym do 

obniżania poziomu błędu oraz zmniejszania obciążeń administracyjnych dla rolników i 

agencji płatniczych; 

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do monitorowania dużej zmienności cen 

produktów rolnych, która ma niekorzystny wpływ na dochody rolników, oraz do 

szybkiego i skutecznego reagowania w razie potrzeby; 

6. zwraca uwagę, że pierwszy pełny rok wdrażania koncepcji zazieleniania najwyraźniej 

nie miał wpływu na poziom błędu, co można uznać za duże osiągnięcie z perspektywy 

rolników i agencji płatniczych, jeżeli wziąć pod uwagę złożony charakter przepisów 

dotyczących zazieleniania; podziela jednak zdanie Komisji, że wciąż jest za wcześnie, 

aby wyciągać wnioski co do dokładnych wyników środowiskowych; odnotowuje 

również, że oprócz zazieleniania także inne czynniki mają wpływ na efektywność 

środowiskową w sektorze rolnictwa; podkreśla, że zazielenianie służy za przykład 

zwiększonej potrzeby kontroli wykonania zadań również w dziedzinie rolnictwa;  

7. z zadowoleniem przyjmuje program zazieleniania i jego cel polegający na tym, by 

uczynić gospodarstwa rolne w Unii bardziej przyjaznymi dla środowiska dzięki 

praktykom dywersyfikacji upraw, utrzymywaniu istniejących trwałych użytków 

zielonych i ustanawianiu obszarów proekologicznych na gruntach ornych, na co 

wskazano w sprawozdaniu rocznym ETO; 
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8. zauważa, że niewielka liczba beneficjentów otrzymuje najwyższe płatności oraz że 4% 

płatności bezpośrednich trafia do więcej niż połowy obecnych beneficjentów, którzy 

tym samym otrzymują mniej niż 1250 EUR rocznie; uważa, że dla wiarygodności 

wspólnej polityki rolnej kluczowe znaczenie ma konwergencja płatności na rzecz 

beneficjentów zarówno między państwami członkowskimi, jak i w obrębie tych państw; 

9. podkreśla jednak, że roczny obrót tych gospodarstw rolnych jest mniejszy niż 2000 

EUR oraz że nie są to gospodarstwa rolne o charakterze handlowym, to znaczy 

połączone z rynkiem, lecz gospodarstwa mające na celu uprawę roślin spożywczych 

przez rolników pracujących na dwóch etatach oraz że gospodarstwa te zajmują 4,6% 

wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych w UE; uważa w związku z tym, że 

koniecznie należy skorygować szereg rażąco błędnych przekonań związanych ze 

stwierdzeniem, iż „20% gospodarstw otrzymuje 80% pomocy”, ponieważ liczba ta 

obejmuje wszystkie gospodarstwa o powierzchni co najmniej 10 ha, które zajmują 

ponad 88% użytków rolnych w Unii i na które przypada 90% unijnej produkcji rolnej; 

10. odnotowuje zalecenia ETO dotyczące środków zmierzających do obniżenia wieku 

rolników i potrzeby programów w większym stopniu ukierunkowanych na ten cel; 

11. z zadowoleniem przyjmuje spadek poziomu błędu w dziedzinie rozwoju obszarów 

wiejskich z 5,3% w roku 2015 i 6% w roku 2014 do 4,9%; dostrzega, że problemy 

obszarów wiejskich wymagają kompleksowych programów inwestycyjnych oraz że 

poziom błędu wynika z różnych celów odpowiadających wyzwaniom gospodarczym, 

dotyczącym infrastruktury na obszarach wiejskich, środowiskowym i w dziedzinie 

zdrowia zwierząt, co kontrastuje ze wskaźnikiem dla Europejskiego Funduszu 

Rolniczego Gwarancji, wynoszącym 1,7%; ubolewa zatem, że kładzie się nacisk na 

uproszczenie filaru I, choć przyznaje się, że bardziej złożony charakter ma filar II; 

uważa również, że inwestycje na obszarach wiejskich stanowią zasadniczy element 

polityki, którą należy kontynuować wraz ze sprawdzonymi modelami należytego i 

skutecznego zarządzania ryzykiem; wyraża zaniepokojenie z powodu coraz niższego 

zatrudnienia w rolnictwie i uważa, że inwestycje w ramach drugiego filara mają 

kluczowe znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich i dla infrastruktury na tych 

obszarach; podkreśla, że metodę obliczania poziomu błędu w odniesieniu do płatności 

w ramach wspólnej polityki rolnej (w szczególności programów rozwoju obszarów 

wiejskich) można udoskonalić m.in. poprzez uproszczenie i ograniczenie biurokracji; 

12. podkreśla, że istnieje znaczące różnice między rodzajami błędów i w obrębie ich skali, 

tj. między nieumyślnymi przeoczeniami o charakterze administracyjnym a przypadkami 

nadużyć, oraz że przeoczenia zasadniczo nie powodują szkód finansowych dla 

podatników, co również należy wziąć pod uwagę podczas oceny rzeczywistego 

poziomu błędu; przypomina Komisji, że ryzyko niezamierzonych błędów wynikających 

ze skomplikowanych rozporządzeń ponosi w ostateczności beneficjent; wyraża 

ubolewanie, że nawet w przypadku skutecznych inwestycji ETO uznaje wydatki w stu 

procentach za niekwalifikowalne, jeżeli popełniono błędy podczas udzielania zamówień 

publicznych; podkreśla zatem, że potrzebna jest dalsza racjonalizacja metody obliczania 

poziomu błędu. 

13. popiera pogląd Komisji, że rozwój obszarów wiejskich pozostaje obszarem 

wymagającym ścisłej kontroli; z zadowoleniem przyjmuje promowanie przez Komisję 
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opcji kosztów uproszczonych, zwłaszcza że stosowanie takich środków ograniczyłoby 

ryzyko nadmiernie wysokich cen oraz zmniejszyłoby obciążenia administracyjne 

nakładane na rolników; wzywa Komisję, aby promowała stosowanie opcji kosztów 

uproszczonych, ponieważ ich stosowanie jest w Unii ograniczone; przyjmuje z 

zadowoleniem decyzję ETO, aby przygotować szczegółowe sprawozdanie na temat 

stosowania opcji kosztów uproszczonych, które ma zostać ukończone w roku 2018; 

14. zachęca Komisję do dalszego dążenia do systemu jednolitej kontroli, który pozwoliłby 

na zmniejszenie obciążeń administracyjnych na wszystkich szczeblach kontroli przy 

jednoczesnym utrzymaniu skutecznych kontroli w zakresie legalności i prawidłowości 

płatności; 

15. zwraca uwagę, że zgodnie z danymi Eurostatu całkowita wartość produkcji rolnej w 

2016 r. wyniosła 405 mld EUR, czyli nieco mniej, mianowicie o 2,8%, niż w 2015 r., co 

jest wynikiem spadku cen towarów rolnych; 

16. zauważa, że dostęp do danych i dobre monitorowanie, zwłaszcza aspektów 

środowiskowych, mają zasadnicze znaczenie, gdyż niektóre zasoby naturalne, takie jak 

gleba i różnorodność biologiczna, stanowią podstawę długoterminowej wydajności 

produkcji rolnej; 

17. wyraża nadzieję, że ETO zmieni swoje praktyki kontrolne i będzie przywiązywał taką 

samą wagę do wykorzystania środków i do ich przydziału; 

18. z zadowoleniem przyjmuje publikację sprawozdania z działalności DG AGRI za 2016 

r., w którym to sprawozdaniu wyraźnie przedstawiono wkład wspólnej polityki rolnej w 

poprawę wskaźników zatrudnienia na obszarach wiejskich, a w szczególności wkład w 

przywracanie ich do poziomu sprzed kryzysu, jako że 65% ludności w wieku 

produkcyjnym miało pracę, podczas gdy w 2008 r. wskaźnik ten wyniósł 64,8%, a w 

2011 r., kiedy był najniższy – 62,5%; z zadowoleniem przyjmuje, że płatności 

bezpośrednie są teraz lepiej ukierunkowane na młodych rolników, drobnych 

producentów rolnych lub rolników na obszarach o ograniczeniach naturalnych; 

19. wyraża zadowolenie, że ogólne poziomy błędu zgłoszone przez ETO, a także poziomy 

błędu dotyczące wspólnej polityki rolnej, ujęte w rocznym sprawozdaniu z działalności 

DG AGRI za 2016 r., są bardzo zbliżone, co dowodzi skuteczności planów działań 

zaradczych wdrożonych w poprzednich latach przez zainteresowane państwa 

członkowskie, w szczególności jeżeli chodzi o udoskonalenia w systemach identyfikacji 

działek rolnych; 

20. przypomina apel Parlamentu Europejskiego z dnia 8 września 2015 r. (rezolucja A8-

0240/2015) o to, by Komisja, państwa członkowskie i ETO dalej rozwijały strategie 

kontroli oparte na ocenie ryzyka, które uwzględniają wszystkie istotne dane. 
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