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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozwój obszarów wiejskich stanowi istotną część zrównoważonego rozwoju regionów Unii 
Europejskiej. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)1

nie tylko wiąże się ze wspólną polityką rolną, ale jest także ściśle związany 
z przyświecającym Unii Europejskiej celem wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej w Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE). Dlatego Komisja zaproponowała w odniesieniu do przyszłego 
wieloletniego planowania finansowego wspólne ramy strategiczne w zakresie wszystkich 
funduszy (zwanych dalej „funduszami objętymi wspólnymi ramami strategicznymi”), 
również w przypadku EFRROW. Wszystkie fundusze w niniejszym rozporządzeniu 
ramowym powinny wspólnie wspierać zrównoważony rozwój regionalny, a tym samym 
harmonijny rozwój całej UE. Dzięki wspólnemu systemowi funduszy objętych wspólnymi 
ramami strategicznymi inwestycje wspierane przez wszystkie fundusze będą realizować te 
same cele. Fundusze te powinny się uzupełniać, zwiększając efekt synergii związany 
z zastosowaniem środków, dzięki czemu powstanie maksymalna wartość dodana. 
Jednocześnie należy ograniczyć bariery administracyjne dla lokalnych organizatorów 
projektów, aby umożliwić im skorzystanie ze środków z większej liczby funduszy. 
W szczególności obszary wiejskie korzystają na zintegrowanym wykorzystaniu funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram strategicznych. Dzięki nim można wspierać szczególnie 
narażone grupy, np. ludność romską, a także przeciwdziałać jednostronnej zależności 
niektórych regionów od monoprodukcji. W tym celu niezbędna jest szeroko zakrojona 
harmonizacja zasad wdrażania i warunków kontroli w odniesieniu do wszystkich funduszy. 
We wspólnym rozporządzeniu ramowym zawarto również ogólne zasady, takie jak 
partnerstwo i zarządzanie wielopoziomowe, zgodność z obowiązującym prawodawstwem UE 
oraz obowiązującym ustawodawstwem krajowym, wspieranie równości kobiet i mężczyzn, 
ochrona przed dyskryminacją, a także wspieranie zrównoważonego rozwoju.

Aby zapewnić osiągnięcie większej wartości dodanej na szczeblu europejskim, działania 
w ramach funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych, EFRR, FS, EFS, 
EFRROW i EFMR powinny wspierać wspólne priorytety UE, dążąc do urzeczywistnienia 
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Wspomniane priorytety odpowiadają najważniejszym celom i przewodnim inicjatywom 
określonym w strategii „Europa 2020”, ustanowionym przez Radę Europejską.

Komisji nie udało się jednak pod wieloma względami doprowadzić do konsekwentnej 
realizacji tych aspektów w rozporządzeniu w sprawie EFRROW. W niniejszym sprawozdaniu 
zaproponowano poprawki, które mają doprowadzić do stworzenia wspólnego języka 
w istotnych kwestiach, a tym samym ułatwić wspólne programowanie funduszy. 
Sprawozdawczyni przywiązuje jednak największą wagę do tego, by umożliwić wykorzystanie 
EFRROW wraz z innymi funduszami objętymi zakresem wspólnych ram strategicznych 
w programach wielofunduszowych lub wspólnych programach operacyjnych, wzmacniając 
efekty synergii pomiędzy poszczególnymi funduszami, zwłaszcza na poziomie lokalnym. 
Zasadnicze elementy w tym zakresie zostały określone w ogólnym rozporządzeniu 
                                               
1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
COM(2011)0627 z 19.10.2011.
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(RWP/2012), nie zaś w rozporządzeniu w sprawie EFRROW. Sprawozdawczyni zmieniła 
jednak odpowiednie ustępy rozporządzenia w sprawie EFRROW, aby ułatwić możliwość 
łączenia wspólnych programów operacyjnych z innymi funduszami objętymi zakresem 
wspólnych ram strategicznych. Proponuje ona tym samym, by w regionach w okresie 
przejściowym państwa członkowskie mogły dostosować udział współfinansowania UE do 
innych funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych w ramach wspólnego 
programu.

Sprawozdawczyni wspiera zamiar Komisji dotyczący zdefiniowania obszarów wiejskich, aby 
w ramach EFFROW w większym stopniu skupić się na tych obszarach . Szkoda byłoby 
jednak, gdyby z tego powodu zarzucono funkcjonalne podejście terytorialne. W przypadku 
osobnego ujmowania obszarów wiejskich nie będzie możliwe wspieranie ich 
zrównoważonego rozwoju. Jeśli jednak wesprze się stosunki gospodarcze i kulturalne między 
obszarami miejskimi i wiejskimi oraz między regionami, skorzystają na tym obszary wiejskie. 
Dlatego definicja obszarów wiejskich powinna obejmować również obszary funkcjonalne, 
tym samym zapewniając powodzenie lokalnym strategiom rozwoju.

Dzięki metodzie LEADER do tworzenia wspólnych ram strategicznych dla funduszy objętych 
ich zakresem wykorzystuje się pozytywne doświadczenia z ponad 20 lat rozwoju obszarów 
wiejskich. Metoda LEADER uwzględnia udział lokalnej społeczności w działaniach na rzecz 
trwałego rozwoju otoczenia, w którym żyją. Metoda ta jest w skali światowej 
najskuteczniejszą formą pobudzania obszarów wiejskich oraz wzmacnia rozwój społeczno-
gospodarczy obszarów wiejskich w poszanowaniu ich różnorodności. Tzw. podejście oddolne 
wykorzystuje wiedzę lokalnej społeczności dotyczącą najlepszych rozwiązań, aby w ten 
sposób przeciwdziałać niekorzystnym sytuacjom, w jakich znajdują się regiony, oraz ujawnia 
nieodkryte dotąd możliwości rozwoju i nowe możliwości zatrudnienia. Jako przeciwwagę dla 
tego podejścia wspomniana metoda pociąga za sobą przeniesienie odpowiedzialności za 
rozwój na lokalną społeczność. Takie rozwiązanie łączące partnerstwa horyzontalne 
i wertykalne pokazało, że opracowywane na szczeblu lokalnym działania mogą ze sobą 
współdziałać i wywierać ogromny wpływ na tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich. 
Aktywne udział obywateli w rozwoju otoczenia, w którym żyją, powoduje, że utożsamiają się 
oni bardziej z lokalnym otoczeniem, i zmniejsza tendencje emigracyjne. To zaś umożliwia 
zapobieganie niekorzystnym zmianom demograficznym. Ostatecznie dzięki temu rozwiązaniu 
lokalne społeczności aktywnie przyczyniają się do realizacji celów strategii „Europa 2020”. 
Dlatego też w niniejszej opinii dla sprawozdawczyni ważne jest, aby metoda LEADER 
odgrywała większą rolę w rozwoju regionalnym, zwłaszcza w obszarach o charakterze 
terytorialnym, a więc w odniesieniu do unijnych priorytetów 3, 4, 5 i 6 rozporządzenia 
w sprawie EFRROW. Metoda LEADER stanowi najpopularniejszy instrument Unii 
Europejskiej na szczeblu lokalnym. Znacząco przyczynia się ona do poprawy widoczności 
UE wśród jej obywateli.

Komisja przedstawiła w dokumencie roboczym w sprawie regionów 20201 na temat 
przyszłych wyzwań dla regionów obszerny opis i dowody na ogromny wpływ zmiany klimatu 
na regionalne systemy gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Na przykład w regionach, 
w których występuje duże zagrożenie suszami, może dochodzić do konfliktów na tle 
właściwego wykorzystywania ograniczonych zasobów wodnych. Coraz więcej obszarów 

                                               
1 SEC(2008) 2868 wersja ostateczna z 14.11.2008.
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zagrożonych jest powodziami, erozją wybrzeży bądź pożarami. Klęski te odbijają się 
szczególnie na rolnictwie i turystyce wiejskiej, ponieważ sektory te zależą od usług 
ekosystemowych i zasobów naturalnych. Jednocześnie to właśnie te sektory tworzą najwięcej 
miejsc pracy na obszarach wiejskich. Może nawet dojść do tego, że obszary te nie będą 
nadawały się do zamieszkania. Dlatego też metody gospodarowania gruntami oraz ochrona 
klimatu i zasobów w rolnictwie mają wymiar terytorialny. Znacząco przyczyniają się one 
bowiem do utrzymania zamieszkiwanych obszarów wiejskich oraz dobrobytu ich 
mieszkańców. Również ten aspekt znalazł wyraz w poprawkach proponowanych przez 
sprawozdawczynię. Pragnie ona w ten sposób uwzględnić złożoność strategii rozwoju 
obszarów wiejskich.

Ostatecznie ważnym punktem jest optymalne i skuteczne wykorzystanie ograniczonych 
zasobów finansowych UE na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, oraz tym 
samym uwzględnienie poprawy dobrobytu lokalnych społeczności. Dobrobytu nie da się 
jednak zmierzyć tylko przy pomocy wskaźnika PKB. Jak zauważyła Komisja w dokumencie 
„Wyjść poza PKB”1, PKB nie uwzględnia ani zrównoważoności w zakresie środowiska 
naturalnego, ani kwestii integracji społecznej. Z kolei zastosowanie globalnego i opartego na 
uczestnictwie podejścia w dziedzinie rozwoju może przyczynić się do osiągnięcia 
rzeczywistego dobrobytu na obszarach wiejskich.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego 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
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
konkurencyjnością wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, organizacją łańcuchów 
żywnościowych i zarządzaniem ryzykiem 
w rolnictwie, odtwarzaniem, ochroną i 
wzmacnianiem ekosystemów zależnych od 
rolnictwa i leśnictwa, efektywnym 

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
konkurencyjnością wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, organizacją łańcuchów 
żywnościowych i zarządzaniem ryzykiem 
w rolnictwie, odtwarzaniem, ochroną 
i wzmacnianiem ekosystemów zależnych 
od rolnictwa i leśnictwa, efektywnym 

                                               
1 COM(2009)433.
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gospodarowaniem zasobami i 
przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem rozwoju
gospodarczego obszarów wiejskich.
Należy przy tym uwzględnić 
zróżnicowanie sytuacji, które mają wpływ 
na obszary wiejskie, gdzie występują różne 
cechy lub różne kategorie potencjalnych 
beneficjentów i celów przekrojowych w 
zakresie innowacyjności, środowiska oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej. Działania w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu 
powinny odnosić się zarówno do 
ograniczania emisji w rolnictwie i 
leśnictwie, pochodzących z 
najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla oraz 
zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla 
uwzględniając użytkowanie gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów oraz sektor 
leśny. Priorytet Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich dotyczący transferu 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie 
i na obszarach wiejskich powinno stosować 
się horyzontalnie w odniesieniu do innych 
priorytetów Unii związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich.

gospodarowaniem zasobami 
i przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich, w tym 
powiązań miejsko-wiejskich oraz 
współpracy między regionami. Należy 
przy tym uwzględnić zróżnicowanie 
sytuacji, które mają wpływ na obszary 
wiejskie, gdzie występują różne cechy lub 
różne kategorie potencjalnych 
beneficjentów i celów przekrojowych w 
zakresie innowacyjności, środowiska oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej. Działania w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu 
powinny odnosić się zarówno do 
ograniczania emisji w rolnictwie i 
leśnictwie, pochodzących z 
najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla oraz 
zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla 
uwzględniając użytkowanie gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów oraz sektor 
leśny. Priorytet Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich dotyczący transferu 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie 
i na obszarach wiejskich powinno stosować 
się horyzontalnie w odniesieniu do innych 
priorytetów Unii związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
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potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 
tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, małych gospodarstw, 
obszarów górskich i tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać 
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Aby wspomóc
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie, uwzględniając 
powiązania miejsko-wiejskie oraz 
współpracę między regionami.
Podprogramy tematyczne powinny 
dotyczyć m.in. młodych rolników, kobiet 
pracujących w tym sektorze, małych 
gospodarstw, obszarów górskich i 
tworzenia krótkich łańcuchów dostaw.
Podprogramy tematyczne należy również 
wykorzystywać w celu uwzględnienia 
możliwości zajęcia się tematem 
restrukturyzacji sektorów rolnych, które 
mają duży wpływ na rozwój obszarów 
wiejskich. Aby wspomóc efektywne 
interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rozwój i specjalizacja rolnictwa i 
leśnictwa oraz szczególne wyzwania, przed 
którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 
dalej „MŚP”) na obszarach wiejskich 
wymagają odpowiedniego poziomu 
szkolenia technicznego i gospodarczego, a 
także większej zdolności do korzystania z 
wiedzy i informacji oraz ich wymiany, w 
tym poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych produkcyjnych praktyk 
rolnych i leśnych. Transfer wiedzy i 
działania informacyjne powinny odbywać 
się nie tylko w postaci tradycyjnych 
kursów szkoleniowych, ale także być
dostosowane do potrzeb podmiotów na 
obszarach wiejskich. Z tego względu 
należy również wspierać warsztaty, 

(14) Rozwój i specjalizacja rolnictwa i 
leśnictwa oraz szczególne wyzwania, przed 
którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 
dalej „MŚP”) na obszarach wiejskich 
wymagają odpowiedniego poziomu 
szkolenia technicznego i gospodarczego, a 
także większej zdolności do korzystania z 
wiedzy i informacji oraz ich wymiany, w 
tym poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych produkcyjnych praktyk 
rolnych i leśnych. Transfer wiedzy i 
działania informacyjne powinny odbywać 
się nie tylko w postaci tradycyjnych 
kursów szkoleniowych, ale także w 
ramach systemu uczenia się przez całe 
życie, który powinien być dostosowany do 
potrzeb podmiotów na obszarach 
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coaching, demonstracje, działania 
informacyjne, jak również 
krótkoterminową wymianę i programy 
wizyt w gospodarstwach. Wiedza i zdobyte 
informacje powinny umożliwiać rolnikom, 
posiadaczom lasów, osobom działającym 
w sektorze spożywczym i MŚP na 
obszarach wiejskich w szczególności 
zwiększenie ich konkurencyjności oraz 
poprawienie efektywnego gospodarowania 
zasobami i efektywności środowiskowej, 
przyczyniając się jednocześnie do 
osiągania zrównoważonego charakteru 
gospodarki wiejskiej. W celu zapewnienia 
efektywnego transferu wiedzy i działań 
informacyjnych pod względem osiągania 
tych wyników należy wymagać, aby 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
transferu wiedzy miały wszystkie stosowne 
zdolności.

wiejskich. Z tego względu należy również 
wspierać warsztaty, coaching, 
demonstracje, działania informacyjne,
regionalne platformy wymiany 
doświadczeń, jak również 
krótkoterminową wymianę i programy 
wizyt w gospodarstwach. Wiedza i zdobyte 
informacje powinny umożliwiać rolnikom, 
posiadaczom lasów, stowarzyszeniom 
i sieciom rozwoju obszarów wiejskich,
osobom działającym w sektorze 
spożywczym i mikro- i małym 
przedsiębiorstwom na obszarach wiejskich 
w szczególności zwiększenie ich 
konkurencyjności oraz poprawienie 
efektywnego gospodarowania zasobami 
i efektywności środowiskowej, 
przyczyniając się jednocześnie 
do osiągania zrównoważonego charakteru 
gospodarki wiejskiej. W celu zapewnienia 
efektywnego transferu wiedzy i działań 
informacyjnych pod względem osiągania 
tych wyników należy wymagać, aby 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
transferu wiedzy miały wszystkie stosowne 
zdolności oraz promować partnerstwa 
publiczno-prywatne w zakresie usług 
dostosowanych do wszystkich kategorii 
społecznych.

Uzasadnienie

System kształcenia ustawicznego pozwoli przyciągnąć do tego sektora osoby, które straciły 
pracę w innych sektorach.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, nowych rodzajów 
działalności, nowych przedsiębiorstw
związanych z rolnictwem i leśnictwem lub
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konkurencyjności obszarów wiejskich.
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, różnicowanie
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich.
Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

nowych inwestycji w działalność 
pozarolniczą, inwestycji w rolnictwo 
społeczne i inwestycji w działalność 
turystyczną ma zasadnicze znaczenie dla 
rozwoju i konkurencyjności obszarów 
wiejskich. Środek dotyczący rozwoju 
gospodarstw rolnych i działalności 
gospodarczej powinien ułatwiać młodym 
rolnikom rozpoczęcie działalności i 
strukturalne dostosowanie ich gospodarstw 
po rozpoczęciu działalności, zachęcać 
kobiety do przedsiębiorczości, również w 
zakresie różnicowania działalności w 
kierunku działalności pozarolniczej oraz 
tworzenie i rozwijanie MŚP prowadzących 
działalność pozarolniczą na obszarach 
wiejskich. Należy także wspierać rozwój 
małych przedsiębiorstw związanych z 
rolnictwem i leśnictwem, których 
działalność jest potencjalnie gospodarczo 
rentowna. W celu zapewnienia rentowności 
nowej działalności gospodarczej 
wspieranej w ramach tego środka należy 
uzależnić wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.
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Uzasadnienie

Środki wsparcia inwestycji powinny być dostępne zarówno w przypadku rozszerzenia 
działalności gospodarstw na działalność turystyczną (wczasy na wsi), jak i działalność 
społeczną (zielone usługi terapeutyczno-opiekuńcze).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) MŚP stanowią podstawę unijnej 
gospodarki wiejskiej. Rozwój gospodarstw 
i działalności pozarolniczej powinien mieć 
na celu wspieranie zatrudnienia i tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy na obszarach 
wiejskich, zachowanie istniejących już 
miejsc pracy, ograniczenie sezonowych 
wahań zatrudnienia, rozwój sektorów 
nierolniczych poza rolnictwem i sektorem 
rolnym oraz sektorem przetwórstwa 
spożywczego, sprzyjając jednocześnie 
integracji przedsiębiorstw i powstawaniu 
lokalnych powiązań między sektorami.
Należy wspierać projekty łączące 
jednocześnie rolnictwo, turystykę wiejską 
poprzez promowanie zrównoważonej i 
odpowiedzialnej turystyki na obszarach 
wiejskich oraz dziedzictwo przyrodnicze i
kulturowe, a także promować inwestycje w 
energię odnawialną.

(22) MŚP stanowią podstawę unijnej
zrównoważonej gospodarki wiejskiej.
Rozwój gospodarstw i działalności 
pozarolniczej powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia i tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy na obszarach 
wiejskich, w szczególności z myślą o 
ludziach młodych, zachowanie 
istniejących już miejsc pracy, ograniczenie 
sezonowych wahań zatrudnienia, rozwój 
sektorów nierolniczych poza rolnictwem i 
sektorem rolnym oraz sektorem 
przetwórstwa spożywczego, sprzyjając 
jednocześnie integracji przedsiębiorstw i 
powstawaniu lokalnych powiązań między 
sektorami, przy uwzględnieniu 
zrównoważonego rozwoju regionalnego.
Należy wspierać projekty łączące 
jednocześnie rolnictwo, turystykę wiejską 
poprzez promowanie zrównoważonej i 
odpowiedzialnej turystyki na obszarach 
wiejskich oraz dziedzictwo przyrodnicze i 
kulturowe, a także promować inwestycje w 
energię odnawialną. Należy wzmocnić 
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 
przez promowanie powiązań miejsko-
wiejskich oraz współpracy między 
regionami.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Rozwój infrastruktury lokalnej i 
lokalnych usług podstawowych na 
obszarach wiejskich, w tym rekreacji i 
kultury, odnowa wsi i działalność 
ukierunkowana na odbudowę i poprawę 
stanu dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi i krajobrazów 
wiejskich stanowią zasadniczy element
wszelkich starań w zakresie realizowania
potencjału wzrostu i promowania 
zrównoważonego charakteru obszarów 
wiejskich. Z tego względu należy udzielać 
wsparcia operacjom mającym taki cel, jak 
również związanym z dostępem do 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i rozwojem szybkich i 
bardzo szybkich łączy szerokopasmowych.
Zgodnie z tymi celami należy promować 
rozwój usług i infrastruktury 
prowadzących do włączenia społecznego 
oraz odwrócenia tendencji spowolnienia 
gospodarczego i społecznego oraz 
wyludniania obszarów wiejskich. W celu 
osiągnięcia maksymalnej efektywności 
tego wsparcia objęte nim operacje powinny 
być realizowane zgodnie z planami 
rozwoju gmin i ich podstawowych usług 
opracowanymi przez co najmniej jedną 
społeczność wiejską, w przypadku gdy 
takie plany istnieją. W celu zapewnienia 
spójności z celami Unii w zakresie klimatu 
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
rodzajów infrastruktury energii 
odnawialnej kwalifikujących się 
do wsparcia.

(24) Rozwój infrastruktury lokalnej i 
lokalnych usług podstawowych na 
obszarach wiejskich, w tym rekreacji i 
kultury, odnowa wsi i działalność 
ukierunkowana na odbudowę i poprawę 
stanu dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi i krajobrazów 
wiejskich stanowią element, bez którego 
nie można w pełni wykorzystać potencjału 
wzrostu i promowania zrównoważonego 
charakteru obszarów wiejskich. Należy 
wzmocnić zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich przez promowanie powiązań 
miejsko-wiejskich oraz współpracy między 
regionami. Z tego względu należy udzielać 
wsparcia operacjom mającym taki cel, jak 
również związanym z dostępem do 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i rozwojem szybkich i 
bardzo szybkich łączy szerokopasmowych.
Priorytetowe znaczenie powinny mieć 
inicjatywy rozwoju lokalnego. Zgodnie z 
tymi celami należy promować rozwój 
usług i infrastruktury prowadzących do 
włączenia społecznego oraz odwrócenia 
tendencji spowolnienia gospodarczego i 
społecznego oraz wyludniania obszarów 
wiejskich. W celu osiągnięcia 
maksymalnej efektywności tego wsparcia 
objęte nim operacje powinny być 
realizowane zgodnie z planami rozwoju 
gmin i ich podstawowych usług 
opracowanymi przez co najmniej jedną 
społeczność wiejską, w przypadku gdy 
takie plany istnieją. W celu zapewnienia 
spójności z celami Unii w zakresie klimatu 
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
rodzajów infrastruktury energii 
odnawialnej kwalifikujących się 
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do wsparcia.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie i 
inne obszary z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
należy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi powinny to 
być kryteria biofizyczne poparte 
wiarygodnymi dowodami naukowymi. W 
celu ułatwienia stopniowego znoszenia 
płatności na obszarach, które wskutek 
zastosowania tych kryteriów nie będą już 
uważane za obszary z ograniczeniami 
naturalnymi, należy przyjąć procedurę 
przejściową.

(33) W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie i 
inne obszary z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
należy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z
ograniczeniami naturalnymi powinny to 
być kryteria poparte wiarygodnymi 
dowodami naukowymi, uwzględniające 
sytuację i cele rozwoju regionów oraz 
wystarczająco zróżnicowane w zależności 
od dotkliwości każdej trwałej naturalnej 
przeszkody oraz rodzaju produkcji lub 
struktury ekonomicznej gospodarstw.

Uzasadnienie

Rezultat komunikatu Komisji o dokładniejszym ukierunkowaniu pomocy dla rolników na 
obszarach nacechowanych specyficznymi naturalnymi utrudnieniami (COM(2009)0161) nie 
jest zadowalający i musi uwzględniać w każdym przypadku szczególną sytuację każdego 
państwa członkowskiego. Konieczne jest stworzenie wyczerpujących możliwości różnicowania 
w zależności od form gospodarstw.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) W celu przyczynienia się do osiągania 
celów EPI na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa należy 
utworzyć Sieć EPI umożliwiającą 
nawiązywanie kontaktów między grupami 
operacyjnymi, służbami doradczymi i 

(47) W celu przyczynienia się do osiągania 
celów EPI na rzecz wydajnego 
i zrównoważonego rolnictwa należy 
utworzyć Sieć EPI umożliwiającą 
nawiązywanie kontaktów między grupami 
operacyjnymi, służbami doradczymi, 
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badaczami zajmującymi się wdrażaniem 
działań ukierunkowanych na innowacje w 
rolnictwie. Należy sfinansować takie 
działania w ramach pomocy technicznej na 
poziomie Unii.

organizacjami pozarządowymi
i badaczami zajmującymi się wdrażaniem 
działań ukierunkowanych na innowacje 
w rolnictwie. Należy sfinansować takie 
działania w ramach pomocy technicznej na 
poziomie Unii.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Realizacją innowacyjnych projektów 
w kontekście EPI na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa powinny zająć 
się grupy operacyjne zrzeszające rolników, 
badaczy, doradców, przedsiębiorstwa i 
inne podmioty zainteresowane 
innowacyjnością w sektorze rolnym. Aby 
zagwarantować, że wyniki takich 
projektów przyniosą korzyść całemu 
sektorowi, wyniki te należy
rozpowszechniać.

(52) Realizacją innowacyjnych projektów 
w kontekście EPI na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa powinny zająć 
się grupy operacyjne zrzeszające rolników, 
badaczy, doradców, przedsiębiorstwa i 
inne podmioty zainteresowane 
innowacyjnością w sektorze rolnym. Aby 
zagwarantować, że wyniki takich 
projektów przyniosą korzyść całemu 
sektorowi, należy zachęcać do 
rozpowszechniania tych wyników, a 
działania w tym zakresie powinny być 
finansowane z różnych źródeł, w tym 
również w ramach pomocy technicznej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Odpowiedzialność za monitorowanie 
programu należy podzielić między 
instytucję zarządzającą i komitet 
monitorujący utworzony w tym celu.
Zadaniem komitetu monitorującego
powinno być monitorowanie skuteczności 
realizacji programu. W tym celu należy 
określić jego obowiązki. 

(61) Odpowiedzialność za monitorowanie 
programu należy podzielić między 
instytucję zarządzającą i komitet 
monitorujący utworzony w tym celu.
Skład, funkcje i zakres odpowiedzialności
komitetu monitorującego należy 
zdefiniować zgodnie z art. 41-43 oraz art. 
5 rozporządzenia [RWP]. Dla programów 
rozwoju wiejskiego i programów 
w ramach pozostałych funduszy objętych 
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zakresem wspólnych ram strategicznych, 
realizowanych na tym samym terenie, 
można utworzyć wspólny komitet 
monitorujący.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określa się kontekst strategiczny polityki 
rozwoju obszarów wiejskich;

c) określa się kontekst strategiczny polityki 
rozwoju obszarów wiejskich, w tym 
powiązania miejsko-wiejskie oraz 
współpracę między regionami;

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) ustanawia się zasady zapewniające 
koordynację EFRROW z innymi 
instrumentami unijnymi.

f) ustanawia się zasady zapewniające 
koordynację i spójność EFRROW
ze wszystkimi funduszami objętymi 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
i z innymi instrumentami unijnymi.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „środek”: zespół operacji 
przyczyniających się do wykonania co 
najmniej jednego z priorytetów Unii w 
zakresie rozwoju obszarów wiejskich;

c) „środek”: zespół operacji 
przyczyniających się do wykonania 
co najmniej jednego z priorytetów Unii 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, 
łącznie z powiązaniami miejsko-wiejskimi 
i współpracą między regionami;
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Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „operacja”: projekt, grupa projektów, 
umowa lub porozumienie bądź inne 
działanie wybrane zgodnie z kryteriami 
danego programu rozwoju obszarów 
wiejskich i wykonywane przez jednego lub 
wielu beneficjentów, w sposób 
pozwalający na osiągnięcie co najmniej 
jednego z priorytetów Unii w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich;

d) „operacja”: projekt, grupa projektów, 
umowa lub porozumienie bądź inne 
działanie wybrane zgodnie z kryteriami 
danego programu rozwoju obszarów 
wiejskich i wykonywane przez jednego lub 
wielu beneficjentów, w sposób 
pozwalający na osiągnięcie co najmniej 
jednego z priorytetów Unii w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich, w tym 
możliwości łączenia wsparcia z różnych 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, m. in. w ramach 
jednej osi priorytetowej programów 
współfinansowanych ze środków EFRR 
i EFS, o których mowa w art. 87 ust. 1 
rozporządzenia [RWP];

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „lokalna strategia rozwoju”: spójna 
grupa operacji nakierowanych na 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, przyczyniająca się do 
realizacji priorytetów Unii w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich, wdrażana na 
zasadzie partnerstwa na właściwym
poziomie;

g) „lokalna strategia rozwoju”: spójna 
grupa operacji nakierowanych na 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, przyczyniająca się do 
realizacji priorytetów Unii w zakresie
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, łącznie z powiązaniami 
miejsko-wiejskimi i współpracą między 
regionami, wdrażana na zasadzie 
partnerstwa na określonych 
subregionalnych poziomach 
terytorialnych;
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Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch 
dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę
podmiotów gospodarczych
zaangażowanych we współpracę, przynosi 
lokalny rozwój gospodarczy oraz 
charakteryzuje się ścisłymi związkami 
geograficznymi i społecznymi między 
producentami i konsumentami;

t) „krótki łańcuch dostaw żywności”:
łańcuch dostaw, który obejmuje 
ograniczoną liczbę producentów, najlepiej 
drobnych rolników, zaangażowanych 
we współpracę, przynosi lokalny rozwój 
gospodarczy oraz charakteryzuje się 
ścisłymi związkami geograficznymi 
i społecznymi między producentami 
i konsumentami;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”),
politykę spójności i wspólną politykę
rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do 
przekształcania sektora rolnego Unii w 
sektor bardziej zrównoważony terytorialnie 
i środowiskowo, przyjazny dla klimatu i 
odporny na jego zmianę oraz innowacyjny.

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” w ramach 
europejskiej strategii rozwoju obszarów 
wiejskich przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich i rozwoju gospodarczego w
regionach wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), a 
także w sposób skoordynowany i 
komplementarny z polityką spójności i 
wspólną polityką rybołówstwa. EFRROW 
przyczynia się do przekształcania sektora
rolno-spożywczego i leśnego Unii w sektor 
bardziej zrównoważony terytorialnie i 
środowiskowo, przyjazny dla klimatu i 
odporny na jego zmianę oraz
konkurencyjny, efektywny i innowacyjny.

Uzasadnienie

Cele rozporządzenia dotyczącego EFRROW powinny być spójne z celami w zakresie rozwoju 
określonymi w strategii „Europa 2020”, w związku z czym należy wspomnieć 
o konkurencyjności gospodarstw rolnych i leśnych. W poprawce 29 opinii Komitetu Regionów 
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podkreślono, że na poziomie europejskim konieczna jest prawdziwa strategia rozwoju 
obszarów wiejskich. Musi być ona skoordynowana ze wsparciem udzielanym w ramach 
polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa oraz przez nie uzupełniana.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego obszarów wiejskich.

(3) zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego gospodarek i społeczności
wiejskich, w tym powiązań miejsko-
wiejskich i współpracy między regionami.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do osiągnięcia celów w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich, które przyczyniają się 
do realizacji strategii „Europa 2020” na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, dąży się poprzez realizację 
sześciu następujących priorytetów Unii w 
zakresie rozwoju obszarów wiejskich, 
które to priorytety stanowią 
odzwierciedlenie celów tematycznych 
wspólnych ram strategicznych:

Do osiągnięcia celów w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich, które przyczyniają się 
do realizacji strategii „Europa 2020” na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, dąży się poprzez realizację 
sześciu następujących priorytetów Unii
oraz jej priorytetów inwestycyjnych w 
zakresie rozwoju obszarów wiejskich, 
które to priorytety stanowią 
odzwierciedlenie celów tematycznych 
wspólnych ram strategicznych:

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw 
rolnych stojących przed poważnymi 

a) ułatwianie restrukturyzacji, 
modernizacji i dywersyfikacji gospodarstw 
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problemami strukturalnymi, a szczególnie 
gospodarstw rolnych o niskim poziomie 
uczestnictwa w rynku, gospodarstw 
prowadzących działalność o charakterze 
rynkowym w określonych sektorach i 
gospodarstw wymagających 
zróżnicowania produkcji rolnej;

rolnych;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze 
rolnym.

b) ułatwianie wymiany pokoleń oraz 
uczestnictwa nowych podmiotów
w programach rolniczych i programach 
rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie zarządzania ryzykiem w 
gospodarstwach rolnych.

b) wspieranie zarządzania ryzykiem 
w gospodarstwach rolnych przy pomocy 
środków zapobiegawczych.

Poprawka 23

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, zachowanie
i zrównoważone wykorzystywanie
różnorodności biologicznej i 
różnorodności genetycznej 
w gospodarstwach rolnych, w tym na 
obszarach Natura 2000 i obszarach rolnych
o wysokiej wartości przyrodniczej, oraz 
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stanu europejskich krajobrazów;

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poprawa gospodarowania glebą. c) poprawa struktury gleby, jej odporności 
na erozję i ekstremalne zjawiska 
pogodowe, żyzności i gospodarowania 
glebą.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami i przechodzenia 
na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na 
zmianę klimatu w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym, ze szczególnym 
naciskiem na następujące obszary:

(5) wspieranie oszczędności energii 
i efektywnego korzystania z zasobów 
rolnych oraz przechodzenia na gospodarkę
adekwatną do zmiany klimatu, 
energooszczędną i odporną na zmianę 
klimatu w sektorach rolnym, spożywczym 
i leśnym, ze szczególnym naciskiem na 
następujące obszary:

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa efektywności korzystania z 
zasobów wodnych w rolnictwie;

a) poprawa efektywności korzystania 
z zasobów wodnych w rolnictwie 
i oszczędności w tym zakresie;



PE492.639v02-00 20/42 AD\913615PL.doc

PL

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprawa efektywności korzystania z 
energii w rolnictwie i przetwórstwie 
spożywczym;

b) poprawa efektywności korzystania 
z energii w rolnictwie i przetwórstwie 
spożywczym i oszczędności w tym 
zakresie;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ułatwianie dostaw i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii, produktów 
ubocznych, odpadów, pozostałości i innych 
surowców nieżywnościowych dla celów 
biogospodarki;

c) ułatwianie lokalnych dostaw 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii, produktów ubocznych, odpadów, 
pozostałości i innych surowców 
nieżywnościowych dla celów 
biogospodarki;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ułatwianie różnicowania działalności, 
zakładania nowych małych przedsiębiorstw 
i tworzenia miejsc pracy;

a) wspieranie różnicowania działalności
gospodarczej już istniejących mikro- i 
małych przedsiębiorstw, zakładania 
nowych mikro- i małych przedsiębiorstw –
przy czym szczególną uwagę należy 
poświęcić przedsiębiorstwom zakładanym 
przez kobiety i młode osoby – i tworzenia 
miejsc pracy;

Uzasadnienie

Propozycja zmiany nr 32 Komitetu Regionów.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie lokalnego rozwoju na 
obszarach wiejskich;

b) wspieranie lokalnego zrównoważonego
rozwoju na obszarach wiejskich;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wsparcie z EFRROW jest spójne 
z działaniami finansowanymi przez inne 
fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą włączać do 
swoich programów rozwoju obszarów 
wiejskich podprogramy tematyczne 
przyczyniające się do realizacji priorytetów 
Unii w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich, ukierunkowane na 
zidentyfikowane określone potrzeby, 
szczególnie w odniesieniu do:

1. Państwa członkowskie mogą włączać 
do swoich programów rozwoju obszarów 
wiejskich podprogramy tematyczne 
przyczyniające się do realizacji priorytetów 
Unii w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich, uwzględniając powiązania 
miejsko-wiejskie i współpracę między 
regionami, ukierunkowane na 
zidentyfikowane określone potrzeby, 
szczególnie w odniesieniu do:

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obszarów górskich, o których mowa w 
art. 33 ust. 2;

c) obszarów górskich, o których mowa w 
art. 33 ust. 2, i obszarów ze znacznymi 
ograniczeniami naturalnymi, o których 
mowa w art. 33 ust. 4;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wyniki strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko programu 
realizowanego zgodnie z dyrektywą 
2001/42/WE;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w odniesieniu do rozwoju lokalnego –
szczegółowy opis mechanizmów 
koordynacji między lokalnymi strategiami 
rozwoju, środkiem dotyczącym 
współpracy, o którym mowa w art. 36, 
środkiem dotyczącym podstawowych usług 
i odnowy wsi na obszarach wiejskich, o 
którym mowa w art. 21, i wsparciem dla 
działalności pozarolniczej na obszarach 
wiejskich w ramach środka dotyczącego 
rozwoju gospodarstw rolnych i działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich, o 
którym mowa w art. 20;

f) w odniesieniu do rozwoju lokalnego –
szczegółowy opis mechanizmów 
koordynacji między lokalnymi strategiami 
rozwoju, środkiem dotyczącym 
współpracy, o którym mowa w art. 36, 
środkiem dotyczącym podstawowych usług 
i odnowy wsi na obszarach wiejskich, 
o którym mowa w art. 21, w tym powiązań 
miejsko-wiejskich i współpracy między 
regionami, i wsparciem dla działalności 
pozarolniczej na obszarach wiejskich 
w ramach środka dotyczącego rozwoju 
gospodarstw rolnych i działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich, 
o którym mowa w art. 20;

Poprawka 36
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) analizę potrzeb odnoszących się do 
wymogów w zakresie monitorowania i 
oceny oraz planu oceny, o którym mowa w 
art. 49 rozporządzenia (UE) nr 
[CSF/2012]. Państwa członkowskie 
zapewniają wystarczające zasoby i 
działania w dziedzinie budowania 
zdolności w celu zaspokojenia 
zidentyfikowanych potrzeb;

skreślona

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) informacje dotyczące 
komplementarności ze środkami 
finansowanymi przez inne instrumenty 
wspólnej polityki rolnej, w ramach polityki 
spójności lub przez Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki;

m) informacje dotyczące 
komplementarności ze środkami 
finansowanymi przez inne instrumenty 
wspólnej polityki rolnej i mechanizmów 
zapewniających koordynację 
z działaniami wspieranymi z innych 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera o) i litera p)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) wyznaczenie partnerów, o których 
mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
[CSF/2012], oraz wyniki konsultacji 
przeprowadzonych z partnerami;

o) wyznaczenie partnerów, o których 
mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) 
nr [CSF/2012], działań podejmowanych 
w celu włączenia partnerów 
w przygotowanie, realizację,
monitorowanie i ocenę programu zgodnie 
z europejskim kodeksem postępowania 
określonym w art. 5 rozporządzenia 



PE492.639v02-00 24/42 AD\913615PL.doc

PL

(RWP), oraz wyniki konsultacji 
przeprowadzonych z partnerami, 
w stosownych przypadkach – główne 
elementy planu działania krajowej sieci 
obszarów wiejskich i struktur, o których 
mowa w art. 55 ust. 3, a także przepisy 
dotyczące zarządzania tą siecią, które 
mogą stanowić podstawę jej rocznych 
planów działania.

p) w stosownych przypadkach – główne 
elementy planu działania krajowej sieci 
obszarów wiejskich i struktur, o których 
mowa w art. 55 ust. 3, a także przepisy 
dotyczące zarządzania tą siecią, które 
mogą stanowić podstawę jej rocznych 
planów działania.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Transfer wiedzy i działania informacyjne Transfer wiedzy, wymiana 
zrównoważonych praktyk i działania 
informacyjne

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie w ramach tego środka nie 
obejmuje kursów instruktażowych lub 
szkoleniowych, które stanowią część 
zwykłych programów lub systemów 
edukacyjnych na poziomie szkoły średniej 
lub wyższym.

Wsparcie w ramach tego środka nie 
obejmuje kursów instruktażowych lub 
szkoleniowych, które stanowią część 
zwykłych programów lub systemów 
edukacyjnych na poziomie szkoły średniej 
lub wyższym, może jednak obejmować 
kursy organizowane za pośrednictwem 
systemu uczenia się przez całe życie oraz 
przekwalifikowania zawodowego, przy 
czym należy uwzględnić potrzeby 
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podmiotów na obszarach wiejskich.

Uzasadnienie

System kształcenia ustawicznego umożliwia przekwalifikowanie zawodowe i rozwój nowych 
form działalności.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty świadczące usługi w zakresie 
transferu wiedzy i usługi informacyjne 
posiadają odpowiednie zdolności do 
wykonywania tego zadania w postaci 
wykwalifikowanego personelu 
odbywającego regularne szkolenia.

Podmioty i sieci świadczące usługi 
w zakresie transferu wiedzy i usługi 
informacyjne posiadają odpowiednie 
zdolności do wykonywania tego zadania 
w postaci wykwalifikowanego personelu 
odbywającego regularne szkolenia.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach 
tego środka są koszty organizowania i 
realizowania transferu wiedzy lub działań 
informacyjnych. W przypadku projektów 
demonstracyjnych wsparcie może 
obejmować także odpowiednie koszty 
inwestycji. Koszty podróży, 
zakwaterowania i diet dziennych 
uczestników, a także koszty zastępstwa 
rolników również są kosztami 
kwalifikowalnymi.

4. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach 
tego środka są koszty organizowania 
i realizowania transferu i wymiany wiedzy 
lub działań informacyjnych. W przypadku 
projektów demonstracyjnych wsparcie 
może obejmować także odpowiednie 
koszty inwestycji. Koszty podróży, 
zakwaterowania i diet dziennych 
uczestników, a także koszty zastępstwa 
rolników również są kosztami 
kwalifikowalnymi.
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i) – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– krótkich i lokalnych łańcuchów dostaw 
żywności lub

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przyczyniają się do wspierania 
rozwoju, zabezpieczenia miejsc pracy w 
całym łańcuchu produkcyjnym i 
znajdowania nowych rodzajów 
działalności dla gospodarstw rolnych, np. 
w obszarze turystyki i sferze społecznej;

Uzasadnienie

Środki wsparcia inwestycji powinny być dostępne zarówno w przypadku rozszerzenia 
działalności gospodarstw na działalność turystyczną (wczasy na wsi), jak i działalność 
społeczną (zielone usługi terapeutyczno-opiekuńcze).

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) świadczenia emerytalne dla rolników, 
którzy definitywnie przekazali swoje 
gospodarstwo innemu rolnikowi.

Uzasadnienie

Należy utrzymać obecny system wczesnych emerytur.

Poprawka 46



AD\913615PL.doc 27/42 PE492.639v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (ii) 
udziela się rolnikom lub członkom 
gospodarstwa rolnego różnicującym 
działalność w kierunku działalności 
pozarolniczej lub mikroprzedsiębiorstwom 
i małym przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność pozarolniczą na obszarach 
wiejskich.

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (ii) 
udziela się rolnikom lub członkom 
gospodarstwa rolnego różnicującym 
działalność w kierunku działalności 
pozarolniczej, innym mieszkańcom 
obszarów wiejskich oraz
mikroprzedsiębiorstwom i małym 
przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność pozarolniczą na obszarach 
wiejskich.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. b) udziela się 
mikroprzedsiębiorstwom i małym 
przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność pozarolniczą na obszarach 
wiejskich oraz rolnikom lub członkom 
gospodarstwa rolnego.

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. b) udziela się 
mikroprzedsiębiorstwom i małym 
przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność pozarolniczą na obszarach 
wiejskich oraz rolnikom lub członkom 
gospodarstwa rolnego i innym 
mieszkańcom obszarów wiejskich.

Poprawka 48

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje związane z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycje w energię odnawialną;

b) inwestycje związane z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury,
z uwzględnieniem powiązań miejsko-
wiejskich i inwestycji w działania na rzecz 
efektywności energetycznej oraz w energię 
odnawialną;
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustępy 2 i 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie w ramach tego środka dotyczy 
wyłącznie małej infrastruktury zgodnie z 
definicją ustaloną w programie przez każde 
państwo członkowskie. Programy rozwoju 
obszarów wiejskich mogą jednak 
przewidywać określone odstępstwa od tej 
zasady w przypadku inwestycji w 
infrastrukturę szerokopasmową i energię 
odnawialną. W tym przypadku ustalane są 
jasne kryteria zapewniające 
komplementarność ze wsparciem w 
ramach innych unijnych instrumentów.

2. Wsparcie w ramach tego środka dotyczy 
wyłącznie małej infrastruktury zgodnie z 
definicją ustaloną w programie przez każde 
państwo członkowskie. Programy rozwoju 
obszarów wiejskich mogą jednak 
przewidywać określone odstępstwa od tej 
zasady w przypadku inwestycji 
w infrastrukturę szerokopasmową 
i zdecentralizowane dostawy energii 
odnawialnej. W tym przypadku ustalane są 
jasne kryteria zapewniające 
komplementarność ze wsparciem w 
ramach innych unijnych instrumentów.

3. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, 
kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 
wdrożone są właściwe operacje zgodne z 
planami rozwoju gmin na obszarach 
wiejskich i ich podstawowych usług, w 
przypadku gdy takie plany istnieją, oraz są 
one spójne z lokalną strategią rozwoju, w 
przypadku gdy taka istnieje.

Inwestycje, o których mowa w ust. 1, 
kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 
wdrożone są właściwe operacje zgodne z 
planami rozwoju gmin na obszarach 
wiejskich i ich podstawowych usług, 
w przypadku gdy takie plany istnieją, oraz 
są one spójne z lokalną strategią rozwoju.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
użytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem 
ekstensywnym na tym samym gruncie. 
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne i 
konieczność zapewnienia ciągłości 

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
użytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem 
ekstensywnym na tym samym gruncie. 
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne i 
konieczność zapewnienia ciągłości 
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rolniczego użytkowania gruntów. zrównoważonego rolniczego użytkowania 
gruntów.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela 
się rolnikom, grupom rolników lub grupom 
rolników i innych osób gospodarujących 
gruntami, którzy dobrowolnie podejmują 
się przeprowadzenia operacji 
obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie 
rolnośrodowiskowoklimatyczne dotyczące 
gruntów rolnych. W należycie 
uzasadnionych przypadkach do osiągnięcia 
celów środowiskowych płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne mogą być 
udzielane innym osobom gospodarującym 
gruntami lub grupom takich osób.

2. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela 
się rolnikom, grupom rolników lub grupom 
rolników i innych osób gospodarujących 
gruntami, którzy dobrowolnie podejmują 
się przeprowadzenia operacji 
obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie 
rolnośrodowiskowoklimatyczne dotyczące 
gruntów rolnych lub użytków rolnych bądź 
podjęli działania inwestycyjne w celu 
przystosowania się do zmiany klimatu. W 
należycie uzasadnionych przypadkach do 
osiągnięcia celów środowiskowych 
płatności rolnośrodowiskowoklimatyczne 
mogą być udzielane grupom rolników.

Uzasadnienie

Środek ten jest przeznaczony przede wszystkim dla rolników. Należy uwzględnić istniejące już 
programy i środki.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012, jak 
również odpowiednie minimalne wymogi 
dotyczące stosowania nawozów i środków 
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(UE) nr DP/2012, jak również 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie wymogi 
obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.

ochrony roślin oraz inne odpowiednie 
wymogi obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.

Uzasadnienie

Wszystkie środki rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny móc zostać uznane bez podnoszenia 
poziomu bazowego jako wymóg ekologizacji w ramach płatności bezpośrednich.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%. 

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%. 
Wsparcie z EFRROW może dotyczyć 
działań ujętych w rozdziale 2 tytułu III 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012.

Uzasadnienie

Certyfikowane środki rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny automatycznie spełniać 
wymogi w zakresie ekologizacji i dlatego wszystkie takie środki powinny być uznawane za 
ekologizację i kwalifikować się do wsparcia w obu filarach.

Poprawka 54
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe koszty i utracone dochody 
oblicza się przez porównanie z obszarami, 
które nie charakteryzują się ograniczeniami 
naturalnymi ani innymi szczególnymi 
ograniczeniami, biorąc pod uwagę 
płatności zgodnie z rozdziałem 3 tytułu III 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012.

Dodatkowe koszty i utracone dochody 
oblicza się przez porównanie z obszarami, 
które nie charakteryzują się ograniczeniami 
naturalnymi ani innymi szczególnymi 
ograniczeniami, biorąc pod uwagę 
płatności zgodnie z rozdziałem 3 tytułu III 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012. 
Płatności są należycie zróżnicowane,
uwzględniając:
– sytuację i cele rozwoju poszczególnych 
regionów,
– dotkliwość każdej trwałej naturalnej 
przeszkody utrudniającej prowadzenie 
gospodarstwa rolnego,
– rodzaj produkcji oraz, w miarę potrzeb, 
strukturę ekonomiczną gospodarstwa.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić fakt, że gospodarstwa o różnych formach produkcji i w różnych obszarach 
produkcji mają zróżnicowane opłaty i koszty związane z zarządzaniem.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) metod współpracy między różnymi 
podmiotami w rolnictwie i łańcuchu 
żywnościowym Unii, w sektorze leśnictwa 
i wśród innych podmiotów, które 
przyczyniają się do osiągania celów i 
priorytetów polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym organizacji 
międzybranżowych;

a) metod współpracy między rolnikami 
i przedsiębiorstwami wiejskimi, 
ze szczególnym uwzględnieniem drobnych 
rolników oraz mikro- i małych 
przedsiębiorstw, a także różnymi 
podmiotami w lokalnych i regionalnych 
łańcuchach żywnościowych, w sektorze 
leśnictwa i wśród innych podmiotów, które 
przyczyniają się do osiągania celów 
i priorytetów polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym organizacji 
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międzybranżowych;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) działań promocyjnych w kontekście 
lokalnym, związanych z rozwojem 
krótkich łańcuchów dostaw i rynków 
lokalnych;

e) działań informacyjnych i promocyjnych 
w kontekście lokalnym, związanych 
z rozwojem krótkich łańcuchów dostaw 
i rynków lokalnych;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wsparcie może również obejmować 
koszty wynikające z działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów w ramach 
systemów jakości, o których mowa w ust. 
1;

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) rozwoju lub marketingu usług 
turystycznych związanych z turystyką 
wiejską;

Uzasadnienie

Rozwój i wprowadzanie na rynek ofert turystyki wiejskiej ma nadzwyczajne znaczenie dla 
obszarów wiejskich, ponieważ ten rodzaj działalności jest w wielu regionach szczególnie 
mocno powiązany z rolnictwem.

Poprawka 59
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera j b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) rozwoju projektów związanych z 
rolnictwem społecznym (np. zielone usługi 
terapeutyczno-opiekuńcze).

Uzasadnienie

Opracowywanie ofert rolnictwa społecznego na wzór projektu UE w zakresie zielonych usług 
terapeutyczno-opiekuńczych jest ważne dla obszarów wiejskich, a także stanowi nowy 
dodatkowy rodzaj działalności w rolnictwie.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz zadań, o których mowa w art. 30 
rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], 
lokalne grupy działania mogą również 
wykonywać dodatkowe zadania 
powierzone im przez instytucję 
zarządzającą lub agencję płatniczą.

1. Oprócz zadań, o których mowa w art. 30 
rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], 
lokalne grupy działania mogą również:

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykonywać dodatkowe zadania 
powierzone im przez instytucję 
zarządzającą lub agencję płatniczą; lub

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wdrażać samodzielnie lub z 
partnerami działania o szerokim zakresie 
terytorialnym zwane „projektem 
parasolowym” w ramach lokalnej strategii 
rozwoju.

Uzasadnienie

Proponuję, aby lokalnym grupom działania umożliwić niezależne wdrażanie projektów 
o szerokim zasięgu terytorialnym w ramach lokalnej strategii rozwoju z udziałem partnerów 
z obszarów objętych lokalną strategią rozwoju (LSR). Obecne uregulowania ograniczają rolę 
lokalnych grup działania (LGD) do pośredniczenia w przekazywaniu środków finansowych 
i do inicjowania działań w tym zakresie. Wydaje się, że możliwość realizacji projektów 
przewodnich w ramach strategii tworzyłaby znaczną wartość dodaną. Ponadto nasze polskie 
doświadczenia pokazują, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na projekty prowadzone na 
małą skalę o krótkim czasie trwania. Niestety wielu wnioskodawców wycofuje się w sytuacji, 
gdy muszą przebyć taką samą ścieżkę administracyjną. Dzięki zaproponowanej poprawce 
partnerzy ci kontaktowaliby się wyłącznie z LGD i nie musieliby przechodzić skomplikowanej 
ścieżki administracyjnej.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Lokalne grupy działania mogą złożyć 
wniosek do właściwej agencji płatniczej o 
wypłatę zaliczki, jeśli taka możliwość 
określona jest w programie rozwoju 
obszarów wiejskich. Kwota zaliczki nie 
przekracza 50% wsparcia publicznego 
związanego z kosztami bieżącymi i 
kosztami aktywizacji.

2. Lokalne grupy działania mogą złożyć 
wniosek do właściwej agencji płatniczej o 
wypłatę zaliczki, jeśli taka możliwość 
określona jest w programie rozwoju 
obszarów wiejskich. Kwota zaliczki nie 
przekracza 80% wsparcia publicznego 
związanego z kosztami bieżącymi i 
kosztami aktywizacji.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę znaczne problemy lokalnych grup działania w dostępie do kredytów, 
proponujemy zwiększyć kwotę zaliczki do 80%.



AD\913615PL.doc 35/42 PE492.639v02-00

PL

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działania promujące lokalne 
uczestnictwo w planowaniu i realizowaniu 
ulepszonej opieki medycznej, edukacji, 
działań kulturalnych i innych obszarów 
lokalnych usług publicznych;

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wsparcie przygotowawcze, o którym 
mowa w lit. b), może przybierać formę 
wypłaty zaliczki w wysokości do 100% 
wkładu publicznego, o ile program 
przewiduje taką możliwość.

Uzasadnienie

Proponuję dodać dodatkowy ustęp wprowadzający zasady umożliwiające wypłatę zaliczki do 
wysokości 100% na realizację projektu parasolowego. Projekty takie angażowałyby 
bezpośrednio partnerów, którzy nie wnioskują indywidualnie o wsparcie ze względu na 
ograniczenia finansowe. W ramach projektu parasolowego LGD mogłaby przekazywać środki 
finansowe swoim partnerom tytułem zaliczki.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 51 ust. 1 zostaje 
utworzona sieć EPI w celu wspierania EPI 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, o którym mowa w art. 61. 
Umożliwia ona kontakty między grupami 
operacyjnymi, służbami doradczymi i 

1. Zgodnie z art. 51 ust. 1 zostaje 
utworzona sieć EPI w celu wspierania EPI 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, o którym mowa w art. 61. 
Umożliwia ona kontakty między grupami 
operacyjnymi, służbami doradczymi, 
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badaczami. organizacjami pozarządowymi
i badaczami.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie sektora rolnictwa, który jest 
efektywny pod względem wykorzystania 
surowców, produktywny, niskoemisyjny 
oraz przyjazny dla klimatu i odporny na 
jego zmianę, i który harmonijnie 
współpracuje z istotnymi surowcami 
naturalnymi, na których opiera się 
rolnictwo;

a) promowanie sektora rolnictwa, który jest 
efektywny pod względem wykorzystania 
surowców i energii, produktywny, 
niskoemisyjny oraz przyjazny dla klimatu 
i odporny na jego zmianę, i który 
harmonijnie współpracuje z istotnymi 
surowcami naturalnymi, na których opiera 
się rolnictwo;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) tworzenie pomostu między 
najnowszymi badaniami i technologiami a 
rolnikami, przedsiębiorcami i usługami 
doradczymi.

d) tworzenie pomostu między 
najnowszymi badaniami, lokalną wiedzą 
fachową, technologiami a rolnikami,
a także społecznościami wiejskimi,
przedsiębiorcami i usługami doradczymi.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informowanie środowiska naukowego o 
potrzebach w zakresie badań w odniesieniu 
do praktyki rolnej.

c) informowanie środowiska naukowego 
o potrzebach w zakresie badań
z perspektywy rolników i społeczności 
wiejskich.
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Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do celów przydzielania rezerwy na 
wykonanie, o której mowa w art. 20 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], 
dostępne dochody przeznaczone na 
określony cel zgromadzone zgodnie z art. 
45 rozporządzenia (UE) nr HR/2012 na 
rzecz EFRROW, dodaje się do kwot, o 
których mowa w art. 18 rozporządzenia 
(UE) nr [CSF/2012]. Rozdziela się je
między państwa członkowskie 
proporcjonalnie do ich udziału w 
całkowitej kwocie wsparcia z EFRROW.

6. Dostępne dochody przeznaczone na 
określony cel zgromadzone zgodnie z art. 
45 rozporządzenia (UE) nr HR/2012 na 
rzecz EFRROW rozdziela się między 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
ich udziału w całkowitej kwocie wsparcia z 
EFRROW.

Uzasadnienie

Rezerwa na wykonanie, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], zostaje 
skreślona.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W drodze odstępstwa od ust. 3 akapit 
pierwszy lit. b) niniejszego artykułu 
państwa członkowskie mogą zwiększyć 
maksymalny wkład EFRROW na środki 
określone w art. 21 i 31 niniejszego 
rozporządzenia przy programach 
realizowanych w regionach w okresie 
przejściowym, rozumianych w świetle art. 
82 ust. 2 rozporządzenia [RWP] w celu 
zapewnienia spójności z poziomem 
współfinansowania w ramach innych 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych dla tej kategorii 
regionów, zwłaszcza programów 
wielofunduszowych.
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Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wydatki współfinansowane przez 
EFRROW nie są współfinansowane w 
drodze wkładu z funduszy strukturalnych, 
FS lub jakiegokolwiek innego unijnego 
instrumentu finansowego.

6. Wydatki na konkretny środek lub jego 
część współfinansowane przez EFRROW 
nie są współfinansowane w drodze wkładu 
z funduszy strukturalnych, FS lub 
jakiegokolwiek innego unijnego 
instrumentu finansowego. Zapis ten nie 
ogranicza ani nie wyklucza podejścia 
do programowania łączącego wsparcie 
z różnych funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, które 
mogą być konieczne do osiągnięcia celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia [CSF/2012] w spójny 
i zintegrowany sposób.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Krajowy wkład w kwalifikowalne 
wydatki publiczne można zastąpić 
wkładami prywatnymi.

Uzasadnienie

Zgodnie z tym, co przewidziano już w zakończonych negocjacjach trójstronnych w sprawie 
dyscypliny budżetowej, należy umożliwić zastąpienie krajowego wkładu w kwalifikowalne 
wydatki publiczne wkładami prywatnymi. Jest to konieczne szczególnie obecnie, w czasie, 
kiedy państwa członkowskie starają się poczynić oszczędności, ponieważ problemy związane 
ze współfinansowaniem przez państwa członkowskie mogą zostać rozwiązane przez 
inwestorów prywatnych.

Poprawka 74
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W odniesieniu do środków 
finansowych przenoszonych do EFRROW 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 
DP/2012, obowiązuje jednolita stawka 
wkładu zgodnie z ust. 3.

Uzasadnienie

Mając na uwadze zachowanie spójności, środki finansowe przesuwane w ramach 
elastyczności do EFRROW muszą mieć taką samą stawkę wkładu jak inne środki w EFRROW.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie z programami 
regionalnymi mogą ustanowić krajowy 
komitet monitorujący w celu koordynacji 
realizacji tych programów w odniesieniu 
do ram krajowych oraz absorpcji środków 
finansowych.

Państwa członkowskie z programami 
regionalnymi mogą ustanowić krajowe lub 
regionalne komitety monitorujące. 
Krajowe komitety monitorujące 
koordynują realizację programów
regionalnych w odniesieniu do ram 
krajowych.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) bada działania i produkty związane z 
planem oceny programu;

b) bada plan oceny przedstawiony przez 
instytucję zarządzającą i postęp w jego 
wdrażaniu.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 maja 2016 r. i do dnia 31 
maja każdego kolejnego roku do 2023 r. 
włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdania z realizacji dotyczące 
wdrażania programu rozwoju obszarów 
wiejskich w poprzednim roku 
kalendarzowym. Sprawozdanie 
przedłożone w 2016 r. obejmuje lata 
kalendarzowe 2014 i 2015.

1. Do dnia 30 czerwca 2016 r. i do dnia 30 
czerwca każdego kolejnego roku do 2022 r. 
włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdania z realizacji dotyczące 
wdrażania programu rozwoju obszarów 
wiejskich w poprzednim roku 
kalendarzowym. Państwo członkowskie 
przedkłada końcowe sprawozdanie z 
realizacji do dnia 31 grudnia 2023 r. 
Sprawozdanie przedłożone w 2016 r. 
obejmuje lata kalendarzowe 2014 i 2015.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W 2023 r. państwa członkowskie 
przygotowują sprawozdanie dotyczące 
oceny ex post w odniesieniu do każdego 
swojego programu rozwoju obszarów 
wiejskich. Sprawozdanie to przedkłada się
Komisji najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2023 r.

W 2023 r. państwa członkowskie 
przygotowują sprawozdanie dotyczące 
oceny ex post w odniesieniu do każdego 
swojego programu rozwoju obszarów 
wiejskich. Sprawozdanie to należy 
zakończyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2023 r.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli program rozwoju obszarów 
wiejskich zapewnia instrumenty 
zawierające elementy pomocy państwa, 
instrumenty te nie podlegają odrębnej 
notyfikacji.

Uzasadnienie

Apeluję o zmianę przepisów UE, aby uniknąć stosowania odrębnej procedury zatwierdzania 
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konkretnych instrumentów wsparcia, rozpatrywanych z punktu widzenia ich zgodności 
z polityką konkurencji.
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