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Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej 
***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2021 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 
oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 
– 2018/0217(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0393),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 i art. 322 ust. 1 lit. a) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C8-0247/2018),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 25 października 2018 r.1,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 
października 2018 r.2, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 5 grudnia 2018 r.3, 

– uwzględniając tymczasowe porozumienie przyjęte przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu Parlamentu oraz zobowiązanie 
przedstawiciela Rady złożone w piśmie z dnia 23 lipca 2021 r. do przyjęcia stanowiska 
Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

1 Dz.U. C 41 z 1.2.2019, s. 1.
2 Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 214.
3 Dz.U. C 86 z 7.3.2019, s. 173.



– uwzględniając art. 59 i 40 Regulaminu,

– uwzględniając opinie Komisji Rozwoju, Komisji Budżetowej, Komisję Kontroli 
Budżetowej oraz Komisję Rozwoju Regionalnego,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0199/2019),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu4;

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

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji, które 
zostaną opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;

4. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

4 Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 23 października 2020 r. (Teksty 
przyjęte, P9_TA(2020)0288).



P9_TC1-COD(2018)0217

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 
listopada 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2021/... w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią 
i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2021/2116.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrażania i przejrzystości 

Wspólnej Polityki Rolnej 

Nowe ramy prawne wspólnej polityki rolnej (WPR) dają państwom członkowskim większą 

swobodę przy opracowywaniu i wdrażaniu krajowych planów strategicznych. Pozwoli to na 

dostosowywanie się do lokalnych potrzeb, choć nadal trzeba będzie pilnować, by beneficjenci 

końcowi spełniali ogólne warunki kwalifikowalności. Nowy model realizacji wprowadzający 

podejście oparte na wynikach przewiduje również przeniesienie znacznego zakresu 

odpowiedzialności za zarządzanie unijnymi funduszami rolnymi i ich kontrolę ze szczebla 

unijnego na administracje krajowe. 

Parlament Europejski uważa, że osiągnięte przez współprawodawców porozumienie 

międzyinstytucjonalne obejmuje niezbędne zabezpieczenia zapobiegające zidentyfikowanemu 

ryzyku dla prawidłowego wdrażania zatwierdzonych przez Komisję krajowych planów 

strategicznych państw członkowskich.  Parlament Europejski będzie ściśle monitorować 

wdrażanie przez państwa członkowskie krajowych planów strategicznych zatwierdzonych 

przez Komisję i rzetelnie pełnić rolę organu nadzorującego prace Komisji, przypisaną mu na 

mocy Traktatów i określoną w rozporządzeniach w sprawie WPR.

Parlament Europejski uważa, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/... w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 

gwarantuje skuteczną ochronę interesów finansowych Unii, w tym gromadzenie i 

publikowanie danych grup, które przeprowadzają faktyczne kontrole pod kątem konfliktów 

interesów, nieprawidłowości, podwójnego finansowania oraz niezgodnego z prawem 

wykorzystywania funduszy. W trosce o stosowanie w państwach członkowskich jednolitego 

narzędzia eksploracji danych Parlament Europejski z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 

do zbadania propozycji jego obowiązkowego stosowania we wszystkich państwach 

członkowskich po otrzymaniu sprawozdania Komisji, które ma zostać sporządzone do 2025 r. 

i w którym zostaną ocenione stosowanie jednolitego narzędzia eksploracji danych oraz jego 

interoperacyjność.

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie rocznego 



monitorowania realizacji celów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Parlament Europejski i Komisja przypominają, że w świetle nowego modelu realizacji i ram 

realizacji celów, które mają zostać ustanowione na potrzeby wspólnej polityki rolnej (WPR) 

na lata 2023–2027, roczne sprawozdania z realizacji celów, roczne monitorowanie i dwuletni 

przegląd realizacji celów są istotne dla podtrzymania ambitnych celów określonych w planach 

strategicznych WPR.

W tym kontekście Parlament Europejski i Komisja zgadzają się co do tego, że konieczne jest, 

by Komisja co roku składała Parlamentowi Europejskiemu na posiedzeniu Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi sprawę z postępów poczynionych w ramach rocznego monitorowania 

realizacji celów.

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie dalszej 

ochrony budżetu Unii przed nadużyciami finansowymi i nieprawidłowościami dzięki 

wprowadzeniu wymogu powszechnego stosowania jednolitego narzędzia eksploracji 

danych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Rada i Parlament Europejski zobowiązują się do zbadania propozycji obowiązkowego 

stosowania w państwach członkowskich narzędzia eksploracji danych po otrzymaniu 

sprawozdania Komisji, które ma zostać sporządzone do 2025 r. i w którym zostaną ocenione 

stosowanie jednolitego narzędzia eksploracji danych oraz jego interoperacyjność w 

perspektywie jego powszechnego stosowania przez państwa członkowskie.



Oświadczenie Komisji w sprawie jednostek certyfikujących w ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej

Komisja przyjmuje do wiadomości dodanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2021/... w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej nowego motywu 13 dotyczącego przekazywania informacji na temat 

wyznaczonych jednostek certyfikujących. Komisja otrzymuje od państw członkowskich 

informacje na temat wyznaczania publicznych i prywatnych jednostek certyfikujących oraz 

prowadzi aktualny rejestr tych jednostek do celów monitorowania. Komisja przypomina 

o swoim zobowiązaniu do corocznego przekazywania Parlamentowi wykazu wyznaczonych 

jednostek certyfikujących.

Oświadczenie Komisji w sprawie umorzeń EFRROW w ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej

Komisja potwierdza, że jeżeli istnieje ryzyko umorzenia środków z EFRROW, odpowiednie 

służby Komisji wystosowują pismo do organów państw członkowskich w celu ostrzeżenia ich 

w odpowiednim czasie przed obowiązującym terminem o istnieniu ryzyka tego 

automatycznego umorzenia. Celem tego pisma jest zachęcenie do zwiększenia absorpcji 

środków z EFRROW oraz przeanalizowanie z państwami członkowskimi, co można zrobić 

w tym celu.

Komisja stara się unikać umorzeń również w szczególnych okolicznościach. W tym celu 

w pełni stosowane będą odpowiednie przepisy ustanowione w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2021/... w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, 

zarządzania nią i monitorowania jej dotyczące wstrzymania biegu terminu umorzenia 

w przypadku toczących się postępowań sądowych lub odwołań administracyjnych. Ponadto 

w pełni przestrzegana będzie w szczególności zasada niestosowania umorzeń w przypadku, 

gdy zobowiązania budżetowe nie zostały wykorzystane z powodu siły wyższej mającej 

poważny wpływ na realizację planów strategicznych WPR.

Oświadczenie Komisji w sprawie łącznego wykonywania uprawnień w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej

Komisja przypomina o swoim zobowiązaniu do przestrzegania porozumienia 

międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. 

Punkt 31 tego porozumienia stanowi, że uprawnienia mogą być łączone, pod warunkiem że 

Komisja przedstawi obiektywne uzasadnienie oparte na materialnym związku między dwoma 



lub większą liczbą uprawnień zawartych w jednym akcie ustawodawczym. Celem konsultacji 

prowadzonych w ramach przygotowywania aktów delegowanych jest również określenie, które 

uprawnienia można uznać za powiązane ze sobą rzeczowo.


