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PR_COD_1app

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do dyscypliny 
finansowej począwszy od roku budżetowego 2021 oraz rozporządzenie (UE) nr 
1307/2013 w odniesieniu do elastyczności między filarami w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2020
(COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2019)0580),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C9-0163/2019),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, 

– uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 25 
listopada 2019 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z 
art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając pismo Komisji Budżetowej,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A9-0042/2019), 

A. mając na uwadze, że istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia głosowania przed 
upływem ośmiotygodniowego terminu ustanowionego w art. 6 Protokołu nr 2 w 
sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności;

1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.
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PISMO KOMISJI BUDŻETOWEJ

Sz. Pan Norbert Lins
Przewodniczący
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie dyscypliny finansowej począwszy od roku budżetowego 2021 
oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do elastyczności między 
filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020  (COM(2019)0580 – 
C9-0163/2019 – 2019/0253(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący,

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje sprawozdanie na temat wniosku dotyczącego 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do dyscypliny 
finansowej począwszy od roku budżetowego 2021 oraz rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 
w odniesieniu do elastyczności między filarami w odniesieniu do roku 2020. 

Komisja Budżetowa podjęła decyzję o przedstawieniu opinii w formie pisma: 

A. mając na uwadze, że w kontekście kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 
2021–2027 w maju i czerwcu 2018 r. Komisja przedłożyła szereg budżetowych i sektorowych 
wniosków ustawodawczych, w tym nowe rozporządzenia dotyczące zreformowanego 
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);

B. mając na uwadze, że pomyślne przejście na kolejną generację programów wydatków i 
systemów wsparcia w okresie programowania finansowego 2021–2027 będzie zależeć od 
terminowego przyjęcia nadrzędnych przepisów dotyczących WRF oraz aktów podstawowych 
dotyczących zreformowanych instrumentów finansowych;

C. mając na uwadze, że poczyniono znaczne postępy w negocjacjach legislacyjnych między 
Radą a Parlamentem Europejskim w sprawie większości przepisów sektorowych; mając jednak 
na uwadze, że negocjacje w sprawie zreformowanej wspólnej polityki rolnej napotykają 
poważne opóźnienia proceduralne;

D. mając na uwadze, że wydaje się, iż Rada czyni jedynie bardzo niewielkie postępy na drodze 
do osiągnięcia porozumienia w sprawie pakietu finansowego na kolejne WRF; 

E. mając na uwadze, że odbiorcy i beneficjenci końcowi środków unijnych, którzy faktycznie 
realizują politykę i podstawowe programy, nie powinni być poszkodowani w wyniku opóźnień 
legislacyjnych i niepewności prawa;

F. mając na uwadze, że poza ważną podstawą prawną jeszcze przed pierwszym stycznia 2021 r. 
należy przygotować szereg planów operacyjnych i strategicznych, aby możliwe było 
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wprowadzenie nowych polityk; 

G. mając na uwadze, że 10 października 2019 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w 
sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych: czas, by spełnić 
oczekiwania obywateli, w której wzywa do stworzenia siatki bezpieczeństwa mającej chronić 
beneficjentów programów UE oraz apeluje do Komisji o rozpoczęcie prac nad planem 
awaryjnym dotyczącym WRF w celu zapewnienia ciągłości finansowania w przypadku 
konieczności przedłużenia obecnych WRF; 

I. mając na uwadze, że państwa członkowskie pragnące skorzystać z elastyczności między 
filarami wspólnej polityki rolnej są zależne od dostępności środków przydzielonych w ramach 
EFRROW na 2021 r., aby do końca grudnia 2019 r. powiadomić o odsetku płatności 
bezpośrednich z puli środków na rozwój obszarów wiejskich, które mają zostać przesunięte;

J. mając na uwadze, że wydatki w ramach EFRG w danym roku budżetowym muszą być zgodne 
z podpułapem dla wydatków związanych z rynkiem i płatności bezpośrednich, ustalonym w 
kontekście WRF; mając na uwadze, że odniesienie do rozporządzenia w sprawie WRF, które 
ma znaczenie dla współczynnika korygującego mechanizmu dyscypliny finansowej, wymaga 
zmiany, aby było ważne po 2020 r.;

uznając opóźnienia procedur prawnych i dążąc do zapewnienia realnego przejścia z jednego 
okresu obowiązywania ram finansowych na kolejny oraz mając świadomość zagrożeń dla 
państw członkowskich i beneficjentów końcowych, które mogą wynikać z niepewności 
prawnej, Komisja Budżetowa:

1. popiera cele rozporządzenia w sprawie elastyczności i wzywa do jego szybkiego przyjęcia 
w celu zmiany niezbędnych przepisów obecnego prawodawstwa;  

2. domaga się przejrzystych i aktualnych informacji na temat wszelkich wynikających z tego 
zmian w podstawach prawnych WPR, które mają wpływ na roczne procedury budżetowe w 
2020 r. i kolejnych latach;

3. oczekuje, że te środki na rzecz elastyczności nie wpłyną na dodatkowe opóźnienia w 
sektorowym procesie legislacyjnym prowadzącym do reformy wspólnej polityki rolnej ani nie 
doprowadzą do takich opóźnień. 

Z wyrazami szacunku

Johan Van Overtveldt
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł Dyscyplina finansowa począwszy od roku budżetowego 2021 oraz 
rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do elastyczności 
między filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020
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