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Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1a. zatwierdza swoje oświadczenie oraz 
wspólne oświadczenie Parlamentu i Rady 
załączone do niniejszej rezolucji, które 
zostaną opublikowane w serii C Dziennika 
Urzędowego Unii Europejskiej;

Or. en

Tytułem informacji, tekst oświadczeń brzmi następująco:

„Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie roli Rady Europejskiej w 

odniesieniu do elementów ustawodawczych wspólnej polityki rolnej

Parlament Europejski ubolewa, że w konkluzjach z 21 lipca 2020 r. Rada Europejska podjęła 

w sprawie elementów ustawodawczych wspólnej polityki rolnej decyzje, które należało 

podjąć w zwykłej procedurze ustawodawczej zgodnie z Traktatami. Parlament Europejski 

uważa te jednostronne wyprzedzające decyzje za niedopuszczalne i naruszające prawa 

Parlamentu Europejskiego jako współprawodawcy działającego na równi z Radą.

Parlament Europejski ubolewa, że w związku z tym Rada nie była skłonna do podjęcia 

konstruktywnych negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie tych elementów, gdyż 

Rada Europejska już o nich zadecydowała.

Parlament Europejski zauważa w szczególności, że Rada nie podjęła konstruktywnych 

negocjacji w sprawie przepisów art. 15 dotyczących ograniczania i degresywności oraz w 

sprawie elastyczności między przydziałami na płatności bezpośrednie a przydziałami na 
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EFRROW, o której mowa w art. 90, i uważa wynik negocjacji w sprawie tych artykułów za 

niezadowalający.

Parlament Europejski głęboko ubolewa nad podejściem Rady i uważa, że narusza ono 

prawidłowe funkcjonowanie zwykłej procedury ustawodawczej. Parlament Europejski 

podkreśla zatem, że nie powinno się to powtórzyć w przyszłych negocjacjach w ramach 

zwykłej procedury ustawodawczej.

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymiaru 

społecznego wspólnej polityki rolnej

Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji, aby monitorowała – w drodze badania 

do przeprowadzenia dwa lata po pierwszych dwóch latach stosowania warunkowości 

społecznej przez wszystkie państwa członkowskie – wpływ mechanizmu na warunki pracy i 

funkcjonowanie systemu kar oraz, w stosownych przypadkach, przedłożyła wnioski mające 

na celu wzmocnienie wymiaru społecznego WPR. 

Do 2025 r. Komisja oceni, czy włączenie art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 492/2011 w 

sprawie swobodnego przepływu pracowników do załącznika XX jest wykonalne, i w 

stosownym przypadku przedłoży odpowiednie wnioski”.


