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Przedmiot: Opinia w sprawie siatki bezpieczeństwa chroniącej beneficjentów programów 
UE: ustanowienie planu awaryjnego dotyczącego WRF (2020/2051(INL))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma zwrócono się do Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. W dniu 27 
marca 2020 r. komisja postanowiła przedstawić tę opinię w formie pisma.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła tę sprawę w drodze procedury pisemnej w 
dniu 27 marca 2020 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiła zwrócić się do Komisji 
Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji 
poniższych wskazówek.

Z wyrazami szacunku

(podpis) Norbert Lins
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WSKAZÓWKI

- uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 31 października 2019 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące 
wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz 
zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 
w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich 
zasobów i ich stosowania w roku 20211,

A. mając na uwadze, że Komisja zaproponowała już w dniu 31 października 2019 r. 
rozporządzenie ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz 
zmieniające inne stosowne rozporządzenia;

B. mając na uwadze, że środki przejściowe zaproponowane dla EFRROW i EFRG mają na 
celu zagwarantowanie płatności dla beneficjentów po okresie objętym obecnymi WRF, a 
także biorąc pod uwagę, że wniosek zawiera szczegółowe przepisy, o których muszą 
zadecydować współustawodawcy;

C. mając na uwadze, że wniosek ten mógłby służyć za podstawę dla podobnych przepisów 
przejściowych dla innych programów, nie tylko w sensie rozwiązań technicznych, ale 
także jako przykład pozytywnego wpływu takich wniosków na stabilność danych 
sektorów;

D. mając na uwadze, że we wniosku dotyczącym środków przejściowych w zakresie WPR 
Komisja kierowała się zasadą rozszerzenia obecnych przepisów i umożliwienia 
wykorzystania nowych środków finansowych, bez wprowadzania nowych przepisów, co 
może okazać się kluczowe dla terminowego przyjęcia środków przejściowych;

E. mając na uwadze, że w okresie przejściowym sektor rolno-spożywczy będzie musiał 
spełnić wszystkie istniejące wymogi, w związku z czym obecny poziom finansowania 
WPR powinien zostać utrzymany jako minimum.

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI

ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI POSTULOWANEGO WNIOSKU

A. ZASADY I CELE WNIOSKU

1. W planie awaryjnym dotyczącym WRF należy uwzględnić precedens ustanowiony w 
odniesieniu do finansowania WPR po 2020 r., w przypadku którego Komisja 
zaproponowała już środki przejściowe dla EFRROW i EFRG, w szczególności poprzez 
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rozszerzenie obecnych przepisów i bez wprowadzania elementów z negocjacji 
dotyczących nowych programów sektorowych, chyba że jest to absolutnie konieczne.


