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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W projekcie rozporządzenia horyzontalnego w sprawie WPR COM (2018) 393, KE 
proponuje utrzymanie obecnej struktury finansowania WPR z dwóch odrębnych funduszy: 
EFRG oraz EFRROW. Środki o zasięgu ogólnym wypłacane w systemie rocznym w ramach I 
filaru byłyby uzupełnione środkami w ramach programów wieloletnich II filaru. 
W propozycjach KE dotyczących WRF UE na lata 2021-2027 kwota przeznaczona na WPR 
wynosi 324,3mld EUR w cenach stałych. Przewiduje się zachowanie dwóch filarów WPR. Na 
płatności bezpośrednie i interwencje rynkowe KE przewidziała 254,2 mld EUR w cenach 
stałych, zaś na rozwój obszarów wiejskich 70 mld EUR w cenach stałych. 
Sprawozdawca nie zgadza się ze zmniejszeniem poziomu unijnego finansowania WPR.
Znaczące cięcia (na I filar mniej o 31,896 miliardów Euro w cenach stałych (2018 r) tj. mniej 
o 11 %; na II filar mniej o 26,675 miliardów Euro w cenach stałych (2018 r) tj. mniej o 28 %) 
w wydatkach na WPR mogą negatywnie wpłynąć na możliwość realizowania celów tej 
polityki. Miałyby one negatywne konsekwencje, wykraczające poza obszary wiejskie. W 
szczególności radykalne zmniejszenie finansowania II filaru może zahamować proces 
niwelowania nierówności pomiędzy obszarami rolniczymi różnych państw członkowskich. 
Ponadto, mogą one dysproporcjonalnie dotknąć państwa mniej zamożne, mające największe 
potrzeby w zakresie dalszej konwergencji gospodarczej. Podobny efekt może mieć 
podniesienie poziomu krajowego współfinansowania wydatków II filaru WPR. 

Zdaniem sprawozdawcy zwiększenie ambicji środowiskowo-klimatycznych WPR powinno 
iść w parze z zapewnieniem zwiększonego budżetu na ten cel. W przeciwnym wypadku, 
nakładanie na rolników zbyt ambitnych i skomplikowanych wymogów będzie miało 
negatywny wpływ na osiągniecie zakładanych celów i rezultatów WPR. 

Sprawozdawca nalega na zapewnienie równych warunków konkurowania unijnym rolnikom 
na jednolitym rynku UE. Rolnicy funkcjonujący w ramach rynku wewnętrznego UE muszą 
spełniać te same i coraz wyższe unijne standardy produkcji. Opowiada się więc za pełnym 
wyrównaniem poziomu płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi i nalega 
na zakończenie procesu wyrównywania płatności bezpośrednich w perspektywie finansowej 
2021-2027. Zaproponowane przez KE tempo wyrównywania poziomu płatności 
bezpośrednich utrzymałoby duże, nieuzasadnione i niespójne z nowymi celami WPR, 
dysproporcje wsparcia producentów rolnych działających na jednolitym rynku.
Sprawozdawca uważa że, utworzona w ramach EFRG nowa rezerwa rolna powinna stanowić 
odrębną pozycję budżetową, z zaplanowanymi na ten cel wydatkami w ramach limitu EFRG 
na dany rok okresu 2021–2027, bez uszczuplania wydatków na płatności bezpośrednie. 
Sprawozdawca opowiada się za przywróceniem wyłączenia stosowania mechanizmu 
dyscypliny finansowej wobec beneficjentów otrzymujących do 2000 euro z tytułu płatności 
bezpośrednich. Zaproponowane przez KE objęcie mechanizmem wszystkich beneficjentów 
rolnych nie będzie służyło realizacji celu większego zrównoważenia dystrybucji wsparcia 
bezpośrednio pomiędzy gospodarstwami różnej wielkości.
Zaproponowane przez KE zastąpienie obecnie obowiązującej dla umarzania 
niewykorzystanego zobowiązania budżetowego dotyczącego interwencji związanych z 
rozwojem obszarów wiejskich zasady N+3 zasadą N+2 zdaniem sprawozdawcy zawęzi 
elastyczność wdrażania planów strategicznych WPR i zagraża utratą środków przez państwa 
członkowskie.
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Sprawozdawca postuluje zwiększenie kwoty zaliczek dla państw członkowskich na realizację 
interwencji finansowanych ze środków EFRROW do 5% w pierwszym roku realizacji planu 
strategicznego WPR, tj. w roku 2021.
W związku z nowym modelem wdrożeniowym WPR w projekcie rozporządzenia rozszerzono 
katalog przypadków umożliwiających KE zawieszanie płatności. Tymczasem już dziś 
państwa członkowskie zarządzając programami finansowanymi ze środków WPR dokładają 
starań, aby sprawnie kontraktować i wydawać te środki. 
Zdaniem sprawozdawcy proponowane określanie rocznych celów pośrednich nie wpłynie na 
lepsze ukierunkowanie WPR na efekty, spowoduje natomiast znaczne utrudnienia 
administracyjne oraz zwiększone ryzyko finansowe dla państw członkowskich i rolników. 

Sprawozdawca proponuje wykreślenia w artykule 15 w celu uproszczenia zasady zwrotu, jego 
zdaniem powinny one być regulowane przepisami aktu wykonawczego a nie zasadą określoną 
w akcie bazowym.

Proponuje również wykreślenie art. 35 z uwagi na fakt, że możliwość wykorzystania rezerwy 
wykonania należy uzależniać od wyników, jednak kwalifikowalność kosztów na poziomie 
beneficjenta nie powinna być wiązana z „odpowiednim zgłoszonym produktem”. Tego typu 
podejście wprowadzi zasadnicze ograniczenia i utrudnienia na etapie programowania oraz 
wdrażania instrumentów. 

Zdaniem sprawozdawcy należy wykreślić art. 37, art. 38 i art. 39 ze względu na ich skutki 
finansowe dla państw członkowskich wynikające z jednostronnie podejmowanych przez KE 
decyzji zawieszających płatności. KE przedstawiając taką propozycję nie uzasadniła, jak taki 
system realizacji wieloletniego planu strategicznego ma wpłynąć na lepszą realizację celów, 
niż ma to miejsce w przypadku stosowania zasady N+3.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W swojej rezolucji z dnia 30 maja 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 i zasobów 
własnych (2018/2714(RSP)) Parlament 
Europejski wyraził ubolewanie, że 
wniosek Komisji z dnia 2 maja 2018 r. w 
sprawie wieloletnich ram finansowych na 
lata 2021–2027 prowadzi do zmniejszenia 
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poziomu wspólnej polityki rolnej o 15 % 
oraz sprzeciwił się w szczególności 
wszelkim radykalnym cięciom, które 
mogłyby wywrzeć negatywny wpływ na 
samą istotę i cele tej polityki. W tym 
kontekście zakwestionował też propozycję 
zmniejszenia Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich o ponad 25 %.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie 
mają dla rolników płatności bezpośrednie 
oraz wszelkie inne płatności w pierwszym 
filarze, a także fundusze drugiego filara, 
które w znaczącym stopniu przyczyniają 
się do inwestycji i zatrudnienia na 
obszarach wiejskich, a także mając na 
uwadze podstawowe znaczenie wspólnej 
polityki rolnej, drastyczne cięcia 
przewidziane dla drugiego filara WPR są 
nie do przyjęcia. Dlatego też konieczne 
jest utrzymanie łącznych środków 
finansowych przeznaczonych na wspólną 
politykę rolną dla państw UE-27 w latach 
2021–2027 co najmniej na poziomie 
budżetu na okres 2014–2020, a 
jednocześnie zaplanowanie w budżecie 
wstępnej kwoty na rezerwę kryzysową dla 
rolnictwa w wysokości 383 255 mld EUR 
w cenach z 2018 r. (tj. 431 946 mld EUR 
w cenach bieżących).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Rolnictwo nie może ponosić 
jakichkolwiek konsekwencji finansowych 
decyzji politycznych, takich jak 
wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z 
UE lub finansowanie nowych 
europejskich strategii politycznych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Z myślą o zapewnieniu, aby kwoty 
przeznaczone na finansowanie WPR nie 
przekraczały rocznych pułapów, należy 
utrzymać mechanizm dyscypliny 
finansowej, zgodnie z którym poziom 
wsparcia bezpośredniego zostaje 
dostosowany. Należy jednak znieść próg 
wynoszący 2 000 EUR. Aby wesprzeć 
sektor rolnictwa w przypadku zmian na 
rynku lub poważnych kryzysów mających 
wpływ na produkcję rolną lub dystrybucję 
produktów rolnych, należy utrzymywać 
rezerwę rolną. Art. 12 ust. 2 lit. d) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) [nowe 
rozporządzenie finansowe] stanowi, że 
środki, na które nie zaciągnięto 
zobowiązań, mogą być przenoszone 
wyłącznie na kolejny rok budżetowy. Aby 
znacząco uprościć kwestię wdrożenia dla 
beneficjentów i administracji krajowych, 
należy korzystać z mechanizmu 
przenoszenia, wykorzystując wszelkie 
kwoty niewykorzystane w ramach rezerwy 
na wypadek kryzysów w sektorze rolnym 
utworzonej w 2020 r. Do tego celu 
niezbędne jest ustanowienie odstępstwa od 
art. 12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 
finansowego, umożliwiającego 
przenoszenie bez ograniczeń czasowych 
środków z rezerwy rolnej, na które nie 

(14) Z myślą o zapewnieniu, aby kwoty 
przeznaczone na finansowanie WPR nie 
przekraczały rocznych pułapów, należy 
utrzymać mechanizm dyscypliny 
finansowej, zgodnie z którym poziom 
wsparcia bezpośredniego zostaje 
dostosowany. Aby wesprzeć sektor 
rolnictwa w przypadku zmian na rynku lub 
poważnych kryzysów mających wpływ na 
produkcję rolną lub dystrybucję produktów 
rolnych, należy utrzymywać rezerwę rolną. 
Art. 12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) [nowe rozporządzenie 
finansowe] stanowi, że środki, na które nie 
zaciągnięto zobowiązań, mogą być 
przenoszone wyłącznie na kolejny rok 
budżetowy. Do tego celu niezbędne jest 
ustanowienie odstępstwa od art. 12 ust. 2 
lit. d) rozporządzenia finansowego, 
umożliwiającego przenoszenie bez 
ograniczeń czasowych środków z rezerwy 
rolnej, na które nie zaciągnięto 
zobowiązań, na finansowanie rezerwy 
rolnej w kolejnym roku budżetowym / 
kolejnych latach budżetowych. 
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zaciągnięto zobowiązań, na finansowanie 
rezerwy rolnej w kolejnym roku 
budżetowym / kolejnych latach 
budżetowych. Ponadto w odniesieniu do 
roku budżetowego 2020 niezbędne jest 
drugie odstępstwo, jako że całkowitą 
niewykorzystaną kwotę rezerwy dostępną 
pod koniec roku 2020 należy przenieść na 
rok 2021 do odpowiedniej linii budżetowej 
nowej rezerwy rolnej, bez zwracania tej 
kwoty do linii budżetowych obejmujących 
interwencje w formie płatności 
bezpośrednich w ramach planu 
strategicznego WPR.

Uzasadnienie

Należy utrzymać wyłączenie stosowania mechanizmu dyscypliny finansowej wobec 
beneficjentów otrzymujących do 2000 EUR w płatnościach bezpośrednich. Zaproponowane 
przez KE objęcie tym mechanizmem wszystkich beneficjentów rolnych nie zaowocuje 
osiągnięciem celu zrównoważenia dystrybucji wsparcia bezpośrednio pomiędzy 
gospodarstwami różnej wielkości. Nowo tworzona rezerwa rolna powinna stanowić odrębną 
pozycję budżetową, finansowaną bez ograniczania wydatków na dopłaty bezpośrednie.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Wyrównanie poziomu płatności 
bezpośrednich między państwami 
członkowskimi ma podstawowe znaczenie 
dla zapewnienia równych warunków 
konkurencji na jednolitym rynku UE. 
Istnieje pilna potrzeba sprawiedliwego 
podziału płatności bezpośrednich między 
państwa członkowskie.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(22) W odniesieniu do zarządzania 
finansami EFRROW należy wprowadzić 
przepisy dotyczące zobowiązań 
budżetowych, terminów, umorzenia 
i przerwania płatności. Interwencje 
związane z rozwojem obszarów wiejskich 
są finansowane z budżetu Unii na 
podstawie zobowiązań w ratach rocznych. 
Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość korzystania z funduszy 
unijnych od momentu zatwierdzenia 
planów strategicznych WPR. Niezbędne 
jest zatem ustanowienie odpowiednio 
ograniczonego systemu płatności 
zaliczkowych, aby zapewnić regularny 
przepływ środków finansowych 
umożliwiający terminowe dokonywanie 
płatności na rzecz beneficjentów w ramach 
interwencji.

(22) W odniesieniu do zarządzania 
finansami EFRROW ustanowionego na 
mocy odpowiednich postanowień 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów należy wprowadzić przepisy 
dotyczące zobowiązań budżetowych, 
terminów, umorzenia i przerwania 
płatności. Interwencje związane z
rozwojem obszarów wiejskich są 
finansowane z budżetu Unii na podstawie 
zobowiązań w ratach rocznych. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
korzystania z funduszy unijnych od 
momentu zatwierdzenia planów 
strategicznych WPR. Niezbędne jest zatem 
ustanowienie odpowiednio ograniczonego 
systemu płatności zaliczkowych, aby 
zapewnić regularny przepływ środków 
finansowych umożliwiający terminowe 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów w ramach interwencji.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poważna klęska żywiołowa 
powodująca duże szkody w gospodarstwie 
rolnym;

a) klęska żywiołowa powodująca duże 
szkody w gospodarstwie rolnym;

Uzasadnienie

Definicja zjawisk atmosferycznych mających znamiona klęski żywiołowej jest opiera się na 
prawie krajowym. Stopniowanie stanu klęski żywiołowej powodować będzie niepotrzebne 
trudności interpretacyjne.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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W wyjątkowych przypadkach Komisja 
może na wniosek zainteresowanego 
państwa członkowskiego wydłużyć termin 
15 lutego, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, do dnia 1 marca, jak 
przewidziano w art. 63 ust. 7 akapit drugi 
rozporządzenia finansowego.

Komisja może na wniosek 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
wydłużyć termin 15 lutego, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, do dnia 1 
maja, jak przewidziano w art. 63 ust. 7 
akapit drugi rozporządzenia finansowego.

Uzasadnienie

Sugerowane cztery miesiące na zgromadzenie, zatwierdzenie informacji oraz 
przeprowadzenie przez komitet zarządzający procedury związanej ze sprawozdaniem z 
wykonania mogłyby być zbyt dużym wyzwaniem i byłyby okresem krótszym niż obecne ramy 
czasowe sprawozdawczości w filarze II. Należy zapewnić odpowiednio dużo czasu na 
zgromadzenie informacji.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto, na zasadzie odstępstwa od 
art. 12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 
finansowego, całkowita niewykorzystana 
kwota rezerwy kryzysowej dostępna na 
koniec roku 2020 zostaje przeniesiona na 
rok 2021, bez zwrotu do linii budżetowych 
obejmujących działania, o których mowa 
w art. 5 ust. 2 lit. c), i udostępniona na 
finansowanie rezerwy rolnej.

skreśla się

Uzasadnienie

Należy odstąpić od proponowanego przez KE braku zwrotu w 2021 r. niewykorzystanej w 
2020 r. rezerwy kryzysowej producentom rolnym w formie podwyższenia płatności 
bezpośrednich. Nowa rezerwa rolna powinna stanowić odrębną pozycję budżetową (z 
zaplanowanymi na ten cel wydatkami w ramach limitu na 2021 r.) bez uszczuplania wydatków 
na płatności bezpośrednie w latach 2014–2020. Jest to uzasadnione charakterem wypłat 
środków z tej rezerwy, które mają wspierać mechanizmy rynkowe w ramach przyszłych WRF.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Współczynnik korygujący dotyczy 
jedynie płatności bezpośrednich 
przekraczających 2 000 EUR, które mają 
zostać przyznane rolnikom w danym roku 
kalendarzowym.

Uzasadnienie

Należy utrzymać wyłączenie stosowania mechanizmu dyscypliny finansowej wobec 
beneficjentów otrzymujących do 2 000 EUR w płatnościach bezpośrednich. Zaproponowane 
przez KE objęcie tym mechanizmem wszystkich beneficjentów rolnych nie zaowocuje 
osiągnięciem celu zrównoważenia dystrybucji wsparcia bezpośrednio pomiędzy 
gospodarstwami różnej wielkości Zmiana ta wywoła również konieczność poniesienia 
dodatkowych kosztów przebudowy systemów informatycznych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przed dniem 1 grudnia, ale nie 
wcześniej niż 16 października – wypłacać 
zaliczki w wysokości do 50 % z tytułu 
interwencji dotyczących płatności 
bezpośrednich;

a) przed dniem 1 grudnia, ale nie 
wcześniej niż 16 października – wypłacać 
zaliczki w wysokości do 75 % z tytułu 
interwencji dotyczących płatności 
bezpośrednich;

Uzasadnienie

W duchu uproszczenia uzasadnione byłoby ujednolicenie harmonogramów i wartości 
procentowych zaliczek pomiędzy interwencjami w postaci płatności bezpośrednich a 
interwencjami dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Anulowane kwoty finansowania unijnego 
w ramach EFRROW i kwoty odzyskane, 
wraz z odsetkami, są ponownie 
przydzielane na inne interwencje związane 
z rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR. Jednakże 
anulowane lub odzyskane unijne środki 
finansowe mogą być ponownie 
wykorzystane przez państwa członkowskie 
jedynie na operacje związane z rozwojem 
obszarów wiejskich w ramach krajowego 
planu strategicznego WPR oraz pod 
warunkiem, że środki te nie zostaną 
ponownie przydzielone na operacje 
związane z rozwojem obszarów wiejskich, 
które były przedmiotem dostosowania 
finansowego.

Anulowane kwoty finansowania unijnego 
w ramach EFRROW i kwoty odzyskane, 
wraz z odsetkami, są ponownie 
przydzielane na inne operacje związane 
z rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR. Jednakże 
anulowane lub odzyskane unijne środki 
finansowe mogą być ponownie 
wykorzystane przez państwa członkowskie 
jedynie na operacje związane z rozwojem 
obszarów wiejskich w ramach krajowego 
planu strategicznego WPR oraz pod 
warunkiem, że środki te nie zostaną 
ponownie przydzielone na operacje 
związane z rozwojem obszarów wiejskich, 
które były przedmiotem dostosowania 
finansowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z projektowanymi przepisami UE słowo „interwencja” oznacza instrument wsparcia 
(art. 3 lit. c projektu rozporządzenia dot. planów strategicznych WPR). Zaproponowany przez 
KE zapis art. 55 oznaczałby, że środki odzyskane od beneficjenta powinny zostać 
przeznaczone na realizację innego działania, a nie „powróciłyby” do budżetu tego działania, 
w ramach którego zostały odzyskane. Nie istnieje uzasadnienie merytoryczne, aby środków 
odzyskanych od beneficjenta X nie można było zużytkować na poprawnie zrealizowaną w 
ramach tego danego instrumentu wsparcia operację beneficjenta Y.
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