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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ramy prawne regulujące wspólną politykę rolną po 2020 r. są nadal przedmiotem negocjacji, 
dlatego też w celu zagwarantowania płynnego przejścia do nowych przepisów należy przyjąć 
środki przejściowe umożliwiające przedłużenie okresu stosowania istniejących przepisów do 
czasu wdrożenia nowego systemu.  

Obowiązujące przepisy muszą zostać zmienione, w szczególności w celu uwzględnienia 
stosownych kwot/pułapów, które należy ustalić w odniesieniu do nowych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Pierwsza zgłoszona poprawka ma na celu przedłużenie terminu powiadamiania przez 
państwa członkowskie o decyzji z 10 do 30 dni.

Druga poprawka umożliwia wykorzystanie środków przydzielonych z EFRROW na lata 
2022–2027 na podjęte już zobowiązania, które wiążą się z płatnościami po dniu 31 grudnia 
2021 r., w przypadku gdy fundusze zostaną w pełni wykorzystane (jak w przypadku art. 3 
rozporządzenia 1310/2013). Ponieważ sam roczny budżet EFRROW na 2021 r. nie wystarczy 
do sfinansowania zobowiązań w ramach programowania na lata 2014–2021, w odniesieniu do 
którego środki EFRROW zostały w pełni wykorzystane, Komisja powinna mieć możliwość 
zarezerwowania środków wyasygnowanych w ramach programowania na lata 2022–2027 na 
nowe zobowiązania w celu zagwarantowania ciągłości zobowiązań na lata 2014–2021.

Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego w sprawie WRF poprawki 3–6 mają na 
celu zawarcie w artykule dotyczącym rezerwy kryzysowej stwierdzenia, że kapitał 
początkowy rezerwy powinien być dodatkowy w stosunku do budżetu WPR i powinien zostać 
umieszczony w rezerwie na początku okresu programowania. Ponadto, aby nie stracić tych 
środków finansowych, należy przewidzieć reformę funkcjonowania rezerwy, aby umożliwić 
przeniesienie niewykorzystanych środków z 2021 r. na kolejne lata.

Poprawka 7 umacnia zobowiązania państw członkowskich w zakresie wewnętrznej 
konwergencji.

I wreszcie w poprawkach 8–15 sprawozdawca przywrócił zasoby przeznaczone na 
rolnictwo, zgodnie ze stanowiskiem PE w sprawie WRF.
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POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej 
w akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 10 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz 
o odpowiednim przydziale na 2021 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej 
w akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 30 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz 
o odpowiednim przydziale na 2021 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wydatki związane z 
zobowiązaniami prawnymi na rzecz 
beneficjentów poniesione w ramach 
środków, o których mowa w 
rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013, mogą 
kwalifikować się do otrzymania wkładu z 
EFRROW w latach 2022–2027:
a) w odniesieniu do płatności, których 
należy dokonać między dniem 1 stycznia 
2022 r. a dniem 31 grudnia 2023 r. lub 
dniem 31 grudnia 2024 r. w państwach 
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członkowskich, które podjęły decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, w 
przypadku gdy alokacja finansowa na 
odpowiedni środek odnośnego programu, 
przyjęta zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013 i, w stosownych 
przypadkach, art. 1 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, została już wykorzystana; 
oraz
b) w odniesieniu do płatności, których 
należy dokonać po dniu 31 grudnia 
2023 r. lub 31 grudnia 2024 r. w 
państwach członkowskich, które podjęły 
decyzję o przedłużeniu okresu 2014–2020 
zgodnie z art. 1 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
Artykuł 25 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

-1) w art. 25 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

Na wypadek poważnych kryzysów 
mających wpływ na produkcję lub 
dystrybucję rolną ustanawia się rezerwę 
przeznaczoną do dostarczania 
dodatkowego wsparcia dla sektora rolnego 
(„rezerwa na wypadek kryzysów w 
sektorze rolnym”); rezerwę tę ustanawia 
się poprzez stosowanie na początku 
każdego roku, zmniejszenia płatności 
bezpośrednich przy użyciu mechanizmu 
dyscypliny finansowej, o którym mowa w 
art. 26.

„Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się rezerwę przeznaczoną 
na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego 
do celów zarządzania rynkiem lub jego 
stabilizacji lub szybkiej reakcji w razie 
kryzysów mających wpływ na produkcję 
lub dystrybucję rolną („rezerwa na 
wypadek kryzysów w sektorze rolnym”). ”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1580748559894&uri=CELEX:02013R1306-20180101)
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
Artykuł 25 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Na 2021 r. kwota rezerwy wynosi 400 
mln EUR (w cenach z 2011 r.) i jest ujęta 
w dziale 3 wieloletnich ram finansowych 
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 
Rady (UE) [xxxx/xxxx]* [WRF].

„Na 2021 r. kwota rezerwy wynosi 400 
mln EUR (w cenach z 2011 r.), ma 
charakter dodatkowy w stosunku do 
budżetów EFRG i EFRROW i jest ujęta 
w dziale 3 wieloletnich ram finansowych 
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 
Rady (UE) [xxxx/xxxx]* [WRF].

___________________ _________________
* Rozporządzenie Rady (UE) […] z dnia 
[…] r. [określające wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2021–2027 (Dz.U. 
…..)]”;

* Rozporządzenie Rady (UE) […] z dnia 
[…] r. [określające wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2021–2027 (Dz.U. 
…..)]”;

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
Artykuł 25 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 25 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„Na początku kolejnych lat kwota rezerwy 
jest co najmniej równa początkowej 
kwocie przyznanej w 2021 r. i jest 
dostosowywana w ramach rocznej 
procedury budżetowej lub w ciągu roku, 
jeżeli jest to właściwe w związku z sytuacją 
kryzysową na rynku lub perspektywami w 
bieżącym lub kolejnym roku oraz z 
uwzględnieniem dostępnych dochodów 
przeznaczonych na EFRG lub dostępnych 
środków w ramach podpułapu EFRG. W 
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przypadku gdy te dostępne środki nie są 
wystarczające, można zastosować 
dyscyplinę finansową w celu uzupełnienia 
rezerwy do wysokości początkowej kwoty, 
o której mowa w akapicie pierwszym.”;

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
Artykuł 25 – akapit 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) w art. 25 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„W drodze odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit. 
d) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046* środki z rezerwy, na które nie 
zaciągnięto zobowiązań, są przenoszone 
bez ograniczeń czasowych na 
finansowanie rezerwy w kolejnych latach 
budżetowych.
___________________
* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 
1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 
223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 
nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 
966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 
1).”;

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 25 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. W odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021 państwa 
członkowskie mogą zdecydować o dalszym 
stosowaniu ujednolicenia wewnętrznego 
poprzez zastosowanie ust. 11 
w odniesieniu do tego roku.”;

12. W odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021 państwa 
członkowskie stosują nadal ujednolicenie 
wewnętrzne poprzez zastosowanie ust. 11 
w odniesieniu do tego roku.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla francuskich departamentów 
zamorskich: 267 580 000 EUR,

— dla francuskich departamentów 
zamorskich: 278 410 000 EUR,

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Azorów i Madery: 102 080 000 
EUR,

— dla Azorów i Madery: 106 210 000 
EUR,

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Wysp Kanaryjskich: 
257 970 000 EUR.

— dla Wysp Kanaryjskich: 
268 420 000 EUR.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla francuskich departamentów 
zamorskich: 25 900 000 EUR,

— dla francuskich departamentów 
zamorskich: 26 900 000 EUR,

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Azorów i Madery: 20 400 000 
EUR,

— dla Azorów i Madery: 21 200 000 
EUR,

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – tiret 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Wysp Kanaryjskich: 69 900 000 
EUR,

— dla Wysp Kanaryjskich: 72 700 000 
EUR,

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 229/2013
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unia finansuje działania 
przewidziane w rozdziałach III i IV do 
kwoty 23 000 000 EUR.

2. Unia finansuje działania 
przewidziane w rozdziałach III i IV do 
kwoty 23 930 000 EUR.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 229/2013
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwota przyznawana na szczególne 
uzgodnienia w sprawie dostaw, o których 
mowa w rozdziale III, nie może 
przekraczać 6 830 000 EUR.”

3. Kwota przyznawana na szczególne 
uzgodnienia w sprawie dostaw, o których 
mowa w rozdziale III, nie może 
przekraczać 7 110 000 EUR.”

Or. en


