
AD\563319PL.doc PE 353.718v02-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 2009

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

2004/0222(CNS)

20.4.2005

OPINIA

dla Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej (IPA)
(COM(2004)0627 - C6-0000/2005 - 2004/0222(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Milan Horáček















PE 353.718v02-00 2/7 AD\563319PL.doc

PL

PA_Leg



AD\563319PL.doc 3/7 PE 353.718v02-00

PL

KRÓTKIE UZASADNIENIE

Doświadczenia uzyskane w wyniku stosowania instrumentu pomocy przedakcesyjnej dla 
rolnictwa i obszarów wiejskich (SAPARD) wykazały, że trudności wiążące się z tworzeniem 
struktur administracyjnych i ustanowieniem procedur kontrolnych, ze współfinansowaniem, a 
także z wydatkowaniem środków finansowych mogą powodować poważne problemy i że w 
konsekwencji pierwotny cel – przygotowanie rolnictwa i gospodarki rolnej jako całości do 
akcesji – osiągnięty został w niezadowalającym stopniu, a przede wszystkim z bardzo dużym 
opóźnieniem. 

Wiążące się z tym pogorszenie sytuacji gospodarczej i rozczarowanie wielu ludzi żyjących na 
obszarach wiejskich spowodowały, że przyjęli oni krytyczną postawę wobec Europy, czego 
można było uniknąć. Czynnikami, które wpłynęły na taką właśnie postawę były między 
innymi nadmierna biurokratyzacja programu, a także niedostateczne przygotowanie i udział 
społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu działań.

Projekt Rady ustanawiający instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) powinien umożliwić 
znalezienie jak najlepszego rozwiązanie tych problemów. Istnieje uzasadniona obawa, że w 
wyniku połączenia dotychczasowych programów PHARE, ISPA i SAPARD w jeden 
instrument IPA trudno będzie sprostać szczególnym wymaganiom nowych krajów 
kandydujących. Występuje mianowicie niebezpieczeństwo, że elastyczność przydziału 
środków dla proponowanych „komponentów” w ramach IPA może działać na szkodę 
gospodarki obszarów wiejskich, a tym samym prowadzić do pogorszenia się sytuacji ludności 
wiejskiej. Stąd też przydział środków w wieloletnim planie ramowym powinien być określany 
przez Parlament i Radę w ramach procedury współdecydowania.

Sprawozdawca opowiada się zatem za jasnym oddzieleniem instrumentów od finansowania 
działań przedakcesyjnych. Nawet, jeśli IPA, jako nowy element scalający dla działań 
przedakcesyjnych, mógłby umożliwić uproszczenie i lepszą koordynację zarządzania, 
odpowiedzialność za planowanie i stosowanie instrumentów musi jednakże nadal znajdować 
się w rękach kompetentnych organów, tzn. Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa oraz 
ministerstw ds. rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Biorąc pod uwagę przygotowanie 
rolnictwa i gospodarki rolnej jako całości, istotne jest nie tylko by kraje kandydujące były 
gotowe do przyjęcia dorobku wspólnotowego, ale także zagwarantowanie spełnienia 
wymogów w kwestiach utrzymania zatrudnienia, ochrony środowiska naturalnego i 
zrównoważonej produkcji artykułów spożywczych danego kraju. Aby uniknąć błędów z 
przeszłości, należy odpowiednio wcześnie stworzyć i przygotować do działania agendy 
wypłacające środki finansowe, a dodatkowo pozyskać inwestorów prywatnych i 
państwowych, którzy powinni aktywnie uczestniczyć w realizacji programów. Banki, 
fundacje i organizacje producentów mają także istotną rolę do spełnienia.

Parlament zadbał o zastosowanie do nadal realizowanego programu SAPARD „oddolnego” 
podejścia do rozwoju obszarów wiejskich, umożliwiając tym samym zintegrowane podejście 
terytorialne, które aktywnie zachęca społeczeństwo obywatelskie do udziału. Metoda ta 
powinna odegrać wiodącą rolę w nowych komponentach dotyczących rozwoju obszarów 
wiejskich krajów kandydujących i sąsiedzkich. Podkreślenie znaczenia partnerstwa i 
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współpracę w sieci pozwala dotrzeć także do rolników posiadających małe gospodarstwa oraz 
do małych przedsiębiorstw działających w obszarach wiejskich i zapewnić alternatywne 
miejsca pracy, których brak jest, lub jeszcze nie powstały, na obszarach miejskich. 

Sprawozdawca wzywa Komisję do jasnego stwierdzenia, że celem wsparcia gospodarki 
wiejskiej w krajach kandydujących będzie utrzymanie zatrudnienia, dywersyfikacja produkcji 
i dochodów oraz zdynamizowanie lokalnych i regionalnych rynków artykułów 
żywnościowych i surowców, co przyczyni się przede wszystkim przygotowaniu do drugiego 
filaru wspólnej polityki rolnej. Turcja, Chorwacja i kraje bałkańskie, w których znakomita 
większość ludności żyje na wsi, nie mogą sobie pozwolić na dalszy odpływ ludzi z obszarów 
wiejskich, dopóki w obszarach miejskich nie powstaną alternatywne możliwości zatrudnienia.

W szczególności wspieranie lokalnych grup inicjatywnych, zgodnie z metodą stosowaną we 
wdrażaniu programu LEADER, powinno stanowić element nowych krajowych programów 
przedakcesyjnych. Krajom kandydującym i partnerskim, które korzystają ze wsparcia 
unijnego, należy również udostępnić programy edukacyjne i programy wymiany z Państwami 
Członkowskimi UE, zwłaszcza z nowymi Państwami Członkowskimi. Przy stosunkowo 
niewielkich dotacjach ze środków publicznych w ubiegłych latach programy LEADER 
zmobilizowały ludzi do działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej 
dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 16 a (nowy)

16a) Należy uwzględnić istniejące struktury 
gospodarcze obszarów wiejskich i zwiększyć 
ich konkurencyjność zarówno na rynkach 
regionalnych jak i dalszych. Aby 
przygotować istniejące zakłady rolne, 
rzemieślnicze i przedsiębiorstwa małej i 
średniej wielkości do uczciwej konkurencji 
z inwestorami przemysłowymi, przewidziane 
są odpowiednie okresy przejściowe w celu 
dostosowania tych zakładów do standardów 
UE. Należy jednakże zachować działalność 
rolną wykorzystywaną przez rolników na 

1 Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.
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zaspokojenie części własnych potrzeb, 
ponieważ stanowią one istotny element 
lokalnego zaopatrzenia żywnościowego i 
podstaw bytu ekonomicznego wielu 
mieszkańców wsi.

Poprawka 2
Artykuł 9 ustęp 1

1) Komponent dotyczący rozwoju obszarów 
wiejskich wspiera kraje kandydujące 
wymienione w załączniku II w zakresie 
opracowania polityki oraz przygotowania do 
wykonania i zarządzania wspólnotową 
wspólną polityką rolną. W szczególności 
przyczynia się do trwałego dostosowania 
sektora rolnego i obszarów wiejskich oraz 
do przygotowania krajów kandydujących do 
wprowadzenia w życie dorobku 
wspólnotowego dotyczącego wspólnej 
polityki rolnej i związanych z tym dziedzin 
polityki.

1) Komponent dotyczący rozwoju obszarów 
wiejskich wspiera kraje kandydujące 
wymienione w załączniku II w zakresie 
opracowania polityki oraz przygotowania do 
wykonania i zarządzania wspólnotową 
wspólną polityką rolną. W szczególności 
przyczynia się do trwałego dostosowania 
sektora rolnego i obszarów wiejskich oraz 
do przygotowania krajów kandydujących do 
wprowadzenia w życie dorobku 
wspólnotowego dotyczącego wspólnej 
polityki rolnej i związanych z tym dziedzin 
polityki. Uwzględnione przy tym będą 
istniejące struktury gospodarki wiejskiej z 
zagwarantowaniem szczególnego wsparcia 
dla utrzymania i modernizacji rolnictwa i 
regionalnego przetwórstwa produktów 
rolnych.

Uzasadnienie

Trwałe dostosowanie sektora rolnego musi uwzględniać szczególne cechy danych struktur, 
wsparcia wymaga kontynuacja rolnictwa i regionalnego przetwórstwa produktów rolnych.
Należy także umożliwić dostęp do komponentu „rozwój obszarów wiejskich” innym krajom 
stowarzyszonym.

Poprawka 3
Artykuł 9 ustęp 2

2) W szczególności może przyczynić się do 
finansowania działań określonych w 
rozporządzeniu (WE) nr 1257/1999.

2) W szczególności może przyczynić się do 
finansowania działań określonych w 
rozporządzeniu (WE) nr 1257/1999. 
Znaczącym elementem komponentu 
„rozwój obszarów wiejskich” będą 
partycypacyjne działania oddolne. W 
oparciu o metodę stosowaną w przypadku 
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programu LEADER, działania będą miały 
na celu zintegrowane zarządzanie 
terytorialne, wykorzystujące dotacje 
globalne i gwarantujące uzasadniony 
społecznie rozdział środków. Znaczącą rolę 
w tym zakresie odgrywa wspieranie 
lokalnego partnerstwa pomiędzy sektorem 
publicznym, prywatnym i społecznym.

Uzasadnienie

Doświadczenia zdobyte podczas realizacji programu SAPARD wskazują, że promocja metody 
LEADER w komponencie „rozwój obszarów wiejskich” ma bardzo istotne znaczenie dla 
podwyższenia poziomu akceptacji programu i tym samym poprawę odwoływania środków.

Poprawka 4
Artykuł 9 ustęp 2 a (nowy)

 2a) Odpowiedzialność za wykonanie 
komponentu „rozwój obszarów wiejskich” 
ponoszą ministerstwa rolnictwa i obszarów 
wiejskich lub kraje kandydujące oraz 
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa Komisji 
Europejskiej.

Uzasadnienie

Decydującym jest, aby konstrukcję komponentu „rozwój obszarów wiejskich” zlecić 
właściwym organom władzy.
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