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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;
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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 
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
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