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Przepisy przejściowe WPR na lata 2021 i 2022
Długotrwałe negocjacje w sprawie budżetu UE i polityki rolnej po 2020 r. skłoniły Komisję Europejską do
przedstawienia w 2019 r. przepisów zapewniających ciągłość wsparcia UE dla rolników i obszarów wiejskich.
Podczas grudniowej sesji plenarnej Parlament Europejski będzie debatował i głosował nad tymi przepisami
przejściowymi, przedłużając obecną politykę rolną UE do czasu ustanowienia nowych ram wspólnej polityki
rolnej (tj. do końca 2022 r.).

Kontekst
Wspólna polityka rolna (WPR) jest jednym z głównych programów wydatków w długoterminowym
budżecie UE, czyli w wieloletnich ramach finansowych (WRF). W związku ze zbliżającym się końcem cyklu
budżetowego 2014–2020 Komisja przedstawiła w czerwcu 2018 r. wniosek w sprawie nowych ram
prawnych WPR. Długie negocjacje międzyinstytucjonalne dotyczące zarówno ogólnych WRF na okres po
2020 r., jak i WPR, poddały w wątpliwość prawdopodobieństwo wprowadzenia nowych ram do końca 2020
r. W związku z tym, jak miało to również miejsce w poprzednim przejściu do nowego cyklu polityki,
31 października 2019 r. Komisja przedstawiła pakiet ustawodawczy dotyczący środków przejściowych w
zakresie WPR. Składał się on z wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie elastyczności,
przedłużającego niektóre przepisy techniczne do 2021 r. (obecnie obowiązuje ono jako rozporządzenie (UE)
2020/127) oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia przejściowego określającego szereg zmian w
obecnych rozporządzeniach dotyczących WPR, jeżeli chodzi o ich zasoby i stosowanie po 2020 r.

Wniosek Komisji Europejskiej
Celem rozporządzenia przejściowego jest zagwarantowanie dalszego stosowania obecnych przepisów
WPR do czasu wejścia w życie zreformowanej WPR po 2020 r. Pozwoliłoby to na dalsze wspieranie w ramach
WPR rolników i obszarów wiejskich w UE oraz na płynne przejście od obecnych do przyszłych ram WPR. W
tym celu wniosek Komisji powinien był uruchomić roczny okres przejściowy kończący się 31 grudnia 2021
r. Wniosek dotyczy wszystkich aktów podstawowych, które regulują sposób funkcjonowania WPR.

Stanowiska Parlamentu Europejskiego i Rady
Od czasu pierwszej wymiany poglądów ministrowie rolnictwa UE poparli szybkie przyjęcie przepisów
przejściowych WPR. Gdy stało się jasne, że procedury ustawodawcze dotyczące przyszłych WRF i WPR zajmą
więcej czasu, niż przewidywano, delegacje państw członkowskich poparły wniosek Parlamentu dotyczący
dłuższego okresu przejściowego, obejmującego również rok 2022. Negocjatorzy Rady i Parlamentu
osiągnęli nieformalne porozumienie w sprawie przepisów przejściowych WPR 30 czerwca 2020 r.;
potwierdzone je następnie 27 listopada 2020 r. i włączono propozycję, aby dodatkowe środki na rozwój
obszarów wiejskich pochodzące z instrumentu na rzecz odbudowy po kryzysie związanym z
koronawirusem (Next Generation EU) zostały udostępnione na mocy rozporządzenia przejściowego.
Podlegający Radzie Specjalny Komitet ds. Rolnictwa zatwierdził to porozumienie 30 listopada 2020 r.
1 grudnia 2020 r. parlamentarna Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) zatwierdziła porozumienie z Radą
(40 głosów za, 3 przeciw). Przedstawiając porozumienie członkom komisji AGRI, sprawozdawczyni Elsi
Katainen (Renew Europe, Finlandia) podkreśliła osiągnięcia Parlamentu w tej sprawie, takie jak dwuletni
okres przejściowy, który zakończy się 31 grudnia 2022 r., oraz przedłużenie wieloletnich projektów rozwoju
obszarów wiejskich skoncentrowanych na środkach w zakresie środowiska i klimatu oraz na rolnictwie
ekologicznym. Parlament ma głosować nad rozporządzeniem przejściowym w sprawie WPR podczas
grudniowej sesji plenarnej.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/mff2021-2027/index.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_13_339
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020R0127
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020R0127
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52019PC0581
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/30/extension-of-current-cap-rules-until-the-end-of-2022-informal-deal-on-transitional-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/27/cap-transitional-regulation-informal-deal-on-how-to-fund-farmers/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pl
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/mpo/2020/11/special-committee-on-agriculture-sca-(296670)/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201201IPR92812/
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