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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek i jest zdania, że reforma WPR powinna 
spowodować zmniejszenie biurokracji, uproszczenie procedur i lepszą koordynację 
instrumentów.

Z tego powodu sparwozdawca uważa, że należy zastosować skoordynowane podejście do 
finansowania obszarów wiejskich i innych właściwych obszarów polityki UE, takich jak 
polityka spójności. Ułatwiłoby to skoordynowanie działań, uniknięcie nakładania się i 
zwiększenie dostępnych funduszy.

W odniesieniu do środków na finansowanie rozwoju obszarów wiejskich, które już są 
poddane presji finansowej, należy zagwarantować, że istniejące środki i zatwierdzone 
działania posiadają wystarczający fundusz na realizację. Z tego powodu państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość ustalania swoich programów rozwoju obszarów 
wiejskich zgodnie z ich szczególnymi potrzebami.

Biorąc pod uwagę ograniczone środki na rozwój obszarów wiejskich w ogóle, sprawozdawca 
jest zdania, że należałoby rozważyć wzajemne połączenie zasobów finansowych na rozwój 
strukturalny i rozwój obszarów wiejskich. Wtedy możliwość ponownego wykorzystania 
niewydatkowanych środków z funduszy strukturalnych (w związku z zasadą N+2, N+3) 
stanowiłaby ważny środek, mogący prowadzić do wsparcia nie tylko polityki spójności, ale 
także programów rozwoju obszarów wiejskich (nawet obecnie finansowanych w ramach 
działu 2) i należałoby wprowadzić w tym celu większą elastyczność.

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 – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 4 
rozporządzenia Rady (WE) nr 
XXXX/XXXX z dnia XX/XX/2008 
[ustanawiającego wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i 
ustanawiającego określone systemy 

(11) Zgodnie z art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 4 
rozporządzenia Rady (WE) nr 
XXXX/XXXX z dnia XX/XX/2008 
[ustanawiającego wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i 
ustanawiającego określone systemy 
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wsparcia dla rolników] zasoby finansowe 
uzyskane z dodatkowej modulacji powinny 
być wykorzystane na wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich. Należy zapewnić, aby 
kwota równa wspomnianym zasobom 
finansowym została wykorzystana na 
wsparcie działań pozostających w związku 
z nowymi wyzwaniami.

wsparcia dla rolników] zasoby finansowe 
uzyskane z dodatkowej modulacji powinny 
być wykorzystane na wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich. Należy zapewnić, aby 
kwota równa wspomnianym zasobom 
finansowym została wykorzystana na 
wsparcie zarówno istniejących jak i 
nowych działań pozostających w związku z 
nowymi wyzwaniami zgodnie z decyzjami 
poszczególnych państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z identyfikacją nowych wyzwań należy zagwarantować, że istniejące środki i 
zatwierdzone działania posiadają wystarczający fundusz na realizację.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Działanie te powinny być spójne z 
działaniami finansowanymi przez inne
fundusze wspólnotowe, zwłaszcza zaś 
przez fundusze strukturalne (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
Europejski Fundusz Społeczny i 
Europejski Fundusz Spójności).

Or. en

Uzasadnienie

Podejście skoordynowane z innymi właściwymi obszarami polityki UE ułatwiłoby 
skoordynowanie działań, uniknięcie nakładania się i zwiększenie dostępnych funduszy. 
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Aby zagwarantować odpowiednie 
finansowanie rozwoju obszarów wiejskich 
należałoby wprowadzić większą 
elastyczność umożliwiającą wykorzystanie 
również do tych celów niewydatkowanych 
zasobów funduszy strukturalnych (dział 
1b).

Or. en

Uzasadnienie
Możliwość ponownego wykorzystania niewydatkowanych środków z funduszy strukturalnych 
(w związku z zasadą N+2, N+3) na wsparcie innego obszaru polityki spójności UE oraz 
programów rozwoju obszarów wiejskich pilnie wymaga rozważenia. Ograniczone środki 
dostępne w terenie na działania strukturalne wymagają opracowania w tym celu nowego 
systemu. Należy wprowadzić większą elastyczność w celu umożliwienia wykorzystania 
zasobów również na rozwój obszarów wiejskich (obecnie finansowany w ramach działu 2).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Atrykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16 a – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają 
synergię z podobnymi działaniami 
finansowanymi przez inne fundusze 
wspólnotowe, w szczególności fundusze 
strukturalne, a w stosownych przypadkach 
rozwijają zintegrowane podejście do 
strategii, działań i finansowania.

Or. en
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Uzasadnienie

Uzasadnienie takie samo jak do poprawki 2.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 69 – ustęp 5 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. 
do dnia 31 grudnia 2015 r. państwa 
członkowskie wydają na rzecz działań, o 
których mowa w art. 16a niniejszego 
rozporządzenia, zatwierdzonych po dniu 1 
stycznia 2010 r., z tytułu wsparcia 
Wspólnoty w ramach bieżących 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
kwoty równe kwotom wynikającym z 
zastosowania obowiązkowej modulacji na 
mocy art. 9 ust. 4 oraz art. 10 ust. 4 
rozporządzenia (WE) [Nr XXXX/2008 
(nowe rozporządzenie o systemach 
wsparcia bezpośredniego)].

(5a) W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. 
do dnia 31 grudnia 2015 r. państwa 
członkowskie wydają na rzecz zarówno 
istniejących, jak i nowych działań
pozostających w związku z nowymi 
wyzwaniami zgodnie z decyzjami 
poszczególnych państw członkowskich, z 
tytułu wsparcia Wspólnoty w ramach 
bieżących programów rozwoju obszarów 
wiejskich, kwoty równe kwotom 
wynikającym z zastosowania 
obowiązkowej modulacji na mocy art. 9 
ust. 4 oraz art. 10 ust. 4 rozporządzenia 
(WE) [Nr XXXX/2008 (nowe 
rozporządzenie o systemach wsparcia 
bezpośredniego)].

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie takie samo jak do poprawki 1.
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