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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozwój obszarów wiejskich w ramach WPR pozostaje kluczową częścią obecnej reformy i 
stanowi jej wysoki priorytet. Reforma ta stara się zachować dwufilarową strukturę WPR, przy 
czym wysokość budżetu dla każdego filaru zostanie utrzymana w wartościach nominalnych 
na poziomie z 2013 r., z wyraźnym ukierunkowaniem na osiąganie wyników w odniesieniu 
do głównych priorytetów UE. WPR powinna pozostać polityką o strategicznym znaczeniu dla 
skutecznego podejmowania strategicznych wyzwań i najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków budżetowych. Instrumenty w ramach II filaru powinny dać państwom członkowskim 
większą swobodę w dostosowaniu rozwiązań do lokalnych uwarunkowań. 

Z uwagi na fakt, że WPR stała się z biegiem lat bardzo złożona, lepsze uregulowania prawne i 
znaczne zmniejszenie biurokracji dla rolników muszą stanowić ważny element przyszłej 
WPR. Trzeba uniknąć wszelkich nieuzasadnionych i nadmiernych obciążeń 
administracyjnych i kosztów dla organów krajowych, zwłaszcza w świetle konsolidacji 
fiskalnej państw członkowskich i niedoboru zasobów. Ukierunkowane wydatki są konieczne 
w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania funduszami Unii z myślą o dostarczaniu 
kluczowych dóbr publicznych za sprawą wielofunkcyjnej WPR. Ponadto reforma ma na celu 
opracowanie skutecznych i długotrwałych instrumentów na rzecz zwiększenia opłacalności 
sektora rolnictwa.

Celem wniosku Komisji jest przedstawienie szczegółowych wariantów polityki, których 
realizacja pozwoli zmierzyć się z przyszłymi wyzwaniami dla rolnictwa i obszarów wiejskich 
i osiągnąć cele wyznaczone dla WPR. Reforma przewiduje wzmocnienie środków 
środowiskowych oraz zwiększenie środków w celu rozwiązania tych kwestii w oparciu o 
kryterium terytorialne. Jednocześnie środki wydawane w ramach II filaru powinny być w 
większym stopniu skierowane do społeczności rolniczej.

W skrócie Komisja proponuje, by rozwój obszarów wiejskich był objęty zakresem wspólnych 
ram strategicznych wraz z innymi unijnymi funduszami podlegającymi zarządzaniu 
dzielonemu, które powinny zostać jeszcze bardziej ukierunkowane na rezultaty i podlegać
bardziej przejrzystym, ulepszonym zasadom dotyczącym warunków ex ante. II filar WPR 
powinien umożliwiać działanie w sposób skoordynowany i komplementarny z I filarem, a 
także z innymi funduszami UE (w szczególności Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskim Funduszem Społecznym (EFS), Funduszem Spójności i 
Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR)). Na szczeblu UE fundusze te zostaną 
objęte zakresem wspólnych ram strategicznych, które na poziomie krajowym będą 
transponowane za pośrednictwem umów o partnerstwie, łącznie z wspólnymi celami i 
zasadami ich działania. Ustanowienie wspólnych zasad dotyczących wszystkich funduszy we 
wspólnych ramach strategicznych ułatwi obsługę projektów, zarówno z punktu widzenia 
beneficjentów, jak i organów krajowych, a także ułatwi wdrażanie projektów zintegrowanych.

Pierwszorzędne znaczenie ma zapewnienie zgodności z wymogami interesu publicznego 
związanymi z przyznawaniem płatności.  

Sprawozdanie komisji AGRI opiera się na globalnych danych finansowych 
przewidzianychywanych przez Komisję Europejską dla WPR w przyszłych kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych. Wprowadzenie istotnych zmian do odnośnego wniosku 
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będzie oznaczało konieczność przeglądu treści niniejszej opinii.
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POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwota 30 mln EUR wycofywana jest z 
przydziału, o którym mowa w ust. 1, i 
wykorzystywana do sfinansowania 
nagrody za innowacyjną współpracę 
lokalną, o której mowa w art. 56.

skreślony

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 56 skreślony
Nagroda za innowacyjną współpracę 

lokalną na obszarach wiejskich
Środki pieniężne, o których mowa w art. 
51 ust. 2, wykorzystywane są do 
sfinansowania nagrody przyznawanej 
projektom współpracy z udziałem co 
najmniej dwóch podmiotów, które 
znajdują się w różnych państwach 
członkowskich i realizują lokalnie 
innowacyjną koncepcję.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 57 skreślony
Zaproszenie do składania wniosków

1. Najpóźniej począwszy od 2015 r., a 
następnie co roku Komisja ogłasza 
zaproszenie do składania wniosków w celu 
przyznania nagrody, o której mowa w art. 
56. Ostatnie zaproszenie do składania 
wniosków ogłaszane jest nie później niż w 
2019 r.
2. W zaproszeniu do składania wniosków 
określona jest tematyka wniosków, która 
związana jest z jednym z priorytetów Unii 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 
Tematyka ta musi być również 
odpowiednia do wdrożenia poprzez 
współpracę na poziomie transnarodowym.
3. Zaproszenie do składania wniosków 
otwarte jest zarówno dla lokalnych grup 
działania, jak i dla indywidualnych 
podmiotów współpracujących na potrzeby 
określonego projektu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 58 skreślony
Procedura wyboru

1. We wszystkich państwach 
członkowskich wnioski o nagrodę 
składane są przez wnioskodawców 
odpowiednim krajowym sieciom obszarów 
wiejskich, które są odpowiedzialne za 
wstępną selekcję wniosków.
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2. Krajowe sieci obszarów wiejskich 
wyłaniają spośród swoich członków 
komisję kwalifikacyjną złożoną z 
niezależnych ekspertów w celu dokonania 
wstępnej selekcji wniosków. Wstępna 
selekcja wniosków odbywa się na 
podstawie kryteriów wykluczenia, wyboru 
i przyznania, określonych w zaproszeniu 
do składania wniosków. Każda krajowa 
sieć obszarów wiejskich w ramach 
wstępnej selekcji wybiera nie więcej niż 10 
wniosków i przekazuje je Komisji.
3. Komisja jest odpowiedzialna za wybór 
pięćdziesięciu zwycięskich projektów 
spośród wniosków wybranych w ramach 
selekcji wstępnej we wszystkich państwach 
członkowskich. Komisja powołuje grupę 
sterującą ad hoc złożoną z niezależnych 
ekspertów. Ta grupa sterująca 
przygotowuje wybór zwycięskich 
wniosków na podstawie kryteriów 
wykluczenia, wyboru i przyznania, 
określonych w zaproszeniu do składania 
wniosków.
4. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – podejmuje decyzje 
dotyczące wykazu projektów, którym 
przyznaje się nagrodę.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 59 skreślony
Nagroda finansowa – warunki i płatność

1. Aby projekty kwalifikowały się do 
nagrody, czas potrzebny na ich 
ukończenie nie może przekraczać dwóch 
lat od daty przyjęcia aktu wykonawczego, 
na mocy którego przyznawana jest 
nagroda. Ramy czasowe dotyczące 
realizacji projektu są określone we 
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wniosku.
2. Nagrodę przyznaje się w postaci 
jednorazowej płatności. Komisja w drodze 
aktów wykonawczych ustala kwotę 
płatności zgodnie z kryteriami 
określonymi w zaproszeniu do składania 
wniosków i z uwzględnieniem 
szacowanego kosztu realizacji projektu 
przedstawionego we wniosku. 
Maksymalna wysokość nagrody dla 
projektu nie przekracza 100 000 EUR.
3. Państwa członkowskie wypłacają 
nagrodę zwycięskim wnioskodawcom po 
potwierdzeniu ukończenia projektu. Unia 
zwraca państwom członkowskim 
odpowiednie wydatki zgodnie z przepisami 
sekcji 4 rozdziału II tytułu IV 
rozporządzenia (UE) nr HR/2012. 
Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wypłaceniu zwycięskim 
wnioskodawcom całości lub części 
nagrody przed potwierdzeniem 
ukończenia projektu, ale w tym przypadku 
do czasu potwierdzenia ukończenia 
projektu ponoszą odpowiedzialność za 
wydatki.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 60 skreślony
Zasady dotyczące procedury, 

harmonogramów i tworzenia grupy 
sterującej

Komisja w drodze aktów wykonawczych 
określa szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury i harmonogramu wyboru 
projektów oraz zasady dotyczące 
powoływania grupy sterującej
niezależnych ekspertów, o której mowa w 
art. 58 ust. 3. Przedmiotowe akty 
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wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 91.
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