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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. podkreśla, że wspólna polityka rolna (WPR) jest największym elementem składowym 
budżetu UE, odpowiadającym za 31 % całkowitych wydatków budżetowych na lata 
2021–2027; podkreśla, że należycie funkcjonujące systemy kontroli WPR na szczeblu 
europejskim i krajowym mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznej ochrony 
interesów finansowych UE i jej obywateli przed wszelkimi nadużyciami funduszy UE, 
które mogą szkodzić rolnikom i publicznemu wizerunkowi takiej strategicznej polityki; 
podkreśla, że ogólne przepisy Unii dotyczące ochrony interesów finansowych Unii i 
unikania konfliktu interesów muszą być przestrzegane przez wszystkie państwa 
członkowskie; zwraca uwagę, że przejrzystość i kontrola funduszy rolnych mają 
zasadnicze znaczenie dla budowy funkcjonującego systemu rolnego;

2. zwraca uwagę, że wsparcie dochodów dla rolników ma głównie formę bezpośrednich 
płatności obszarowych; podkreśla potrzebę bardziej ukierunkowanego wsparcia i 
lepszej równowagi między dużymi i małymi beneficjentami na szczeblu państw 
członkowskich; ubolewa, że w nowej WPR stosowanie górnego limitu ma wciąż 
charakter dobrowolny; wzywa państwa członkowskie do stosowania różnych narzędzi 
redystrybucyjnych w ramach nowej WPR jako środka przeciwdziałającego 
niewłaściwemu wykorzystywaniu funduszy rolnych i umożliwiającego ich 
sprawiedliwszy podział; krytykuje fakt, że na specjalnym szczycie Rady Europejskiej w 
lipcu 2020 r. państwa członkowskie jednostronnie postanowiły nie wprowadzać 
maksymalnych kwot dla osób fizycznych w ramach pierwszego lub drugiego filaru, 
uprzedzając decyzję w ramach negocjacji trójstronnych w sprawie reformy WPR;

3. podkreśla, że istniejące narzędzia statystyczne na poziomie UE, takie jak unijna sieć 
danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN), badanie Eurostatu dotyczące 
struktury gospodarstw rolnych oraz zintegrowany system zarządzania i kontroli 
(ZSZiK) gromadzą dane dotyczące różnych aspektów prawa własności gruntu; 
podkreśla, że kompleksowe, aktualne, przejrzyste i wysokiej jakości dane dotyczące 
praw własności gruntu, struktur własności dzierżawy oraz zmian cen i wolumenu na 
rynkach gruntów na szczeblu europejskim nie są jak dotąd dostępne, a w niektórych 
państwach członkowskich są gromadzone i publikowane jedynie w niepełnym zakresie;

4. wzywa Komisję, by gromadziła informacje dotyczące wszystkich dopłat otrzymanych z 
pierwszego i drugiego filaru WPR i sumowała całkowitą kwotę, jaką osoba fizyczna 
otrzymuje bezpośrednio w formie płatności bezpośrednich lub pośrednio jako 
beneficjent rzeczywisty osób prawnych korzystających z płatności w ramach WPR 
(płatności bezpośrednich i płatności ze środków na rozwój obszarów wiejskich);

5. podkreśla, że masowy wykup i dzierżawa ziemi oraz koncentracja gruntów to praktyki, 
które negatywnie wpływają na dobrobyt gospodarczy i społeczny lokalnych 
społeczności oraz wymianę pokoleń, gdyż zmuszają wiele gospodarstw rolnych, 
zwłaszcza drobnych, do zaprzestania działalności, ze szkodą dla atrakcyjności obszarów 
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wiejskich i różnorodności biologicznej; wzywa Komisję do zajęcia się tymi kwestiami 
na szczeblu UE;

6. zauważa, że masowy wykup i dzierżawa ziemi może również wiązać się z nielegalną 
działalnością i korupcją ze strony oligarchii i „kleptokracji”, co mogliśmy 
zaobserwować w państwach członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej, lub ze 
strony organizacji mafijnych czy pozbawionych skrupułów przedsiębiorstw, jak ma to 
miejsce również w innych państwach członkowskich Unii;

7. podkreśla, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za fundusze rolne UE w ramach 
zarządzania dzielonego z Komisją; podkreśla, że nowy model realizacji i nowe krajowe 
plany strategiczne mogą stanowić okazję do tego, by wzmocnić środki kontrolne państw 
członkowskich i Komisji względem dystrybucji funduszy i zarządzania nimi, pod 
warunkiem że państwa członkowskie dysponują skutecznymi systemami zarządzania i 
kontroli, a także by uwrażliwić organy odpowiedzialne za udzielanie dotacji na 
możliwości nadużyć; podkreśla, że zasada jednolitej kontroli powinna pomóc w 
zmniejszeniu presji na rolników oraz że kontrole nie powinny powodować 
niepotrzebnych lub dodatkowych obciążeń administracyjnych dla małych i średnich 
rolników; podkreśla w tym kontekście znaczenie wymiany między europejskimi 
organami ścigania a organami odpowiedzialnymi za uwalnianie środków finansowych 
w celu zapewnienia z wyprzedzeniem jak najwyższego poziomu uwrażliwienia na 
wystąpienie ewentualnych nadużyć;

8. wzywa Komisję do uwrażliwiania państw członkowskich na zjawisko przestępczości 
zorganizowanej w kontekście uchylania się od opodatkowania, korupcji i nielegalnych 
praktyk (takich jak „umowy kieszeniowe”) w związku z transakcjami dotyczącymi 
gruntów, a także do wspierania państw członkowskich w walce z tym przestępstwami;

9. uważa, że należy dołożyć wszelkich starań, by nowy model realizacji WPR nie 
spowodował zmniejszenia poziomu absorpcji środków WPR przez beneficjentów 
końcowych w wyniku nieintencjonalnych błędów, braku przejrzystości przepisów lub 
braku odpowiednich informacji, szczególnie w pierwszym okresie wdrażania;

10. podkreśla potrzebę specjalnie dostosowanego systemu zapobiegania nadużyciom 
finansowym w celu zapobiegania wszelkim nadużyciom unijnych funduszy rolnych; 
zwraca uwagę, że chociaż liczba przypadków nadużyć finansowych znacznie się 
zmniejszyła w ostatnich latach, zwalczanie nadużyć finansowych powinno pozostać 
priorytetem UE i państw członkowskich; podkreśla, że fundusze UE muszą być 
odzyskiwane w odpowiednim czasie oraz z zadowoleniem przyjmuje przepisy 
rozporządzenia horyzontalnego WPR dotyczącego proporcjonalnych kar jako 
skutecznych środków odstraszających; zwraca uwagę, że kompleksowy system 
informacji i monitorowania w czasie rzeczywistym, obejmujący istniejące narzędzia, 
takie jak Arachne, ale nie ograniczający się do nich, ma istotne znaczenie dla 
umożliwienia dokładnego przeglądu dystrybucji i sprawiedliwego podziału funduszy 
UE oraz dla śledzenia i agregowania rozdzielanych środków finansowych; uważa, że 
system ten powinien zawierać informacje o wzajemnych powiązaniach między 
przedsiębiorstwami a beneficjentami rzeczywistymi;

11. zauważa, że Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) jest 
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odpowiedzialny za zwalczanie nadużyć finansowych w płatnościach w ramach WPR 
oraz że sprawy wszczyna się w oparciu o informacje od państw członkowskich lub 
doniesieniach od zainteresowanych obywateli, którzy mogą być narażeni na działania 
odwetowe; podkreśla ponadto, że sprawy prowadzone przez OLAF są wysoce poufne i 
nie są szeroko nagłaśniane po ich zakończeniu; w związku z tym wzywa do ochrony 
sygnalistów oraz do wymiany najlepszych praktyk w tej dziedzinie przez organy 
prowadzące dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych w państwach członkowskich;

12. podkreśla, że rolnicy muszą być chronieni przed zastraszaniem ze strony grup 
przestępczych, które chcą ubiegać się o dotacje do ich gruntów;

13. podkreśla, że struktury oligarchiczne w porównaniu z zorganizowanymi grupami 
przestępczymi są równie lub bardziej szkodliwe finansowo dla WPR oraz że 
identyfikacja tych struktur ma zasadnicze znaczenie dla ochrony osób faktycznie 
prowadzących działalność rolniczą;

14. podkreśla znaczenie przejrzystości dla wczesnego wykrywania nadużyć finansowych, 
konfliktów interesów lub innych nieprawidłowości; podkreśla, że ważne jest posiadanie 
niepowtarzalnych identyfikatorów w systemach sprawozdawczości i bazach danych w 
celu wyjaśnienia, kim są beneficjenci końcowi, a także posiadanie wspólnych baz 
danych w celu zapewnienia interoperacyjności baz danych w całej UE, wspólnych zasad 
i wymiany danych między rządami i zainteresowanymi stronami, współpracy 
transgranicznej i lepszego wykorzystania narzędzi informatycznych; przypomina o 
wymogach przejrzystości dotyczących WPR i polityki spójności, które nakładają na 
właściwe organy obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu beneficjentów 
końcowych; wzywa państwa członkowskie do publikowania tych danych w jednolitym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do zapewnienia 
interoperacyjności informacji; zwraca się do Komisji o gromadzenie i agregowanie 
danych oraz publikowanie wykazów największych beneficjentów każdego funduszu w 
każdym państwie członkowskim; podkreśla znaczenie przestrzegania rozporządzenia 
finansowego, a w szczególności wdrożenia art. 61 dotyczącego konfliktu interesów 
przez wszystkie państwa członkowskie oraz jego stosowania w odniesieniu do 
wszystkich płatności z funduszy UE;

15. przypomina, że w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 
(RRF) UE zwiększa wsparcie dla instytucji zarządzających w zakresie kontroli 
administracyjnych i kontroli zarządzania funduszami unijnymi, w szczególności 
poprzez wykorzystanie platformy Arachne; zwraca uwagę, że do tej pory Arachne była 
wykorzystywana jedynie do kontroli projektów obejmujących fundusze spójności; 
przyjmuje do wiadomości apele Parlamentu o rozszerzenie podejścia opartego na 
ekstrakcji danych i przejrzystości, stosowanego obecnie jedynie w odniesieniu do 
finansowania inwestycji w ramach WPR, na wszystkie kontrole płatności obszarowych 
w pierwszym i drugim filarze; podkreśla w związku z tym znaczenie wprowadzenia 
obowiązku korzystania z platformy Arachne przez państwa członkowskie, w 
szczególności w kontekście zarządzania funduszami rolnymi;

16. ubolewa nad faktem, że istnieje ponad 290 systemów monitorowania i 
sprawozdawczości dotyczących WPR i Funduszu Spójności, co uniemożliwia 
weryfikację końcowych beneficjentów tych środków finansowych, skuteczne 
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zapobieganie nadużyciom finansowym i korupcji oraz prowadzenie dochodzeń; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia zharmonizowanego lub jednolitego 
systemu sprawozdawczości zawierającego aktualne i dokładne dane; podkreśla, że 
brakuje przejrzystości i publicznego dostępu do danych dotyczących dystrybucji dopłat 
rolnych;

17. domaga się zwiększenia zasobów na prowadzenie dochodzeń, a także ściślejszej 
koordynacji między państwami członkowskimi a organami UE (OLAF, Europejski 
Trybunał Obrachunkowy, Eurojust i Prokuratura Europejska) oraz większej 
świadomości wśród właściwych organów krajowych, aby skutecznie walczyć z 
nadużyciami dotyczącymi funduszy rolnych; podkreśla w tym kontekście, że budżet 
przyznany Eurojustowi w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 został 
zamrożony na poziomie z 2019 r., podczas gdy liczba prowadzonych przezeń spraw 
wzrosła; podkreśla potrzebę opracowania kompleksowej strategii przeciwdziałania 
nadużyciom finansowym obejmującej solidną analizę ryzyka nadużyć finansowych, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że nowe kontrole i wymogi dotyczące 
dokumentacji nie będą stanowiły coraz większego obciążenia dla rolników; zachęca do 
wykorzystywania informacji pochodzących z różnych systemów, takich jak EDES i 
ARACHNE, w celu ochrony interesów finansowych Unii; podkreśla potrzebę 
stworzenia unijnego programu ustawicznych szkoleń dla pracowników agencji 
płatniczych w celu poprawy wykrywania nadużyć finansowych i wymiany najlepszych 
praktyk.

18. ubolewa, że nie wszystkie państwa członkowskie decydują się na koordynację i 
wszczynanie ponadnarodowych postępowań w ramach Eurojustu i że w rezultacie wiele 
spraw dotyczących przestępczości zorganizowanej na szczeblu europejskim nie może 
zostać rozwiązanych; podkreśla, że państwa członkowskie, które pozostają 
odpowiedzialne za środki operacyjne w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, 
muszą w większym stopniu korzystać ze współpracy transgranicznej i ogólnounijnej, 
ponieważ przestępczość zorganizowana jest coraz bardziej powiązana, międzynarodowa 
i cyfrowa;

19. podkreśla potrzebę skuteczniejszego zwalczania przestępstw przeciwko środowisku o 
wymiarze transgranicznym, które mają wpływ na różnorodność biologiczną i zasoby 
naturalne, takich jak nielegalny handel roślinami i zwierzętami, nielegalne 
pozyskiwanie drewna i handel drewnem, a także nielegalny handel odpadami; wzywa 
Komisję, by zainicjowała rozszerzenie mandatu Prokuratury Europejskiej w celu 
objęcia nim transgranicznych przestępstw przeciwko środowisku;

20. ponownie wyraża zaniepokojenie faktem, że dotacje w ramach WPR nadal zachęcają do 
masowego wykupu i dzierżawy ziemi oraz koncentracji gruntów rolnych przez struktury 
przestępcze i oligarchiczne, a także do nadużyć ze strony zorganizowanych grup 
przestępczych; ponawia swój apel do Komisji o dopilnowanie w trybie pilnym, by 
mechanizmy składania skarg przez rolników i MŚP zapewniały im możliwość 
nieskomplikowanego złożenia skargi w przypadku masowego wykupu i dzierżawy 
ziemi, poważnych uchybień ze strony władz krajowych, nieprawidłowego lub 
stronniczego traktowania w procedurach przetargowych lub przy podziale dotacji, 
nacisków lub zastraszania ze strony struktur przestępczych, przestępczości 
zorganizowanej lub struktur oligarchicznych, a także wszelkich innych poważnych 
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naruszeń ich praw podstawowych;

21. podkreśla znaczenie dokładnego zbadania przypadków niewłaściwego wykorzystania 
funduszy UE ujawnionych przez dziennikarzy w państwach członkowskich UE oraz 
zapewnienia odzyskania funduszy UE wykorzystanych z naruszeniem przepisów;

22. podkreśla potrzebę monitorowania rolnych agencji płatniczych w państwach 
członkowskich oraz zapewnienia ich formalnej i nieformalnej niezależności, a także 
dostosowania ich pracy do przepisów UE, przy czym lepszy system kontroli mogą 
zapewnić m.in. kontrole wyrywkowe na miejscu;

23. podkreśla swoje zaniepokojenie faktem, że pomimo licznych instrumentów prawnych 
przyjętych w dziedzinie odzyskiwania mienia współpracę sądową nadal utrudniają duże 
różnice między krajowymi systemami prawnymi oraz brak zharmonizowanych 
przepisów; podkreśla, że szereg państw członkowskich nadal napotyka przeszkody w 
realizacji wniosków o współpracę sądową i europejskich nakazów dochodzeniowych, w 
identyfikowaniu i zamrażaniu dochodów pochodzących z przestępstwa oraz w 
uznawaniu nakazów konfiskaty wydanych przez inne państwa członkowskie;

24. podkreśla, że konfiskata i odzyskiwanie mienia pochodzącego z działalności 
przestępczej stanowi zasadniczy element w walce z przestępczością zorganizowaną oraz 
że ma to również skutek odstraszający poprzez wzmocnienie przekonania, że 
„przestępstwo nie popłaca”; w związku z tym wzywa państwa członkowskie do 
skrupulatnego śledzenia sprzeniewierzonych funduszy unijnych; zwraca uwagę, że 
niektóre państwa członkowskie zaczęły zatrudniać wyspecjalizowanych księgowych w 
celu zbadania finansowych aspektów dochodzeń w sprawach karnych, aby pomóc 
prokuratorom;

25. podkreśla, że rozporządzenie finansowe, a w szczególności jego art. 61, musi być 
przestrzegane i wdrażane we wszystkich państwach członkowskich oraz stosowane do 
wszystkich płatności z funduszy UE, w tym do płatności bezpośrednich w rolnictwie.
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