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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina, że 98 % wydatków w dziale „zasoby naturalne” przypada na wspólną 
politykę rolną (WPR); odnotowuje, że w przypadku „zasobów naturalnych” poziom 
błędu kształtuje się poniżej progu istotności, biorąc pod uwagę szacowany przez 
Trybunał poziom błędu (1,9 %); zauważa, że płatności bezpośrednie, stanowiące 70 % 
wydatków na „zasoby naturalne”, były znacznie poniżej progu istotności;

2. z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie, że Zintegrowany System Zarządzania i 
Kontroli, a w szczególności System Identyfikacji Działek Rolnych, aktywnie 
przyczynia się do tego, by w płatnościach w ramach pomocy bezpośredniej nie wystąpił 
istotny poziom błędu;

3. zauważa, że poziom błędu był istotny w obszarach wydatków, które Trybunał uznał za 
obarczone wyższym ryzykiem, w tym w obszarze rozwoju obszarów wiejskich, 
środków rynkowych, ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu; zwraca jednak 
uwagę, że poziom błędu w przypadku rozwoju obszarów wiejskich wynoszący 2,7 % 
stanowi znaczną poprawę w porównaniu z poprzednimi latami; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do dalszego obniżania poziomu błędu i korekt finansowych; 

4. zauważa, że wydatki obarczone wysokim ryzykiem dotyczyły głównie płatności 
dokonywanych na zasadzie zwrotu kosztów, np. w obszarze spójności i rozwoju 
obszarów wiejskich, gdzie wydatkami Unii zarządzają państwa członkowskie; rozumie, 
że wydatki obarczone wysokim ryzykiem podlegają często złożonym zasadom i 
kryteriom kwalifikowalności; 

5. podkreśla potrzebę eliminowania nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
w szczególności w kontekście kolejnych wieloletnich ram finansowych, które 
utrudniają realizację inwestycji w ramach WPR, oraz konieczność jak największego 
uproszczenia zobowiązań wynikających z nowej zielonej struktury;

6. podkreśla, że obecny system kontroli i audytu WPR okazuje się być bardzo skuteczny w 
zapewnianiu ochrony interesów finansowych Unii, stabilności regulacyjnej oraz 
równego traktowania rolników i innych beneficjentów; podkreśla, że właściwa 
realizacja interwencji WPR jest ściśle związana z wywiązywaniem się przez 
beneficjentów ze zobowiązań określonych na szczeblu Unii; 

7. podkreśla potrzebę zwiększenia – zgodnie z modelem „jednolitej kontroli” – sprawności 
jednostek certyfikacyjnych oraz zakresu ich zadań, ponieważ są one kluczowymi 
elementami niezależnego zapewnienia właściwego zarządzania finansowego 
funduszami WPR, a także ochrony budżetu unijnego przed nadużyciami i 
nieprawidłowościami finansowymi; 

8. wyraża zaniepokojenie, że proponowana w ramach nowego modelu realizacji 
zwiększona elastyczność państw członkowskich w zakresie opracowywania krajowych 
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systemów i przepisów dotyczących kontroli może doprowadzić do rozbieżności w 
praktykach krajowych oraz pogłębić niewłaściwe wykorzystywanie funduszy unijnych i 
związane z nimi nadużycia; w związku z tym apeluje do Komisji, by zapobiegła 
„renacjonalizacji” WPR; jest również głęboko zaniepokojony faktem, że ten nowy 
model realizacji nie przyczynia się ani do uproszczenia WPR, ani do jej skuteczności, i 
może zagrozić równemu traktowaniu rolników i państw członkowskich; uważa ponadto, 
że taki system mógłby doprowadzić do powstania dodatkowych zawiłości i większej 
redukcji płatności w związku z nieodpowiednim planowaniem budżetowym i 
dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi, tym samym narażając wiarygodność 
finansową WPR; uważa zatem, że należy wprowadzić odpowiednie gwarancje, aby 
zapewnić stabilność modelu realizacji WPR pod względem zarządzania finansowego; 

9. wyraża zadowolenie, że poziom wydatków na płatności bezpośrednie, w porównaniu z 
pułapami netto określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013, wynosi od 2017 r. 
99 %; zauważa, że w przypadku Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) wykonanie budżetu osiągnęło zadowalający poziom 
średnio 50 % całkowitej puli środków na koniec 2019 r.; apeluje do Komisji o 
opublikowanie informacji o wydatkach na płatności bezpośrednie i poziomie 
wykorzystania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) w poszczególnych państwach członkowskich; 

10. wyraża jednocześnie zaniepokojenie, że nowe wymogi prowadzenia zrównoważonej 
gospodarki rolnej, zwłaszcza w zakresie celów klimatycznych i środowiskowych do 
roku 2030, przy jednoczesnym zmniejszeniu całkowitego budżetu WPR na lata 2021–
2027, mogą utrudnić realizację budżetu w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zwłaszcza w pierwszym okresie jego wdrażania 
oraz niosą ryzyko spadku rentowności szczególnie małych gospodarstw rolnych; 
podkreśla, że wprowadzaniu nowych wymogów WPR musi towarzyszyć adekwatne 
finansowanie na poziomie Unii; 

11. uważa, że wobec braku konkretnych instrumentów w ramach WPR, które służą 
zrównoważeniu funkcjonowania łańcucha dostaw żywności, pilne i priorytetowe 
znaczenie ma kontynuacja prac legislacyjnych, dzięki którym rolnik przestanie być 
najsłabszym ogniwem tego łańcucha;

12. podkreśla, że inwestycje przyczyniające się do prężnego, zrównoważonego i opartego 
na cyfryzacji ożywienia gospodarczego zgodnego z celami rolno-środowiskowo-
klimatycznymi przyjętymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu mają podstawowe 
znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego obszarów wiejskich; 

13. podkreśla rolę, jaką w ramach WPR odgrywa podstawowe wsparcie dochodu, oraz jego 
wkład w utrzymanie działalności rolniczej i hodowlanej, co prowadzi do spowolnienia 
procesu masowego opuszczania wsi oraz sprzyja ożywieniu i dynamicznemu rozwojowi 
środowiska wiejskiego; 

14. podkreśla, że wsparcie w ramach WPR dla młodych rolników okazało się być istotnym 
narzędziem, które należy jeszcze bardziej wzmocnić; uważa, że cyfryzacja i innowacje, 
a także inwestycje służące rozwojowi krótkich łańcuchów dostaw i sprzedaży 
bezpośredniej na rzecz konsumentów, mogą być decydującymi instrumentami 
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rewitalizacji obszarów wiejskich, zwiększającymi ich atrakcyjność dla młodych 
rolników; uważa, że wystarczające i dostępne wsparcie, wraz z uproszczeniem dla 
beneficjentów końcowych, w szczególności dla młodych rolników, nowych rolników i 
małych gospodarstw rolnych, powinno być priorytetem dla państw członkowskich przy 
realizacji planowania strategicznego; podkreśla, że konieczne jest wprowadzenie 
procedur, na etapie wdrażania krajowych planów strategicznych, które będą 
dostosowane do konkretnych potrzeb;

15. ponownie podkreśla znaczenie podjęcia wszelkich możliwych środków w celu ochrony 
budżetu WPR przed nadużyciami finansowymi; ma na myśli na przykład mechanizm, 
dzięki któremu rolnicy spotykający się z niesprawiedliwym traktowaniem przy 
przyznawaniu lub wypłacaniu środków publicznych, mogliby składać skargi 
bezpośrednio do Komisji; 

16. przypomina, że zarówno Komisja, jak i państwa członkowskie są odpowiedzialne za 
zwalczanie nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków w ramach WPR; zachęca 
je do zwiększenia wysiłków na rzecz zapobiegania nadużyciom finansowym i ich 
wykrywania, we współpracy z Prokuraturą Europejską i Europejskim Urzędem ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), oraz podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy między Komisją a organami państw członkowskich w celu 
rozpowszechniania informacji na temat najczęstszych rodzajów nadużyć powiązanych z 
WPR; zachęca do publikowania statystyk na temat zamkniętych spraw dotyczących 
wykrytych nadużyć w wydatkowaniu środków w ramach WPR w poszczególnych 
państwach członkowskich; 

17. ponownie wyraża zaniepokojenie w związku z domniemanymi przypadkami konfliktów 
interesów i zawłaszczania gruntów przez oligarchów, przy prawdopodobnym udziale 
rządów i władz publicznych, otrzymujących wysokie poziomy płatności bezpośrednich 
w formie pomocy niezwiązanej z produkcją na hektar, co osłabia skuteczność funduszy 
publicznych; wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie dotyczące 
praworządności w odniesieniu do środków finansowych WPR; 

18. zachęca zatem Komisję do dalszego zwiększenia intensywności kontroli oraz do 
wykorzystania i połączenia dostępnych jej systemów i baz danych w celu określenia 
ostatecznych beneficjentów w przypadku gospodarstw rolnych i zapewnienia 
przejrzystości w tym zakresie; z zadowoleniem przyjmuje, że Komisja stale zachęca 
agencje płatnicze do korzystania z narzędzia Arachne – uruchomionego w 2019 r. – w 
celu identyfikacji beneficjentów, w przypadku których występuje wysokie ryzyko 
nadużyć finansowych, konfliktów interesów i nieprawidłowości; zwraca uwagę, że w 
marcu 2020 r. tylko 12 agencji płatniczych w dziewięciu państwach członkowskich 
uczestniczyło w projekcie pilotażowym Arachne; wzywa Komisję do częstszego 
aktualizowania analizy ryzyka nadużyć w ramach WPR; zachęca Komisję do oceny 
środków zapobiegania nadużyciom w państwach członkowskich oraz dzielenia się 
najlepszymi praktykami;

19. zwraca uwagę, że minionym roku sektor rolnictwa doznał szczególnego uszczerbku w 
związku w wybuchem pandemii COVID-19, zwiększając ryzyko niestabilności 
dochodu podstawowego rolników; uważa zatem, że w nadchodzących latach, w ramach 
nowego modelu realizacji WPR, należy położyć szczególny nacisk na zapewnienie 
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regularności wypłat dla beneficjentów końcowych WPR;

20. zwraca uwagę na dobre ogólne funkcjonowanie dobrowolnych płatności związanych ze 
wsparciem dla sektorów, w których występuje poważne ryzyko zaprzestania 
działalności;

21. zwraca uwagę, że fundusze na rzecz promocji są niezbędne do otwierania i konsolidacji 
nowych rynków; zachęca Komisję, aby propagowanie modelu ekologicznego było 
zgodne z innymi podobnie zrównoważonymi modelami, takimi jak produkcja 
zintegrowana lub rolnictwo precyzyjne;

22. zauważa, że bardziej ekologiczna WPR, zgodna z porozumieniem paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładem, nie tylko wspierałaby Unię w osiąganiu jej celów, ale 
także zwiększyłaby skuteczność wykorzystania środków publicznych, ograniczając 
negatywne efekty zewnętrzne związane z praktykami rolniczymi i przesuwając punkt 
ciężkości bardziej w kierunku zapobiegania niż naprawiania;

23. ubolewa, że do tej pory w monitorowaniu przez Komisję wydatkowania środków w 
ramach WPR brakuje wiarygodnych wskaźników mierzących wyniki i wpływ 
systemów płatności bezpośrednich i programów rozwoju obszarów wiejskich w 
odniesieniu do różnorodności biologicznej; podkreśla, że w monitorowaniu wydatków 
klimatycznych w ramach WPR margines przybliżenia jest bardzo duży oraz występuje 
tendencja do przeceniania możliwego znaczenia wkładu instrumentu lub środka WPR w 
osiągnięcie celów związanych z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowywaniem się 
do niej; zwraca uwagę, że Komisja musi opracować wiarygodne wskaźniki dotyczące 
różnorodności biologicznej i klimatu służące ocenie skutków WPR, aby stworzyć 
skuteczniejsze systemy i instrumenty płatności w ramach WPR; podkreśla, że jeżeli 
proponowane przejście na WPR opartą na wynikach ma dojść do skutku, konieczne 
będzie opracowanie kompleksowego zestawu wspólnych wskaźników rezultatu oraz 
konsekwentne ich stosowanie;

24. ostrzega przed ryzykiem, że europejscy podatnicy będą źle postrzegać wydatki 
publiczne na WPR, jeśli produkty przywożone z państw trzecich nie będą musiały 
spełniać tych samych norm środowiskowych i norm bezpieczeństwa żywności, które 
obowiązują w Unii; zwraca się do Komisji o przeprowadzenie przeglądu 
funkcjonowania klauzul ochronnych w umowach handlowych, aby ułatwić i rozszerzyć 
ich stosowanie poza konkretne sytuacje rynkowe;

25. wzywa Komisję do dalszego ścisłego monitorowania istniejących i przyszłych umów 
handlowych z państwami trzecimi w zakresie norm bezpieczeństwa żywności, norm 
środowiskowych i norm dotyczących dobrostanu zwierząt; wzywa Komisję, aby 
zadbała o to, by we wszystkich umowach handlowych znalazł się wyraźny rozdział 
poświęcony zrównoważonemu rozwojowi oraz by partnerzy handlowi w pełni 
przestrzegali wymogów w nim zawartych; zauważa potrzebę zapewnienia równych 
warunków działania również pod względem norm środowiskowych i norm dotyczących 
dobrostanu zwierząt oraz wzywa Komisję do dalszego rozwijania prawodawstwa 
dotyczącego należytej staranności w łańcuchu dostaw, aby zagwarantować, że normy 
dotyczące rolnictwa Unii nie będą podważane ani naruszane.
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