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POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W celu uzupełnienia lub zmienienia 
pewnych elementów niniejszego 
rozporządzenia innych niż istotne należy 
powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu. Szczególnie 
istotne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
równoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(4) W celu uzupełnienia lub zmienienia 
pewnych elementów niniejszego 
rozporządzenia innych niż istotne należy 
powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu. Szczególnie 
istotne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
równoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Trybunał Obrachunkowy może wydać 
opinię w sprawie tych aktów 
delegowanych na wniosek Parlamentu 
Europejskiego albo Rady zgodnie z art. 
287 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Umożliwi to Parlamentowi Europejskiemu i Radzie formułowanie swoich opinii na podstawie 
ekspertyzy technicznej sporządzonej przez Trybunał Obrachunkowy.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera l)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „koszt transakcyjny”: koszt związany z 
zobowiązaniem, ale niezwiązany 
bezpośrednio z jego wypełnieniem;

l) „koszt transakcyjny”: koszt związany z 
zobowiązaniem, wynikający pośrednio z 
jego wypełnienia;

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera r)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

r) „klęska żywiołowa”: naturalnie 
występujące zdarzenie o charakterze 
biotycznym lub abiotycznym, które 
prowadzi do ważnych zakłóceń w 
systemach produkcji rolnej i strukturach 
leśnych, powodując ostatecznie znaczące 
szkody gospodarcze w sektorach rolnictwa
i leśnictwa;

r) „klęska żywiołowa”: naturalnie 
występujące zdarzenie o charakterze 
biotycznym lub abiotycznym, które 
prowadzi do ważnych zakłóceń w 
systemach produkcji rolnej i strukturach 
leśnych, powodując ostatecznie znaczące 
szkody gospodarcze w sektorach rolnictwa
lub leśnictwa;

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera s)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

s) „klęska żywiołowa”: nieprzewidziane 
zdarzenie o charakterze biotycznym lub 
abiotycznym, spowodowane przez 
działalność człowieka, które prowadzi do 
ważnych zakłóceń w systemach produkcji 
rolnej i strukturach leśnych, powodując 
ostatecznie znaczące szkody gospodarcze 
w sektorach rolnictwa i leśnictwa;

s) „klęska żywiołowa”: nieprzewidziane 
zdarzenie o charakterze biotycznym lub 
abiotycznym, spowodowane przez 
działalność człowieka, które prowadzi do 
ważnych zakłóceń w systemach produkcji 
rolnej i strukturach leśnych, powodując 
ostatecznie znaczące szkody gospodarcze 
w sektorach rolnictwa lub leśnictwa;

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) poprawy konkurencyjności rolnictwa; (1) poprawy konkurencyjności rolnictwa i 
leśnictwa;

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odtwarzanie i zachowanie różnorodności 
biologicznej, w tym na obszarach Natura 
2000, oraz rolnictwa o wysokiej wartosci
przyrodniczej i stanu europejskich 
krajobrazów;

a) odtwarzanie i zachowanie różnorodności 
biologicznej, w tym na obszarach Natura 
2000 oraz w ramach działalności 
systemów rolnictwa o wysokiej wartości
przyrodniczej, jak również stanu 
europejskich krajobrazów;

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku każdego z celów i 
priorytetów Unii, o których mowa w 
niniejszym artykule, Komisja określa 
precyzyjnie szereg celów i monitoruje ich 
realizację.

Uzasadnienie

Ta zmiana odzwierciedla apel Parlamentu, by polityka była ukierunkowana w większym 
stopniu na wyniki działań UE i na monitorowanie realizacji celów.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie określa w 
programach krajowych swoje potrzeby 
związane z priorytetami Unii oraz 
wskaźniki umożliwiające Komisji 
monitorowanie procesu osiągania 
wyników.

Uzasadnienie

Ta zmiana odzwierciedla apel Parlamentu, by polityka była ukierunkowana w większym 
stopniu na wyniki działań UE i na monitorowanie procesu osiągania wyników.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasadniczo Komisja i państwa 
członkowskie dopilnowują, aby wsparcie 
UE było przeznaczane na obszary 
wiejskie, gdzie jest najbardziej potrzebne.

Uzasadnienie

Ta zmiana odzwierciedla apel Parlamentu, by polityka była ukierunkowana w większym 
stopniu na wyniki działań UE.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera n) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wyznaczenie przez państwo 
członkowskie wszystkich organów, o 
których mowa w art. 72 ust. 2, oraz, w 
celach informacyjnych, skrócony opis 

(i) wyznaczenie przez państwo 
członkowskie wszystkich organów, o 
których mowa w art. 72 ust. 2, oraz opis 
struktury zarządzania i kontroli, w tym 
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struktury zarządzania i kontroli; możliwości weryfikowania i kontroli 
środków i środków szczegółowych rozwoju 
obszarów wiejskich; powinno to stanowić 
warunek zatwierdzenia programu rozwoju 
regionalnego, oznaczający, że Komisja 
uznała strukturę zarządzania i kontroli za 
skuteczną i wydajną;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja opracowuje wraz z państwami 
członkowskimi skuteczne narzędzia, w tym 
jasne i jednoznaczne kryteria wyboru, w 
celu ograniczenia ryzyka nieprawidłowego 
podwójnego finansowania z innych 
funduszy UE i funduszy krajowych.

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia przewiduje finansowanie wielu (nowych) środków ze źródeł innych niż 
EFRROW, tj. innych funduszy UE albo funduszy krajowych. Ta różnorodność źródeł 
finansowania stwarza duże ryzyko nieprawidłowego podwójnego finansowania, które trzeba 
ograniczyć.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wsparcie na mocy pkt 1 lit. c) jest 
równe 120 % rocznej płatności, którą 
beneficjent otrzymał w ramach systemu 
dla małych producentów rolnych.

7. Komisja dodatkowo precyzuje cele tego 
środka, ustala jednoznaczne kryteria i 
ustanawia system skutecznej kontroli, by 
zapobiegać nadużyciom. 

Uzasadnienie

According to the draft regulation, support under this measure shall also cover  annual 
payments for farmers who, at the time of submitting their application for support, participate 
in the small farmers scheme for at least one year and who commit to permanently transfer  
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their entire holding and the corresponding payment entitlements to another farmer. It is 
unclear what is intended to be achieved with this measure. It appears to be an income support 
or retirement scheme for farmers who permanently transmit their holding. It is unclear why 
such support should be financed by pillar II. It is therefore proposed to delete this sub 
measure unless the necessary clarification is provided  as to the objectives and targets, and 
unless clear criteria and effective controls are established in order to avoid abusive 
operations by farmers seeking to obtain the aid, by, for example, formally transferring the 
holdings to a family member.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) badania i inwestycje związane z 
utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
wsi i krajobrazu wiejskiego, w tym 
dotyczące powiązanych aspektów 
społeczno-gospodarczych.

f) badania i inwestycje związane z 
utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 
obszarów o dużych walorach 
środowiskowych, wsi i krajobrazu 
wiejskiego, w tym dotyczące powiązanych 
aspektów społeczno-gospodarczych, a 
także działania mające na celu szerzenie 
znajomości różnorodnych aspektów 
ochrony środowiska;

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inwestycje ukierunkowane na 
przeniesienie działalności i przebudowę 
budynków lub innych obiektów 
położonych w pobliżu osad wiejskich, 
mające na celu poprawę jakości życia lub 
zwiększenie efektywności środowiskowej 
osady.

g) inwestycje ukierunkowane na 
przeniesienie działalności i przebudowę 
budynków lub innych obiektów 
położonych wewnątrz lub w pobliżu osad 
wiejskich, mające na celu poprawę jakości 
życia lub zwiększenie efektywności 
środowiskowej osady.

Poprawka 15
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego.
Wsparcie to ogranicza się do grup 
producentów wchodzących w zakres 
definicji MŚP.

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego.
Wsparcie to ogranicza się do grup 
producentów wchodzących w zakres 
definicji MŚP lub objętych 
ustawodawstwem państw członkowskich.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcia udziela się rolnikom oraz 
odpowiednio prywatnym właścicielom 
lasów i stowarzyszeniom właścicieli lasów.
W należycie uzasadnionych przypadkach 
wsparcie może także być udzielane innym 
osobom gospodarującym gruntami.

2. Wsparcia udziela się rolnikom oraz 
odpowiednio prywatnym właścicielom 
lasów i stowarzyszeniom właścicieli lasów, 
podobnie jak właścicielom lub 
administratorom lasów publicznych, 
których finansowanie nie jest 
gwarantowane w ramach budżetów 
krajowych. W należycie uzasadnionych 
przypadkach wsparcie może także być 
udzielane innym osobom gospodarującym 
gruntami.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podejmowane są działania, by wyraźnie 
rozgraniczyć cele filara I i filara II WPR i 
zagwarantować, że decyzja o 
finansowaniu środka z danego filara 
będzie się opierać na wkładzie tego środka 
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w realizację celów danego filara.

Uzasadnienie

O ile istnieje prawdopodobieństwo, że płatności bezpośrednie w ramach filara I przyczynią 
się do zwiększenia dochodów gospodarstwa, o tyle rozporządzenie w sprawie rozwoju 
obszarów wiejskich (filar II) obejmuje również narzędzie stabilizacji dochodów zapewniające 
rekompensatę rolnikom, których dochody znacznie zmalały. Należy wyraźnie rozgraniczyć 
cele filara I i filara II i zagwarantować, że decyzja o finansowaniu środka z danego filara 
będzie się opierać na wkładzie tego środka w realizację celów danego filara.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie utrzymują 
poziom wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 i wydają co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu z 
EFRROW na każdy program rozwoju 
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej oraz 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolno-środowiskowe i klimatyczne, 
rolnictwo ekologiczne i płatności na rzecz 
obszarów z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Uzasadnienie

Aby uzyskać przydział środków, o którym mowa w pkt 28 preambuły, konieczne jest włączenie 
tekstu tego punktu preambuły do przepisów obowiązkowych.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy pomocy udziela się na 
podstawie kosztów standardowych lub 

2. W przypadku gdy pomocy udziela się na 
podstawie kosztów standardowych lub 
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dodatkowych kosztów i utraconych 
dochodów, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby odpowiednie obliczenia 
były właściwe i dokładne oraz określone z 
wyprzedzeniem na podstawie rzetelnej, 
sprawiedliwej i weryfikowalnej kalkulacji. 
W tym celu podmiot niezależny od 
organów odpowiedzialnych za obliczenia i 
posiadający odpowiednią wiedzę fachową 
przedstawia poświadczenie potwierdzające 
stosowność i dokładność obliczeń. 
Poświadczenie to włącza się do programu 
rozwoju obszarów wiejskich.

dodatkowych kosztów i utraconych 
dochodów, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby odpowiednie obliczenia 
były właściwe i dokładne oraz określone z 
wyprzedzeniem na podstawie rzetelnej, 
sprawiedliwej i weryfikowalnej kalkulacji. 
W tym celu podmiot niezależny od 
organów odpowiedzialnych za obliczenia i 
posiadający odpowiednią wiedzę fachową 
przedstawia poświadczenie potwierdzające 
stosowność i dokładność obliczeń. 
Poświadczenie to włącza się do programu 
rozwoju obszarów wiejskich. Przed 
zatwierdzeniem programów Komisja 
dopilnowuje, by w obliczeniach 
uwzględniono wszystkie istotne elementy 
oraz by główne założenia i parametry były 
właściwe.

Uzasadnienie

Ta zmiana odzwierciedla problemy, na jakie zwrócił uwagę Trybunał, np. problemy z 
ustaleniem wysokości pomocy (zob. ust. 97 sprawozdania specjalnego 7/2011).

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaprezentowanie postępów i osiągnięć w 
dziedzinie polityki rozwoju obszarów 
wiejskich oraz ocenę wpływu, 
efektywności, skuteczności i znaczenia 
interwencji z zakresu polityki rozwoju 
obszarów wiejskich;

a) krytyczna i obiektywna ocena postępów 
i osiągnięć w dziedzinie polityki rozwoju 
obszarów wiejskich oraz ocenę wpływu, 
efektywności, skuteczności i znaczenia 
interwencji z zakresu polityki rozwoju 
obszarów wiejskich;

Uzasadnienie

Brzmienie oryginalnego tekstu jest zbyt kategoryczne.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Na wniosek Parlamentu 
Europejskiego albo Rady Trybunał 
Obrachunkowy może wydać opinię w 
sprawie aktów delegowanych, o których 
mowa w art. 2 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 12 
ust. 2, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 9, art. 17 
ust. 4, art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 8, art. 21 
ust. 4, art. 22 ust. 3, art. 23 ust. 3, art. 29 
ust. 10, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 5, art. 36 
ust. 10, art. 37 ust. 4, art. 43 ust. 2, art. 45 
ust. 3, art. 46 ust. 6, art. 47 ust. 6, art. 51 
ust. 4 i 95.

Uzasadnienie

Umożliwi to Parlamentowi Europejskiemu i Radzie formułowanie swoich opinii na podstawie 
ekspertyzy technicznej sporządzonej przez Trybunał Obrachunkowy.
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