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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozpatrywany wniosek stanowi szybką reakcję ze strony Komisji na obawy leżące u podstaw 
decyzji Rady z dnia 11 grudnia 2008 r. zatwierdzającej europejski plan naprawy 
gospodarczej, który zawiera szczególne środki dla szeregu wspólnotowych i krajowych 
sektorów politycznych w celu rozwiązania kryzysu gospodarczego i finansowego 
dotykającego rynki europejskie od 2007 r.

Jeśli chodzi o rozwój obszarów wiejskich, w dokumencie Komisji zaproponowano przegląd 
odnośnych punktów rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w celu uwzględnienia warunków 
europejskiego planu naprawy gospodarczej.

W szczególności Komisja proponuje, aby za pośrednictwem Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) udostępnić wszystkim 
państwom członkowskim kwotę 1,5 mld EUR w celu upowszechniania dostępu do 
szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich oraz przygotowania się na nowe 
wyzwania, określone w ramach śródokresowej oceny reformy wspólnej polityki rolnej z 
2003 r., którą zakończono w listopadzie 2008 r. (zmiany klimatu, odnawialne źródła energii, 
zarządzanie zasobami wodnymi, różnorodność biologiczna). 

Ogólnie sprawozdawca w pełni popiera wniosek, uznając, że jeśli proponowane środki 
zostaną szybko wprowadzone przy przyjęciu zintegrowanego podejścia, z pewnością będą 
one w stanie odwrócić tendencje w gospodarkach krajowych i odbudować zaufanie klientów 
do systemu.

Biorąc jednak pod uwagę niewątpliwy pośpiech, który charakteryzował prace legislacyjne i 
programowe Komisji w tym momencie, sprawozdawca uważa, że należy wprowadzić kilka 
dodatkowych elementów, które mogą pomóc w zachowaniu tego pośpiechu również na etapie 
wdrażania przyjętych środków w państwach członkowskich.

Dlatego też proponowane poprawki mają na celu zapewnienie, że państwa członkowskie 
przekażą istotne informacje dotyczące kolejnych środków finansowych przyznanych na 
działania w sektorze wiejskim zarówno władzom regionalnym, tak aby mogły one 
bezzwłocznie dostosować swoje plany rozwoju obszarów wiejskich, jak i potencjalnym 
beneficjentom i zainteresowanym podmiotom.

Ponadto uznano, że opowiadając się za wykorzystaniem przyspieszonych i uproszczonych 
procedur wykonawczych, należy podkreślić troskę wyrażoną przez Radę, iż zgodnie z 
wyznaczonym przez nią celem osiągnięcia naprawy gospodarczej w całej Unii Europejskiej 
sposobności wydatkowania środków będą maksymalizowane w początkowych latach 
budżetowych.

Z myślą o zwiększeniu przejrzystości i dostępnych informacji na temat wyników w okresie 
2009-2011, a także zapewnieniu, że instrumenty koordynacji działań służących finansowaniu 
z EFRROW i funduszy strukturalnych infrastruktury Internetu szerokopasmowego są
odpowiednie, zwrócono się do Komisji o włączenie sekcji konkretnie poświęconej 
weryfikacji wyników tej inicjatywy do rocznego sprawozdania z monitoringu wymaganego w 
odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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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 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. W trosce o pilne wdrożenie tych 
działań konieczne jest zastosowanie zasad 
opierających się na przyspieszeniu i 
uproszczeniu procedur, mając na celu 
zapewnienie szybkiego wejścia w życie 
poprawek związanych z europejskim 
planem naprawy gospodarczej i 
zagwarantowanie ich skuteczności w 
obecnej kryzysowej sytuacji.
W tym celu za pomocą szeroko 
zakrojonych inicjatyw informacyjnych 
należy zagwarantować w państwach 
członkowskich właściwe przekazywanie 
informacji na temat środków 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu władzom regionalnym 
oraz potencjalnym beneficjentom 
funduszy.

Or. it

Uzasadnienie

Proponowana poprawka wprowadza pilną potrzebę przełożenia przyjętych środków na 
działania poprzez, z jednej strony, wymóg zapewnienia potencjalnym beneficjentom 
właściwych i szybkich informacji o nowej inicjatywie, a z drugiej strony, poprzez przyjęcie 
przyspieszonych i uproszczonych procedur wykonawczych w związku z napiętymi terminami 
przewidzianymi na realizację działań.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie 1698/2005
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1. W ślad za zmianami w strategicznych 
wytycznych Wspólnoty, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 1, 
państwa członkowskie dokonują przeglądu, 
o którym mowa w art. 10, dotyczącego ich 
krajowych planów strategicznych.”

„1. W ślad za zmianami w strategicznych 
wytycznych Wspólnoty, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 10, 
państwa członkowskie dokonują przeglądu, 
o którym mowa w art. 12 ust. 1, 
dotyczącego ich krajowych planów 
strategicznych, dbając o przekazanie 
właściwych informacji władzom 
regionalnym i potencjalnym 
beneficjentom funduszy.”

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka nadaje charakter legislacyjny pierwszemu stwierdzeniu w poprzedniej poprawce 1 
dotyczącemu podstaw.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie 1698/2005
Artykuł 16a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmienione programy rozwoju obszarów 
wiejskich uwzględniające działania, o 
których mowa w niniejszym ustępie, są 
przedkładane Komisji najpóźniej do dnia 
30 czerwca 2009 r.

Zmienione programy rozwoju obszarów 
wiejskich uwzględniające działania, o 
których mowa w niniejszym ustępie, i 
opierające się w odniesieniu do realizacji
na zasadach szybkości i uproszczenia są 
przedkładane Komisji najpóźniej do dnia 
30 czerwca 2009 r.

Or. it
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Uzasadnienie

Z uwagi na krótki czas, jaki państwa członkowskie mają na zmianę swoich planów krajowych, 
wymagane jest szerokie i szybkie rozpowszechnienie informacji o nowych przepisach, a także 
wykorzystanie przyspieszonych i prostych procedur dotyczących zarówno wydatków, jak i 
przedkładania rozliczeń.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 – litera b)
Rozporządzenie 1698/2005
Artykuł 69 – ustęp 5a – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczne sprawozdanie Komisji 
Europejskiej w sprawie rozwoju obszarów 
wiejskich zawiera sekcję konkretnie 
dotyczącą operacji monitorowania 
związanych z priorytetami wymienionymi 
w art. 16a lit. g).

Or. it

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest umożliwienie weryfikacji, czy zainicjowana przyspieszona 
procedura używana do alokacji funduszy znajduje odpowiednie odzwierciedlenie w momencie 
wydatkowania funduszy. Chodzi o zapewnienie, że działania są w pełni skuteczne oraz o 
stworzenie instrumentów odpowiednich do zagwarantowania koniecznej koordynacji z 
podobnymi działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych.
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