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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Niniejszy projekt zmierza do wzmocnienia unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich i 
uproszczenia jej wdrażania poprzez zastąpienie poprzedniego szeregu programów rozwoju 
obszarów wiejskich jednym funduszem i jednym instrumentem programowania –
Europejskim Funduszem Rolnym dla Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
wzmocnienia rozwoju obszarów wiejskich i wyraża przekonanie, że należy w większym 
stopniu uznać rolę rozwoju obszarów wiejskich w przyczynianiu się do zrównoważonego 
rozwoju regionalnego oraz regionalnego i krajowego wzrostu w kontekście procesu 
lizbońskiego i wniosków z Göteborga. 

Bardzo pozytywny jest krok w kierunku uproszczenia polityki rozwoju obszarów wiejskich 
poprzez objęcie jej jednym funduszem i siecią programowania. Jednakże należy zapewnić 
zastosowanie procesu upraszczającego na wszystkich poziomach.

Wdrażanie polityki rozwoju obszarów wiejskich wymaga odpowiedniego finansowania i 
wszelkie cięcia w finansowaniu proponowanym dla rozwoju obszarów wiejskich wpłyną 
negatywnie na zdolność obszarów wiejskich do osiągnięcia wzrostu gospodarczego, tym 
samym uniemożliwiając tym obszarom na skuteczne przyczynienie się do procesu 
lizbońskiego.

Należy zapamiętać, że rolnicy UE konkurują na rynku światowym, gdzie niektórzy z naszych 
konkurentów nie kładą przy produkcji żywności takiego samego nacisku na dobrostan 
zwierząt, normy bezpieczeństwa i środowisko naturalne, jaki kładziemy w UE. Zatem 
rozwojowi obszarów wiejskich należy przyznać odpowiednie finansowanie, aby zapewnić, że 
produkcja żywności będzie odbywać się według stałych zasad.

Z zadowoleniem przyjmuje się wezwanie do prawdziwej konsultacji zaangażowanych stron i 
ich uczestnictwa w przygotowywaniu strategii i polityk rozwoju obszarów wiejskich.

W celu zapewnienia, aby lokalne i regionalne programy mogły w odpowiedni sposób 
promować rozwój obszarów wiejskich przy użyciu odpowiednio dostosowanych inicjatyw, 
które pojawiły się w wyniku przeprowadzenia prawdziwych konsultacji zaangażowanych 
stron, sprawozdawczyni zaleca elastyczne podejście przy tworzeniu strategii rozwoju 
obszarów wiejskich na poziomie krajowym i unijnym.

Wyznaczenie w projekcie dywersyfikacji gospodarki obszarów wiejskich i jakości życia na 
obszarach wiejskich jako jednej z trzech priorytetowych osi nowej polityki rozwoju obszarów 
wiejskich jest bardzo budujące. Oś ta mogłaby okazać się motorem rozwoju wielu obszarów 
wiejskich, a prawidłowo wdrożona mogłaby mieć efekt mnożnikowy, prowadzący do 
stworzenia miejsc pracy, zróżnicowania działalności, wartości dodanej produktów i służyć 
jako szablon dla rozwoju opartego na podejściu oddolnym. Należy skupić szczególną uwagę 
na generowaniu kapitału społecznego, w szczególności kapitału młodzieżowego, jako że 
odgrywa on znaczącą rolę w długoterminowym trwałym rozwoju obszarów wiejskich.

Polityka rozwoju obszarów wiejskich, łącznie z politykami regionalną i spójności, musi 
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towarzyszyć tworzeniu trwałych miejsc pracy poza gospodarstwem, znajdujących się w 
rozsądnej odległości od domów pracowników.

Docenia się, że każdy z programów zawiera konkretną oś LEADER na sfinansowanie 
wdrożenia strategii rozwoju lokalnego grup lokalnego rozwoju, zbudowaną na trzech osiach 
tematycznych. Jednakże 3% przydziału środków uzależnionych od wydajności 
przeznaczonych na LEADER powinno być włączone do minimalnego przydziału dla 
LEADER.

Minimalny przydział budżetowy dla każdej z trzech osi odzwierciedla równowagę pomiędzy 
trzema osiami, pozwalając jednak na wystarczającą elastyczność na poziomie 
lokalnym/regionalnym/krajowym w tworzeniu programów odpowiadających 
lokalnym/regionalnym/krajowym potrzebom.

Niestety nie bierze się dostatecznie pod uwagę wielu osób, które każdego roku przestają 
pracować w rolnictwie lub które zaangażowane są w prowadzenie gospodarstwa na część 
etatu. Należy ustanowić właściwe możliwości szkolenia i przekwalifikowania, aby pozwolić 
tym ludziom na dostęp do różnych rodzajów zatrudnienia w ramach ich lokalnych obszarów.

Ponadto istnieją  obawy, że kryteria wyboru obszarów o niekorzystnych warunkach będą 
przedefiniowane bez uwzględnienia wielu innych czynników, przyczyniających się do 
nieuprzywilejowania, np. peryferyjne usytuowanie, czynniki społeczno-gospodarcze itp.

Pomocne byłoby rozważenie ustanowienia okresu przejściowego dla wycofania pomocy dla 
rolników w obszarach, które nie będą się już dłużej kwalifikować do otrzymania wsparcia.

Oprócz tego dotacje na zalesianie, obniżenie premii dla gospodarstw leśnych i obniżenie 
premiowanego przedziału czasowego powinny być potraktowane z ostrożnością, ponieważ 
doprowadzi to do spadku zalesienia, jako że leśnictwo nie będzie już postrzegane jako 
wykonalne przedsięwzięcie gospodarskie. Wywoła to także inne skutki, np. spowoduje  
bezrobocie w przemyśle leśnym – co będzie szczególnie dotkliwe na obszarach wiejskich, 
utraci się możliwości sekwestru węgla, itp.

Dobrze, że wypłaty wyrównawcze dla rolników i właścicieli/zarządców lasów przysługują za 
utracone dochody i koszty poniesione w związku z wdrożeniem sieci terenów. Tym niemniej  
konieczny jest odrębny instrument finansowy dla Natury 2000. Istnieje ryzyko, że cele Natury 
2000 nie zostaną osiągnięte z powodu nieodpowiedniego finansowania.

Sprawozdawczyni proponuje wreszcie, aby inne polityki wspólnotowe były “weryfikowane 
pod kątem polityki rozwoju obszarów wiejskich”, tj. sprawdzenie, że nie stoją one w 
sprzeczności z polityką rozwoju obszarów wiejskich, a w rzeczywistości, tam gdzie to 
właściwe, czynnie wspierają cele rozwoju obszarów wiejskich.
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POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, właściwej w sprawie, o uwzględnienie w tekście sprawozdania następujących 
poprawek:

Tekst zaproponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 10

(10) Programowanie rozwoju obszarów 
wiejskich powinno być zgodne z 
priorytetami Wspólnoty i priorytetami 
narodowymi oraz uzupełniać inne polityki 
Wspólnoty, w szczególności politykę rynku 
rolnego, politykę spójności oraz wspólną 
politykę rybołówstwa.

(10) Programowanie rozwoju obszarów 
wiejskich powinno być zgodne z 
priorytetami Wspólnoty i priorytetami 
narodowymi oraz uzupełniać inne polityki 
Wspólnoty, w szczególności politykę rynku 
rolnego, politykę spójności, polityki dla 
integracji społecznej i niedyskryminacji
oraz wspólną politykę rybołówstwa

Uzasadnienie

Zachodzi potrzeba powiązania polityki rozwoju obszarów wiejskich z politykami 
wspólnotowymi w obszarze integracji społecznej i niedyskryminacji.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 55

(55) Aby promować zintegrowane i 
innowacyjne podejście, 3% przydziałów 
środków finansowych przeznaczonych dla 
Państw Członkowskich należy umieścić w 
rezerwie Wspólnoty z przeznaczeniem na 
podejście LEADER.

skreślono

  
1 Dotychczas niepublikowany w Dz.U.
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Uzasadnienie

Pomysł wstrzymania tak znacznej części budżetu na oś LEADER mógłby utrudnić strategiczne 
planowanie programu i mogłoby zachęcić programy LEADER do przyznawania 
pierwszeństwa krótkoterminowym rozwiązaniom prowizorycznym („quick fix”), ze szkodą dla 
bardziej strategicznych i trwałych, średnio i długoterminowych inicjatyw.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 66

(66) Rezerwa Wspólnoty na podejście 
LEADER powinna być przydzielana z
uwzględnieniem skuteczności programów w 
tym względzie. Stosownie do tego ustanawia 
się kryteria przyznawania tej rezerwy.

skreślono

Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 1.

Poprawka 4
Art. 3

Fundusz przyczynia się do promowania 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich na terenie całej Wspólnoty w 
sposób komplementarny względem polityki 
wsparcia rynku i dochodów wspólnej 
polityki rolnej, polityki spójności oraz 
wspólnej polityki rybołówstwa.

Fundusz przyczynia się do promowania 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich na terenie całej Wspólnoty w 
sposób komplementarny względem polityki 
wsparcia rynku i dochodów wspólnej 
polityki rolnej, polityki spójności, polityk 
dla integracji społecznej i niedyskryminacji
oraz wspólnej polityki rybołówstwa.

Uzasadnienie

Ważne jest powiązanie polityki rozwoju obszarów wiejskich z politykami wspólnotowymi w 
obszarze integracji społecznej i niedyskryminacji.

Poprawka 5
Art. 6 ust. 1 lit. c)

c) każdym innym odpowiednim podmiotem 
będącym przedstawicielem społeczeństwa, 
organizacji pozarządowych (szczególnie 
zajmujących się kwestiami środowiska 
naturalnego) oraz podmiotami 
odpowiedzialnymi za promowanie równości 

c) każdym innym odpowiednim podmiotem 
będącym przedstawicielem społeczeństwa, 
organizacji pozarządowych (szczególnie 
zajmujących się kwestiami środowiska 
naturalnego) oraz podmiotami 
odpowiedzialnymi za promowanie równości 
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mężczyzn i kobiet.
.

mężczyzn i kobiet lub zwalczających 
dyskryminację ze względów określonych w 
art. 13 Traktatu.

Uzasadnienie

Zapewnienie, że wszystkie formy dyskryminacji są uwzględnione.

Poprawka 6
Art. 8 ust. 1

Państwa Członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet na wszystkich 
różnych etapach wdrażania programów.
.

Państwa Członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet oraz 
niedyskryminację ze względów określonych 
w art. 13 Traktatu na wszystkich różnych 
etapach wdrażania programów.

Uzasadnienie

Konieczność objęcia politykami niedyskryminacji wszystkich kategorii, a nie tylko płci.

Poprawka 7
Art.17 ust. 1

1. Programy rozwoju obszarów wiejskich 
ustanawia Państwo Członkowskie na 
zasadzie bliskiej współpracy z partnerami, o 
których mowa w art. 6.

1. Programy rozwoju obszarów wiejskich 
ustanawia Państwo Członkowskie na 
zasadzie bliskiej współpracy z partnerami, o 
których mowa w art. 6. Każde Państwo 
Członkowskie tworzy i publikuje plan 
konsultacji, a następnie sprawozdanie na 
temat tematu i wyników procesu 
konsultacyjnego.

Uzasadnienie

Powinien istnieć szeroki i przejrzysty proces konsultacji.

Poprawka 8
Art. 19 pkt c) pkt (iii)

(iii) wspieranie grup producentów w 
działaniach o charakterze informacyjnym i

(iii) wspieranie spółdzielni/grup 
producentów w działaniach o charakterze 
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promującym produkty wytwarzane w 
ramach systemów jakości żywności;

informacyjnym i promującym produkty 
wytwarzane w ramach systemów jakości 
żywności;

Uzasadnienie

Spółdzielnie pełnią długą i efektywną rolę w rozwoju regionalnym, która powinna uzyskać 
wsparcie.

Poprawka 9
Artykuł 34 lit a) lit. v a) (nowa)

(va) wsparcie dla ochrony rzadkich ras 
żywego inwentarza żyjących w konkretnych 
regionach.

Uzasadnienie

Jest to ważne jako nieodłączna wartość, zarówno ze względu na perspektywę środowiska 
naturalnego, jak również na ochronę gatunków.

Poprawka 10
Art. 37 ust. 4, akapit 1 a (nowy)

W celu zwiększenia absorpcji, wypłaty w 
najmniej uprzywilejowanych regionach 
mogą być zwiększone o 20%.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wagę porozumienia rolnośrodowiskowe dla zarządzania krajobrazem, 
zasadnicze jest kontynuowanie popierania uczestniczenia w takich porozumieniach.

Poprawka 11
Art. 49 lit. a lit  iv a) (nowa)

(iva) wsparcie większego udziału kobiet w 
gospodarce wiejskiej;

Uzasadnienie

Kobiety odgrywają żywotną rolę w zróżnicowaniu gospodarki wiejskiej, ale często 
napotykają konkretne problemy, takie jak ograniczony dostęp do kapitału. Niniejsza 
poprawka pozwala na wsparcie środków na usunięcie tych przeszkód. 
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Poprawka 12
Art. 49 lit a) lit iv b) (nowa)

ivb) wsparcie dla rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego.

Uzasadnienie

Społeczeństwo informacyjne ma zasadnicze znaczenie dla zróżnicowania gospodarki 
wiejskiej, jednak wiele obszarów wiejskich nie ma dostępu do komunikacji 
szerokopasmowych, satelitarnych itp. Niniejsze rozporządzenie mogłoby pomóc w 
zlikwidowaniu różnicy cyfrowej oraz w uczynieniu obszarów wiejskich atrakcyjniejszymi dla 
nowych przedsiębiorstw oraz mogłoby pozwolić istniejącym przedsiębiorstwom na zajęcie 
nowych rynków, a zatem pomóc w zapewnieniu ich funkcjonalności.

Poprawka 13
Art.49 lit b) lit i)

(i) istotne dla gospodarki i ludności wiejskiej 
usługi,

(i) istotne dla gospodarki i ludności wiejskiej 
usługi, w tym transport wiejski i 
infrastruktura, taka jak drogi, zaopatrzenie 
w wodę, wywóz śmieci i dostawy energii 
elektrycznej, które powinny być popierane,

Uzasadnienie

Transport wiejski na słabo zaludnionych obszarach jest usługą o zasadniczym znaczeniu i 
musi być dotowany w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich.

Bez konkurencyjnej infrastruktury nie będzie zrównoważonego rozwoju regionalnego i 
rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 14
Art. 52 lit c a) (nowa)

ca) konkretne szkolenie zawodowe dla 
branży turystycznej  w obszarach takich jak 
usługi konsumenckie i rozwój produktu.

Uzasadnienie

Obszary wiejskie mają do zaoferowania dziedzictwo naturalne i inne atrakcje. Jednak często 
zdolność lokalnej branży turystycznej do wykorzystania tych atrakcji w trwały sposób i 
zapewnienia turystom wysokiej jakości doświadczeń, jest utrudniana przez słabe dostarczanie 
usług i/lub niewłaściwy rozwój produktu. Podczas gdy możliwe jest odniesienie się w art. 56 
do „szkolenia zawodowego”, to zasadnicze znaczenie ma umieszczenie konkretnego 
odniesienia do szkolenia w ramach działań dotyczących turystyki.
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Poprawka 15
Art. 58

Środki wymienione w art. 49 najlepiej 
wdrażać poprzez lokalne strategie rozwoju.

Środki wymienione w art. 49 najlepiej 
wdrażać poprzez lokalne strategie rozwoju
przy czynnym zaangażowaniu lokalnych 

władz.

Uzasadnienie

Zapewnienie czynnego zaangażowania lokalnych władz w EFRROW zapewni bardziej 
wszechstronne i spójne podejście do rozwoju wielu obszarów wiejskich. 

Poprawka 16
Art. 66

Kwota przynajmniej 7% całkowitego 
udziału Funduszu w finansowaniu programu 
musi być zarezerwowana na wdrażanie osi 
priorytetowej LEADER.

Kwota przynajmniej 10% całkowitego 
udziału Funduszu w finansowaniu programu 
musi być zarezerwowana na wdrażanie osi 
priorytetowej LEADER.

Uzasadnienie

Przyznanie 3% wzrostu finansowania dla „najlepiej działających“ programów typu LEADER 
nie będzie korzystne, ponieważ może zachęcić do krótkoterminowych programów i 
prowizorycznych rozwiązań („quick fix”) raczej w celu dopuszczenia zwiększonego 
finansowania niż zintegrowanego strategicznego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 17
Art. 67 ust. 2 akapit 1

2. Z inicjatywy Państw Członkowskich, dla 
każdego programu rozwoju obszarów
wiejskich, Fundusz może finansować 
działania dotyczące przygotowania, 
zarządzania, monitorowania, oceny, 
informowania i kontroli w ramach pomocy 
programowej.

2. Z inicjatywy Państw Członkowskich, dla 
każdego programu rozwoju obszarów
wiejskich, Fundusz może finansować 
działania dotyczące przygotowania, 
zarządzania, monitorowania, oceny, 
informowania i kontroli w ramach pomocy 
programowej oraz wspierania udziału w 
nich członków partnerstwa, zwłaszcza 
społeczeństwa obywatelskiego i organizacji 
pozarządowych.

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba zapewnienia udziału społeczeństwa obywatelskiego i organizacji 
pozarządowych w działaniu tych funduszy.
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Poprawka 18
Art. 68 ust. 1

Zgodnie z art. 67 ust. 1 zostanie stworzona 
Europejska Sieć na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich celem objęcia w jedną 
sieć sieci krajowych, organizacji i 
podmiotów administracyjnych działających 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na 
poziomie Wspólnoty.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 zostanie 
niezwłocznie stworzona Europejska Sieć na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich celem 
objęcia w jedną sieć sieci krajowych, 
organizacji i podmiotów administracyjnych 
działających w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich na poziomie Wspólnoty

Uzasadnienie

W ostatnim okresie programowania nie mogą istnieć powtarzające się opóźnienia przy 
ustanawianiu wielu krajowych sieci LEADER, LEADER + i LEADER II.

Poprawka 19
Art. 69 ust. 1

1. Każde Państwo Członkowskie ustanawia 
krajową sieć obszarów wiejskich, która
gromadzi wszystkie organizacje i podmioty 
administracyjne zaangażowane w sferze
rozwoju obszarów wiejskich.

1. Każde Państwo Członkowskie 
niezwłocznie ustanawia krajową sieć 
obszarów wiejskich, która gromadzi 
wszystkie organizacje i podmioty 
administracyjne zaangażowane w sferze
rozwoju obszarów wiejskich.

Uzasadnienie

Nie mogą istnieć powtarzające się opóźnienia przy ustanawianiu wielu krajowych sieci.

Poprawka 20
Artykuł 77, ust. 1, pkt. (a)

(a) zapewnienie, aby operacje były 
wybierane do finansowania ze środków
Funduszu zgodnie z kryteriami mającymi 
zastosowanie do programu rozwoju 
obszarów wiejskich oraz aby były zgodne w 
całym okresie ich wykonywania z 
odpowiednimi wspólnotowymi i krajowymi 
zasadami oraz politykami Wspólnoty;

(a) zapewnienie, aby operacje były 
wybierane do finansowania ze środków
Funduszu zgodnie z kryteriami mającymi 
zastosowanie do programu rozwoju 
obszarów wiejskich oraz aby były zgodne w 
całym okresie ich wykonywania z 
odpowiednimi wspólnotowymi i krajowymi 
zasadami oraz politykami Wspólnoty; 
mające zastosowanie wspólnotowe i 
krajowe zasady nie powinny być zbyt 
sztywne i dopuszcza się elastyczność 
nienaruszającą wytycznych UE;
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Uzasadnienie

Brak elastyczności może powstrzymać wartościowe projekty.

Poprawka 21
Art.81 ust.1 akapit 3 a (nowy)

Należy dolożyć starań w celu używania w 
każdej dokumentacji prostego i jasnego 
języka, tak aby zapewnić skuteczne 
przyczynianie się wszystkich 
zaangażowanych podmiotów do procesu 
monitorującego.

Uzasadnienie

Zapewni to efektywniejszy udział, lepszą zdolność do przyczyniania się do procesu w roli 
członków Komitetów Monitorujących.

Poprawka 22
Art. 92

Wspólnota przeznacza na priorytetowe osie 
LEADER
1. Kwoty przyznane na rezerwę, określoną 
w art. 70 ust. 2, są wykorzystywane na 
wsparcie wdrażania podejścia LEADER w 
programach.
2. Wdrażanie podejścia LEADER jest 
oceniane na podstawie obiektywnych 
kryteriów zawierających:
(a) pierwszeństwo przyznane podejściu 
LEADER,
(b) terytorialny zasięg podejścia LEADER,
(c) osiągnięty we wdrażaniu priorytetowych 
osi LEADER etap,
(d) efekt dźwigni na prywatny kapitał,
(e) wyniki średniookresowych ocen.

skreślono

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera stworzenia funduszu rezerwowego LEADER.
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