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Komunikat Prasowy
posła Krzysztofa Jurgiela
w sprawie złożonych poprawek do sprawozdania AGRI1 z COM-u (2019) 581
25 lutego 2020 r.

Dziś, w dniu 25 lutego, upływa termin na złożenie poprawek do sprawozdania Komisji AGRI
z COM-u (2019) 581, tj. sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego
Gwarancji (EFRG). Są to przepisy przejściowe, których celem jest zapewnienie kontynuacji pomocy
w ramach WPR w roku 2021, a jeśli reforma WPR nie zostanie ukończona przed 30 września 2020,
zgodnie z propozycją Parlamentu Europejskiego, także w 2022 roku.
Projekt przygotowany przez sprawozdawczynię E. Katainen (Renew Europe) jest z polskiego
punktu widzenia projektem dobrym. Popieramy klauzulę pozwalająca na przedłużenie okresu
przejściowego do końca 2022 roku, możliwość dalszego stosowania krajowego wsparcia przejściowego
i elastyczność w przesuwaniu środków z II do I flara WPR (dla Polski 25%). Złożyłem jednak parę
poprawek, z których najważniejsze dotyczą:


mniej restrykcyjnych zasad kwalifkacji wydatków z poprzednich okresów
programowania: usunięcie wymogu zgodności wydatków z dwoma nowymi
rozporządzeniami WPR, które wciąż są w trakcie opracowywania.



Rozszerzenia interwencji w sektorze owoców i warzyw o możliwość kontynuacji na
„starych” zasadach programów operacyjnych organizacji producentów aż do ich
naturalnego wygaśnięcia. Nie chcemy, aby organizacje, które nie dostosują swoich
programów do nowych zasad przed końcem 2021 ponosiły konsekwencje fnansowe.

1 Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
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 2021 - (COM(2019) – C9-0162/2019 –
2019/0254(COD))



Stosowania pomocy technicznej z okresu 2014-2020 do działań związanych
z wdrażaniem w okresie przejściowym instrumentów I flara WPR dla okresu 20212027.



Bezwarunkowego wydłużenia okresu przejściowego do dwóch lat – niezależnie od
tego, czy reformę WPR uda się ukończyć do 30 września 2020 roku.

Głosowanie nad tym sprawozdaniem i złożonymi do niego poprawkami odbędzie się
prawdopodobnie na następnym posiedzeniu Komisji AGRI Parlamentu Europejskiego, które
odbędzie się w dniach 18-19 marca 2020.

Załącznik: złożone poprawki.

Poprawki złożone do COM-u (2019) 581 w dniu 24 lutego 2020
Poprawka 1
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
Propozycja Komisji

Poprawka

W przypadku programów wspieranych z
EFRROW w okresie 2014–2020 i
programów, w przypadku których państwa
członkowskie podejmują decyzję o
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia,
EFRROW może wspierać rozwój lokalny
kierowany przez społeczność finansowany
z wielu źródeł, zgodnie z art. 25–28
rozporządzenia (UE) [nowe rozporządzenie
w sprawie wspólnych przepisów].

W przypadku programów wspieranych z
EFRROW w okresie 2014–2020 iprogramów,
wprzypadku których państwa członkowskie
podejmują decyzję oprzedłużeniu okresu
2014–2020 zgodnie zart.1 ust.1 niniejszego
rozporządzenia, EFRROW może wspierać
rozwój lokalny kierowany przez społeczność
finansowany z jednego lub z wielu źródeł,
zgodnie zart.25–28 rozporządzenia (UE) [nowe
rozporządzenie
wsprawie
wspólnych
przepisów]

Or. en
Uzasadnienie
W ramach podejścia LEADER Przepisy przejściowe powinny w sposób jasny umożliwiać
finansowanie ze środków perspektywy 2021-2027 wsparcia przygotowawczego oraz wybór
jednofunduszowych lub wielofunduszowych LSR.
Poprawka 2
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – lit. a
Propozycja Komisji

Poprawka

(a)
wydatki takie są przewidziane w
odpowiednim planie strategicznym WPR
na okres 2022–2027 zgodnie z
rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie
w sprawie planu WPR] i są zgodne z
rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie
horyzontalne];

(a)

wydatki takie są przewidziane w
odpowiednim planie strategicznym WPR na
okres 2022–2027;

Or. en
Uzasadnienie
Zaproponowane przez KE przepisy przejściowe w zakresie zasad kwalifikowalności wydatków z
poprzednich okresów programowania (art. 6 projektu rozporządzenia) są zbyt restrykcyjne.
Zastrzeżenia budzi w szczególności konieczność zapewnienia, że płatności kontynuacyjne
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zostaną zrealizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie planów strategicznych
(COM(2018)392) oraz rozporządzenia horyzontalnego dla okresu 2021-2027 (COM(2018)393).
Oznaczać to może konieczność przeprogramowania dotychczasowych działań programów
rozwoju obszarów wiejskich pod kątem zapewnienia spójności z nowym modelem wdrażania
(New Delivery Model – NDM) dla zreformowanej WPR. Takie podejście skutkować będzie
zwiększeniem obciążenia administracyjnego, a także może oznaczać zmiany warunków realizacji
operacji przez beneficjentów w trakcie trwania kontraktów. Wzorem rozwiązań dla
poprzedniego okresu przejściowego (rozporządzenie R 1310/2013), należy umożliwić realizację
płatności na mniej restrykcyjnych zasadach.
Poprawka 3
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ust. 1 a (nowy)
Propozycja Komisji

Poprawka
1 a.

Akapit pierwszy stosuje się również do
zobowiązań prawnych wobec beneficjentów
podejmowanych w ramach odpowiednich
środków przewidzianych w rozporządzeniu
(WE) nr 1257/1999, którzy otrzymują wsparcie
na podstawie rozporządzenia (UE) nr
1305/2013.

Or. en
Uzasadnienie
Przepisy przejściowe powinny także dawać możliwość regulowania długoletnich zobowiązań
podjętych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich wcześniejszych niż dla okresu
2014-2020. Takie podejście umożliwi realizację płatności dla zobowiązań, np. w zakresie
zalesiania podjętych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich dla okresu 2004-2006.
Dlatego art. 6 ust. 1 powinien być uzupełniony o dodatkowy akapit.
Poprawka 4
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – wstęp
Propozycja Komisji

Poprawka

2.
Wydatki
związane
ze
zobowiązaniami
prawnymi
wobec
beneficjentów poniesione w ramach
działań wieloletnich, o których mowa w
art. 28, 29, 33 i 34 rozporządzenia (UE) nr
1305/2013, oraz wydatki związane ze
zobowiązaniami prawnymi za okres po
dniu 1 stycznia 2024 r. lub po dniu 1
stycznia
2025
r.
w
państwach
członkowskich, które podjęły decyzję o

2.

Wydatki związane ze zobowiązaniami
prawnymi wobec beneficjentów poniesione w
ramach działań wieloletnich, o których mowa w
art.16, 22, 27, 28, 29, 33 i 34 rozporządzenia
(UE) nr1305/2013, oraz wydatki związane ze
zobowiązaniami prawnymi za okres po dniu 1
stycznia 2024r. lub po dniu 1 stycznia 2025r. w
państwach członkowskich, które podjęły decyzję
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z art.1
ust.1 niniejszego rozporządzenia, które to
wydatki zostały poniesione na podstawie art.14,
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15, 17, 18, art.19 ust.1 lit. a) i b), art.20, art. 2326, art.35, 38, 39 i 39a rozporządzenia (UE)
nr1305/2013 oraz
na podstawie art.35
rozporządzenia (UE) nr1303/2013, kwalifikują
się do wkładu EFRROW w okresie 2022–2027
objętym planem strategicznym WPR, z
zastrzeżeniem następujących warunków:

przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia,
które to wydatki zostały poniesione na
podstawie art. 14–18, art. 19 ust. 1 lit. a) i
b), art. 20, art. 22–27, art. 35, 38, 39 i 39a
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz na
podstawie art. 35 rozporządzenia (UE) nr
1303/2013, kwalifikują się do wkładu
EFRROW w okresie 2022–2027 objętym
planem
strategicznym
WPR,
z
zastrzeżeniem następujących warunków:

Or. en
Uzasadnienie
Przepisy przejściowe powinny dawać możliwość regulowania wszystkich długoletnich
zobowiązań podjętych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich wcześniejszych niż dla
okresu 2014-2020, dlatego uzupełnienia wymaga lista odwołań do odpowiednich artykułów
rozporządzenia 1305/2013. Zaproponowane przez KE przepisy przejściowe w zakresie zasad
kwalifikowalności wydatków z poprzednich okresów programowania (art. 6 projektu
rozporządzenia) są zbyt restrykcyjne. Zastrzeżenia budzi w szczególności konieczność
zapewnienia, że płatności kontynuacyjne zostaną zrealizowane zgodnie z przepisami
rozporządzenia w sprawie planów strategicznych (COM(2018)392) oraz rozporządzenia
horyzontalnego dla okresu 2021-2027 (COM(2018)393). Oznaczać to może konieczność
przeprogramowania dotychczasowych działań programów rozwoju obszarów wiejskich pod
kątem zapewnienia spójności z nowym modelem wdrażania (New Delivery Model – NDM) dla
zreformowanej WPR. Takie podejście skutkować będzie zwiększeniem obciążenia
administracyjnego, a także może oznaczać zmiany warunków realizacji operacji przez
beneficjentów w trakcie trwania kontraktów. Wzorem rozwiązań dla poprzedniego okresu
przejściowego (rozporządzenie R 1310/2013), należy umożliwić realizację płatności na mniej
restrykcyjnych zasadach.
Poprawka 5
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – lit. a
Propozycja Komisji

Poprawka

(a)
wydatki takie są przewidziane w
odpowiednim planie strategicznym WPR
na
okres
2022–2027
zgodnie
z
rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie
w sprawie planu strategicznego WPR] i
są zgodne z rozporządzeniem (UE)
[rozporządzenie horyzontalne];

(a)

wydatki takie są przewidziane w
odpowiednim planie strategicznym WPR na
okres 2022–2027;

Or. en
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Uzasadnienie
Przepisy przejściowe powinny dawać możliwość regulowania wszystkich długoletnich
zobowiązań podjętych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich wcześniejszych niż dla
okresu 2014-2020, dlatego uzupełnienia wymaga lista odwołań do odpowiednich artykułów
rozporządzenia 1305/2013. Zaproponowane przez KE przepisy przejściowe w zakresie zasad
kwalifikowalności wydatków z poprzednich okresów programowania (art. 6 projektu
rozporządzenia) są zbyt restrykcyjne. Zastrzeżenia budzi w szczególności konieczność
zapewnienia, że płatności kontynuacyjne zostaną zrealizowane zgodnie z przepisami
rozporządzenia w sprawie planów strategicznych (COM(2018)392) oraz rozporządzenia
horyzontalnego dla okresu 2021-2027 (COM(2018)393). Oznaczać to może konieczność
przeprogramowania dotychczasowych działań programów rozwoju obszarów wiejskich pod
kątem zapewnienia spójności z nowym modelem wdrażania (New Delivery Model – NDM) dla
zreformowanej WPR. Takie podejście skutkować będzie zwiększeniem obciążenia
administracyjnego, a także może oznaczać zmiany warunków realizacji operacji przez
beneficjentów w trakcie trwania kontraktów. Wzorem rozwiązań dla poprzedniego okresu
przejściowego (rozporządzenie R 1310/2013), należy umożliwić realizację płatności na mniej
restrykcyjnych zasadach.
Poprawka 6
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – lit. b
Propozycja Komisji

Poprawka

(b)
zastosowanie ma stawka wkładu
EFRROW dla odpowiedniej interwencji
określonej w planie strategicznym WPR
zgodnie z rozporządzeniem (UE)
[rozporządzenie w sprawie planu
strategicznego WPR]

(b)

zastosowanie ma stawka wkładu
EFRROW
dla
odpowiedniej
interwencji
określonej w planie strategicznym WPR;

Or. en
Uzasadnienie
Przepisy przejściowe powinny dawać możliwość regulowania wszystkich długoletnich
zobowiązań podjętych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich wcześniejszych niż dla
okresu 2014-2020, dlatego uzupełnienia wymaga lista odwołań do odpowiednich artykułów
rozporządzenia 1305/2013. Zaproponowane przez KE przepisy przejściowe w zakresie zasad
kwalifikowalności wydatków z poprzednich okresów programowania (art. 6 projektu
rozporządzenia) są zbyt restrykcyjne. Zastrzeżenia budzi w szczególności konieczność
zapewnienia, że płatności kontynuacyjne zostaną zrealizowane zgodnie z przepisami
rozporządzenia w sprawie planów strategicznych (COM(2018)392) oraz rozporządzenia
horyzontalnego dla okresu 2021-2027 (COM(2018)393). Oznaczać to może konieczność
przeprogramowania dotychczasowych działań programów rozwoju obszarów wiejskich pod
kątem zapewnienia spójności z nowym modelem wdrażania (New Delivery Model – NDM) dla
zreformowanej WPR. Takie podejście skutkować będzie zwiększeniem obciążenia
administracyjnego, a także może oznaczać zmiany warunków realizacji operacji przez
beneficjentów w trakcie trwania kontraktów. Wzorem rozwiązań dla poprzedniego okresu
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przejściowego (rozporządzenie R 1310/2013), należy umożliwić realizację płatności na mniej
restrykcyjnych zasadach.
Poprawka 7
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – lit. b
Propozycja Komisji

Poprawka

(b)
zostanie
zastąpiony
nowym
programem operacyjnym zatwierdzonym
na podstawie rozporządzenia (UE)
[rozporządzenie
w
sprawie
planu
strategicznego WPR].

(b)

zostanie
zastąpiony
nowym
programem operacyjnym zatwierdzonym na
podstawie
rozporządzenia
(UE)
[rozporządzenie
w
sprawie
planu
strategicznego WPR].; lub

Or. en
Poprawka 8
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – lit. b a (nowy)
Propozycja Komisji

Poprawka
(b a)

będzie nadal działał do momentu jego
zakończenia, na warunkach mających
zastosowanie na podstawie przepisów
obowiązujących w dniu jego zatwierdzenia.

Or. en
Uzasadnienie
Przepisy przejściowe dotyczące interwencji w sektorze owoców i warzyw należy rozszerzyć o
możliwość kontynuacji na „starych” zasadach programów operacyjnych organizacji
producentów zatwierdzonych na mocy rozporządzenia nr 1308/2013 aż do ich naturalnego
wygaśnięcia. Rozwiązanie takie zastosowano przy okazji poprzedniej reformy WPR. Brak takich
przepisów przejściowych rodzi obawy o konsekwencje finansowe dla tych organizacji
producentów, które nie dostosują swoich programów operacyjnych do nowych zasad przed 31
grudnia 2021 roku.
Poprawka 9
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)
Propozycja Komisji

Poprawka
będzie nadal działał do momentu jego
zakończenia, na warunkach mających
zastosowanie na podstawie przepisów
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obowiązujących w dniu jego zatwierdzenia.

Or. en
Poprawka 10
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – punkt 1
COM(2019)581
Artykuł 28(5)
Propozycja Komisji
W przypadku nowych zobowiązań, które mają
zostać podjęte od2021r., państwa członkowskie
określają w swoich programach rozwoju
obszarów wiejskich krótszy okres od jednego
do trzech pięciu lat. Jeżeli państwa
członkowskie przedłużają czas realizacji
zobowiązań o rok po zakończeniu okresu
początkowego zgodnie z akapitem pierwszym,
od roku 2021 przedłużenie takie nie może
przekraczać jednego roku. Od 2021r. w
przypadku nowych zobowiązań następujących
bezpośrednio po wypełnieniu zobowiązania w
okresie początkowym państwa członkowskie
określają okres od jednego roku do pięciu lat
w swoich programach rozwoju obszarów
wiejskich
W przypadku nowych zobowiązań, które mają
zostać podjęte od2021r., państwa członkowskie
określają w swoich programach rozwoju
obszarów wiejskich krótszy okres od jednego
do pięciu lat. Jeżeli państwa członkowskie
przedłużają czas realizacji zobowiązań o rok
po zakończeniu okresu początkowego zgodnie
z akapitem pierwszym, od roku 2021
przedłużenie takie nie może przekraczać
jednego roku. Od 2021r. w przypadku nowych
zobowiązań następujących bezpośrednio po
wypełnieniu
zobowiązania
w
okresie
początkowym państwa członkowskie określają
okres od jednego roku do pięciu lat w swoich
programach rozwoju obszarów wiejskich

W przypadku nowych zobowiązań, które
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa
członkowskie
określają
w
swoich
programach rozwoju obszarów wiejskich
krótszy okres od jednego do trzech lat.
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają
czas realizacji zobowiązań o rok po
zakończeniu okresu początkowego zgodnie
z akapitem pierwszym, od roku 2021
przedłużenie takie nie może przekraczać
jednego roku. Od 2021 r. w przypadku
nowych
zobowiązań
następujących
bezpośrednio
po
wypełnieniu
zobowiązania w okresie początkowym
państwa członkowskie określają okres
jednego roku w swoich programach
rozwoju obszarów wiejskich.

Or. en
Uzasadnienie
Zaproponowana przez KE zmiana ustanawiająca w 2021 r. krótszy niż pięcioletni okres trwania
zobowiązania generuje nadmierne obciążanie administracyjne, zwłaszcza w połączeniu z
równolegle prowadzonymi pracami nad planem strategicznym.Istotne jest, że zobowiązania
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rolno-środowiskowo-klimatyczne i ekologiczne w ramach prograów rozwoju obszarów wiejskich
2014-2020 mają charakter wieloletni, a więc ich skrócenie może się wiązać z koniecznością
przemodelowania obecnego kształtu tych działań tj. określenia innych niż dotychczas wymogów i
stawek płatności.W związku z tym, najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie p.cz. możliwości
ustanowienia okresu trwania zobowiązań podejmowanych w 2021 r. na okres od 1 do 5 lat.
Takie podejście zwiększyłoby elastyczność i będzie stanowiło uproszczenie.
Poprawka 11
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – punkt 2
COM(2019)581
Artykuł 29(3)
Propozycja Komisji

Poprawka

W przypadku nowych zobowiązań, które
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa
członkowskie
określają
w
swoich
programach rozwoju obszarów wiejskich
krótszy okres od jednego do trzech lat.
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają
czas realizacji utrzymania rolnictwa
ekologicznego o rok po zakończeniu
okresu początkowego zgodnie z akapitem
pierwszym, od roku 2021 przedłużenie
takie nie może przekraczać jednego roku.
Od 2021 r. w przypadku nowych
zobowiązań
dotyczących
utrzymania
następujących
bezpośrednio
po
wypełnieniu zobowiązania w okresie
początkowym
państwa
członkowskie
określają okres jednego roku w swoich
programach rozwoju obszarów wiejskich.;

W przypadku nowych zobowiązań, które mają
zostać podjęte od2021r., państwa członkowskie
określają w swoich programach rozwoju
obszarów wiejskich krótszy okres od jednego
do pięciu lat. Jeżeli państwa członkowskie
przedłużają
czas
realizacji
utrzymania
rolnictwa ekologicznego o rok po zakończeniu
okresu początkowego zgodnie z akapitem
pierwszym, od roku 2021 przedłużenie takie
nie może przekraczać jednego roku. Od 2021r.
w przypadku nowych zobowiązań dotyczących
utrzymania następujących bezpośrednio po
wypełnieniu
zobowiązania
w
okresie
początkowym państwa członkowskie określają
okres od jednego roku do pięciu lat w swoich
programach rozwoju obszarów wiejskich.;

Or. en
Uzasadnienie
Zaproponowana przez KE zmiana ustanawiająca w 2021 r. krótszy niż pięcioletni okres trwania
zobowiązania generuje nadmierne obciążanie administracyjne, zwłaszcza w połączeniu z
równolegle prowadzonymi pracami nad planem strategicznym.Istotne jest, że zobowiązania
rolno-środowiskowo-klimatyczne i ekologiczne w ramach prograów rozwoju obszarów wiejskich
2014-2020 mają charakter wieloletni, a więc ich skrócenie może się wiązać z koniecznością
przemodelowania obecnego kształtu tych działań tj. określenia innych niż dotychczas wymogów i
stawek płatności.W związku z tym, najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie p.cz. możliwości
ustanowienia okresu trwania zobowiązań podejmowanych w 2021 r. na okres od 1 do 5 lat.
Takie podejście zwiększyłoby elastyczność i będzie stanowiło uproszczenie.
Poprawka 12
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – lit. 5 a (nowy)
Propozycja Komisji

Poprawka
(5 a) w art. 51 dodaje się akapit 2A w
brzmieniu:
„W okresie przejściowym 2021 roku
państwa członkowskie mogą finansować
zadania związane z wdrażaniem środków
EFRG
dotyczących
okresu
programowania 2021–2027 przez pomoc
techniczną
EFRROW
w
okresie
programowania 2014–2020”.
Or. en
Uzasadnienie

Należy umożliwić stosowanie pomocy technicznej z okresu 2014-2020 do działań związanych z
wdrażaniem w okresie przejściowym instrumentów I filara WPR dla okresu 2021-2027.
Uzasadnieniem takiego podejścia jest fakt, że rozporządzenie w sprawie planów strategicznych
(COM(2018)392) przewiduje możliwość finansowania w okresie 2021-2027 z pomocy
technicznej dla tego okresu działań związanych z wdrażaniem I filara. Należy zastem zastosować
takie samo podejście w okresie przejściowym, czyli możliwe powinno być finansowanie z pomocy
technicznej EFRROW 2014-2020 działań wdrożeniowych I filara 2021-2027.
Poprawka 13
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – lit. 10 a (nowy)
Propozycja Komisji

Poprawka
(10 a) W art. 37
następujące zmiany:

wprowadza

się

(a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa członkowskie stosujące
system jednolitej płatności obszarowej
zgodnie z art. 36 mogą podjąć decyzję o
przyznaniu przejściowej pomocy krajowej
w latach 2015–2021. ”
(b) iw ust. 4 ostatnie tiret otrzymuje
brzmienie:
„- 50% w 2020 r. i 2021 r.”.
Or. en

8/9

EN
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Uzasadnienie
Przepisy przejściowe powinny przewidywać możliwość dalszego stosowania obecnego
przejściowego wsparcia krajowego, o którym mowa w art. 37 rozporządzenia (UE) nr.
1307/2013.
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Poprawki złożone do COM-u (2019) 581 w dniu 25 lutego 2020

Poprawka 1
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek
rozporządzenia
Motyw 4

dotyczący
Poprawka

Propozycja Komisji
(4)
W związku z tym, aby zapewnić w 2021
r. możliwość wsparcia rolników i innych
beneficjentów z Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
Unia powinna nadal udzielać
takiego wsparcia przez okres kolejnego
jednego roku zgodnie z obowiązującymi
ramami prawnymi obejmującymi okres od
2014 do 2020 r. Obowiązujące ramy prawne
są
określone
w
szczególności
w
rozporządzeniach Parlamentu
7
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ,
8

9

(UE) nr 1305/2013 , (UE) nr 1306/2013 ,
10

(UE) nr 1307/2013

12

, (UE) nr 1308/2013

11

13

, (UE) nr 228/2013 i (UE) nr 229/2013 .
Ponadto, aby ułatwić przejście z istniejących
systemów wsparcia na nowe ramy prawne
obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2022 r.,
należy określić przepisy regulujące, w jaki
sposób niektóre rodzaje

wsparcia przyznawane w perspektywie
wieloletniej zostaną włączone do nowych
ram prawnych.

(4)
W związku z tym, aby zapewnić w 2021
r. możliwość wsparcia rolników i innych
beneficjentów z Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
Unia powinna nadal udzielać
takiego wsparcia przez okres dwóch kolejnych
lat zgodnie z obowiązującymi ramami
prawnymi obejmującymi okres od
2014 do 2020 r. Państwa członkowskie
powinny zapewnić nieprzerwane
udzielanie tego wsparcia rolnikom we
wspomnianym
okresie
przejściowym.
Obowiązujące ramy prawne są określone w
szczególności w rozporządzeniach
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
7
8
1303/2013 , (UE) nr 1305/2013 , (UE) nr
9
10
1306/2013 , (UE) nr 1307/2013 , (UE) nr
11

12

1308/2013 , (UE) nr 228/2013 i (UE) nr
229/201313 . Ponadto, aby ułatwić przejście z
istniejących systemów wsparcia na nowe ramy
prawne obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2022
r., należy określić przepisy regulujące, w jaki
sposób niektóre rodzaje
wsparcia przyznawane w perspektywie
wieloletniej zostaną włączone do nowych
ram prawnych.

__________________
__________________
7Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego

7 Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego

Poprawki złożone do COM-u (2019) 581 w dniu 25 lutego 2020
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Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego
oraz
uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego
oraz
uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

8Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s.
487).

8 Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s.
487).

9Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013
z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie
finansowania wspólnej polityki rolnej,
zarządzania nią i monitorowania jej oraz
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr
352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98,
(WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i
(WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347
z 20.12.2013, s. 549).

9 Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013
z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie
finansowania wspólnej p olityki rolnej,
zarządzania nią i monitorowania jej oraz
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr
352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98,
(WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i
(WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347
z 20.12.2013, s. 549).

10 Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
przepisy
dotyczące
płatności
bezpośrednich dla rolników na podstawie
systemów wsparcia w ramach wspólnej
polityki rolnej i uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie
Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347
z 20.12.2013, s. 608).

10
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
przepisy
dotyczące
płatności
bezpośrednich dla rolników na podstawie
systemów wsparcia w ramach wspólnej
polityki rolnej i uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie
Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347
z 20.12.2013, s. 608).

11 Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
wspólną organizację rynków produktów
rolnych oraz uchylające rozporządzenia

11
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
wspólną organizację rynków produktów
rolnych oraz uchylające rozporządzenia
\000000PL.doc

PL

Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79,
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79,
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

12 Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013
z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające
szczególne środki w dziedzinie rolnictwa
na rzecz regionów najbardziej oddalonych
w Unii Europejskiej i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006
(Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23).

12
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013
z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające
szczególne środki w dziedzinie rolnictwa
na rzecz regionów najbardziej oddalonych
w Unii Europejskiej i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006
(Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23).

13 Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z
dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające
szczególne środki dotyczące rolnictwa dla
mniejszych wysp Morza Egejskiego i
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1405/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 41).

13
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z
dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające
szczególne środki dotyczące rolnictwa dla
mniejszych wysp Morza Egejskiego i
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1405/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 41).
Or. pl

Uzasadnienie
Rozporządzenie to powinno ułatwić krajowej administracji i agencjom płatniczym dokonywanie
bez opóźnień płatności na rzecz beneficjentów końcowych w okresie przejściowym.

Poprawka 2
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
Propozycja Komisji
(5)
W związku z tym, że Unia powinna
w dalszym ciągu wspierać rozwój obszarów
wiejskich w 2021 r., państwa członkowskie,
które mogą nie mieć środków finansowych i
nie być w stanie podejmować nowych
zobowiązań
prawnych
zgodnie
z
rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013,
powinny mieć możliwość przedłużenia
swoich programów rozwoju obszarów
wiejskich
lub
niektórych
swoich
regionalnych programów rozwoju

Poprawka
(5)
W związku z tym, że Unia
powinna w dalszym ciągu wspierać rozwój
obszarów wiejskich w 2021 i 2022 r.,
państwa członkowskie, które mogą nie mieć
środków finansowych i nie być w stanie
podejmować nowych zobowiązań prawnych
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
1305/2013, powin ny mieć możliwość
przedłużenia swoich programów rozwoju
obszarów wiejskich lub niektórych
swoich regionalnych programów rozwoju
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obszarów wiejskich wspieranych z
EFRROW do 31 grudnia 2021 r. i
finansowania
tych
przedłużonych
programów z odpowiedniego przydziału
środków budżetowych na rok 2021. W
przedłużonych programach powinien być
utrzymany na co najmniej taki sam poziom
ambicji w zakresie środowiska i klimatu.

obszarów
wiejskich
wspieranych
z
EFRROW przez cały okres przejściowy i
finansowania
tych
przedłużonych
programów z odpowiedniego przydziału
środków budżetowych na odpowiednie lata
. W przedłużonych programach powinien
być utrzymany na co najmniej taki sam
poziom ambicji w zakresie środowiska i
klimatu.

Or. pl
Uzasadnienie
Poprawka ta daje możliwość przedłużenia stosowania rozporządzenia przejściowego do
dwóch lat w przypadku, gdyby reforma WPR nie została przyjęta terminowo.

Poprawka 3
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
Propozycja Komisji
(6)
Jako
że
niektóre
państwa
członkowskie nadal mogą dysponować
środkami finansowymi udostępnionymi
przez Unię w poprzednich latach,
państwa członkowskie powinny również
mieć możliwość nieprzedłużania swoich
programów rozwoju obszarów wiejskich
lub nieprzedłużania niektórych swoich
regionalnych
programów
rozwoju
obszaró w wiejskich. Te państwa
członkowskie powinny mieć możliwość
przeniesienia przydziału środków z
budżetu EFRROW na 2021 r. lub części
przydziału środków z budżetu EFRROW
odpowiadającej regionalnym programom
rozwoju obszarów wiejskich, które nie
zostały przedłużone, na poczet przydziałów
finansowych na lata 2022–2025, zgodnie
z rozporządzeniem Rady (UE) .../...
[rozporządzenie określające wieloletnie
14
ramy finansowe na lata 2021–2027] .

Poprawka
(6)
Jako
że
niektóre
państwa
członkowskie nadal mogą dysponować
środkami finansowymi udostępnionymi
przez Unię w poprzednich latach,
państwa członkowskie powinny również
mieć możliwość nieprzedłużania swoich
programów rozwoju obszarów wiejskich
lub nieprzedłużania niektórych swoich
regionalnych
programów
rozwoju
obszarów wiejsk ich. Te państwa
członkowskie powinny mieć możliwość
przeniesienia przydziału środków z
budżetu EFRROW na 2021 r. lub 2022
r. części przydziału środków z budżetu
EFRROW odpowiadającej regionalnym
programom rozwoju obszarów wiejskich,
które nie zostały przedłużone, na poczet
przydziałów finansowych na lata 2022–
2025 lub, w stosownych przypadkach,
2023-2025 zgodnie z rozporządzeniem
Rady (UE) .../... [rozporządzenie
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__________________

określające wieloletnie ramy finansowe na
14
lata 2021–2027] .
__________________

14 Rozporządzenie

14 Rozporządzenie

WRF Dz.U. L , , s. .

WRF Dz.U. L , , s. .

Or. pl
Uzasadnienie
Poprawka ta daje możliwość przedłużenia stosowania rozporządzenia przejściowego do
dwóch lat w przypadku, gdyby reforma WPR nie została przyjęta terminowo.

Poprawka 4
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek
dotyczący
rozporządzenia
Motyw 7
Poprawka
Propozycja Komisji
(7)
Aby umożliwić Komisji niezbędne
planowanie finansowe i odpowiednie
dostosowania rocznego podziału wsparcia
Unii określonego w załączniku do
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013,
państwa
członkowskie
powinny
poinformować Komisję niezwłocznie po
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia
o tym, czy decydują się na przedłużenie
swoich programów rozwoju
obszarów wiejskich oraz, w przypadku
regionalnych programów rozwoju
obszarów wiejskic h, które z tych
programów decydują się przedłużyć, i w
związku z tym jaka odpowiednia kwota z
przydziału budżetowego na 2021 r. ma nie
być przeniesiona na kolejne lata.

(7)
Aby umożliwić Komisji niezbędne
planowanie finansowe i odpowiednie
dostosowania rocznego podziału wsparcia
Unii określonego w załączniku do
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013,
państwa
członkowskie
powinny
poinformować Komisję niezwłocznie po
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia
o tym, czy decydują się na przedłużenie
swoich programów rozwoju
obszarów wiejskich oraz, w przypadku
regionalnych programów rozwoju
obszarów wiejskich, które z tych
programów decydują się przedłużyć, i w
związku z tym jaka odpowiednia kwota z
przydziału budżetowego na lata wpisujące
się w okres przejściowy ma nie być
przeniesiona na kolejne lata.
Or. pl

Uzasadnienie
Poprawka ta daje możliwość przedłużenia stosowania rozporządzenia przejściowego do
dwóch lat w przypadku, gdyby reforma WPR nie została przyjęta terminowo.

PL

Poprawka 5
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)
Propozycja Komisji

Poprawka
(7 a) Państwa członkowskie, które
postanowią przedłużyć czas trwania
swoich programów rozwoju obszarów
wiejskich lub niektórych programów
rozwoju obszarów wiejskich wspieranych
przez EFRROW, jak przewidziano w art. 1
ust. 1 niniejszego rozporządzenia, do do
dnia 31 grudnia 2022 r., powinny mieć
możliwość skompensowania wszelkich
redukcji ich łącznych przydziałów w
ramach EFRROW w okresie
obowiązywania kolejnych WRF, w drodze
odpowiednego zwiększenia
współfinansowania krajowego. W razie
konieczności państwa członkowskie
powinny mieć również możliwość
dostosowania swoich środków ochrony
środowiska podjętych na mocy
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Or. pl
Poprawka 6
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
Propozycja Komisji
(8)
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
ustanawia wspólne zasady mające
zastosowanie do EFRROW i niektórych
innych funduszy, które funkcjonują w
oparciu o wspólne ramy. Rozporządzenie
to powinno nadal mieć zastosowanie do
programów wspieranych z EFRROW w

Poprawka
(8)
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
ustanawia wspólne zasady mające
zastosowanie do EFRROW i niektórych
innych funduszy, które funkcjonują w
oparciu o wspólne ramy. Rozporządzenie
to powinno nadal mieć zastosowanie do
programów wspieranych z EFRROW w
\000000PL.doc
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okresie programowania 2014–2020, a także
do tych programów wspieranych z
EFRROW, w odniesieniu do których
państwa członkowskie podejmują decyzję o
przedłużeniu tego okresu do dnia 31
grudnia 2021 r. W przypadku tych państw
członkowskich umowa o partnerstwie
sporządzona na okres od dnia 1 stycznia
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
1303/2013 powinna być nadal stosowana
jako dokument strategiczny sporządzony
przez państwa członkowskie i Komisję w
odniesieniu do wdrażania wsparcia
przyznanego z EFRROW na rok
programowania 2021.

okresie programowania 2014–2020, a
także do tych programów wspieranych z
EFRROW, w odniesieniu do których
państwa członkowskie podejmują decyzję o
przedłużeniu tego okresu do dnia 31
grudnia 2022 r. W przypadku tych państw
członkowskich umowa o partnerstwie
sporządzona na okres od dnia 1 stycznia
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
1303/2013 powinna być nadal stosowana
jako dokument strategiczny sporządzony
przez państwa członkowskie i Komisję w
odniesieniu do wdrażania wsparcia
przyznanego z EFRROW na rok
programowania 2022.
Or. pl

Poprawka 7
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek
dotyczący
rozporządzenia Motyw
10
Poprawka
Propozycja Komisji
(10) Rozporządzenie Parlamentu
15
Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/2013
oraz rozporządzenie delegowane Komisji
16
(UE) nr 807/2014 stanowią, że wydatki na
niektóre długoterminowe zobowiązania
poniesione
zgodnie
z
niektórymi
rozporządzeniami dotyczącymi udzielania
wsparcia na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich przed rozporządzeniem (UE) nr
1305/2013 powinny nadal być wypłacane z
EFRROW w okresie programowania
2014–2020 na określonych warunkach.
Wydatki te powinny również nadal
kwalifikować się w okresie realizacji
odpowiadającego im zobowiązania
prawnego na tych samych warunkach w
roku programowania 2021. Ze względu na
jasność i pewność prawa należy również
wyjaśnić, że zobowiązania prawne podjęte
w ramach działań, które odpowiadają

(10) Rozporządzenie Parlamentu
15
Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/2013
oraz rozporządzenie delegowane Komisji
16
(UE) nr 807/2014 stanowią, że wydatki na
niektóre długoterminowe zobowiązania
poniesione
zgodnie
z
niektórymi
rozporządzeniami dotyczącymi udzielania
wsparcia na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich przed rozporządzeniem (UE) nr
1305/2013 powinny nadal być wypłacane z
EFRROW w okresie programowania
2014–2020 na określonych warunkach.
Wydatki te powinny również nadal
kwalifikować się w okresie realizacji
odpowiadającego im zobowiązania
prawnego na tych samych warunkach w
roku programowania 2021 i 2022. Ze
względu na jasność i pewność prawa należy
również wyjaśnić, że zobowiązania prawne
podjęte w ramach działań, które
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działaniom określonym w rozporządzeniu
(UE) nr 1305/2013, do których ma
zastosowanie
zintegrowany
system
zarządzania i kontroli, powinny być objęte
tym zintegrowanym systemem zarządzania
i kontroli oraz, że płatności odpowiadające
tym zobowiązaniom prawnym muszą być
dokonywane w okresie od dnia 1 grudnia
do dnia 30 czerwca następnego roku
kalendarzowego.

odpowiadają działaniom określonym w
rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013, do
których ma zastosowanie zintegrowany
system zarządzania i kontroli, powinny
być objęte tym zintegrowanym systemem
zarządzania i kontroli oraz, że płatności
odpowiadające
tym
zobowiązaniom
prawnym muszą być dokonywane w
okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30
czerwca następnego roku kalendarzowego.

__________________
15 Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre
przepisy przejściowe w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr
1305/2013 Parlamentu Europejskiego i
Rady w zakresie środków i ich rozdziału w
odniesieniu do roku 2014, a także i
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr
73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr
1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr
1308/2013 Parlamentu Europejskiego i
Rady w zakresie ich stosowania w roku
2014 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 865).

__________________
15
Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre
przepisy przejściowe w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr
1305/2013 Parlamentu Europejskiego i
Rady w zakresie środków i ich rozdziału w
odniesieniu do roku 2014, a także i
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr
73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr
1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr
1308/2013 Parlamentu Europejskiego i
Rady w zakresie ich stosowania w roku
2014 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 865).

16 Rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) i wprowadzające przepisy
przejściowe (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s.
1).

16
Rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) i wprowadzające przepisy
przejściowe (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s.
1).
Or. pl

Poprawka 8
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Wniosek
dotyczący
rozporządzenia Motyw
17
Poprawka
Propozycja Komisji
(17) Jeżeli chodzi o program pomocy w
sektorze oliwy z oliwek i oliwek
stołowych, należy przedłużyć do dnia 31
grudnia 2021 r. bieżące programy prac
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. W
przypadku programów pomocy w sektorze
owoców i warzyw należy określić przepisy
dotyczące zmiany lub zastąpienia
programów operacyjnych.

(17) Jeżeli chodzi o program pomocy w
sektorze oliwy z oliwek i oliwek
stołowych, należy przedłużyć do dnia 31
grudnia 2021 i 2022 r. bieżące programy
prac sporządzone na okres od dnia 1
kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2021 r.
W przypadku programów pomocy w
sektorze owoców i warzyw należy określić
przepisy dotyczące zmiany lub zastąpienia
programów operacyjnych.
Or. pl

Poprawka 9
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek
dotyczący
rozporządzenia Motyw
20
Poprawka
Propozycja Komisji
(20) EFRROW powinien móc wspierać
rozwój lokalny kierowany przez społeczność
realizowany zgodnie z nowymi zasadami
określonymi w rozporządzeniu (UE)
XXXX/XXXX [nowe rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów]. Jednakże,
aby uniknąć
niewykorzystanych funduszy na rozwój
lokalny kierowany przez społeczność w
roku programowania 2021, państwa
członkowskie,
które
zdecydują
o
przedłużeniu swoich programów rozwoju
obszarów wiejskich do dnia 31 grudnia
2021 r. i które również korzystają z
możliwości przeniesienia kwot z płatności
bezpośrednich na rozwój obszarów
wiejskich, powinny mieć możliwość
zastosowania minimalnego przydziału w
wysokości 5 % na rozwój lokalny
kierowany przez społeczność wyłącznie
do wkładu EFRROW w rozwój obszarów

(20) EFRROW powinien móc wspierać
rozwój lokalny kierowany przez społeczność
realizowany zgodnie z nowymi zasadami
określonymi w rozporządzeniu (UE)
XXXX/XXXX [nowe rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów]. Jednakże,
aby uniknąć
niewykorzystanych funduszy na rozwój
lokalny kierowany przez społeczność w
roku programowania 2021 i 2022, państwa
członkowskie,
które
zdecydują
o
przedłużeniu swoich programów rozwoju
obszarów wiejskich , i które również
korzystają z możliwości przeniesienia
kwot z płatności bezpośrednich na rozwój
obszarów wiejskich, powinny mieć
możliwość zastosowania minimalnego
przydziału w wysokości 5 % na rozwój
lokalny kierowany przez społeczność
wyłącznie do wkładu EFRROW w rozwój
obszarów wiejskich przedłużonego do dnia
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wiejskich przedłużonego do dnia 31
grudnia 2021 r., który to przydział oblicza
się przed przeniesieniem kwot z płatności
bezpośrednich.

31 grudnia 2022 r., który to przydział
oblicza się przed przeniesieniem kwot
z płatności bezpośrednich.
Or. pl

Poprawka 10
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
Poprawka

Propozycja Komisji
(21) W celu zapewnienia ciągłości w
okresie przejściowym należy utrzymać w
2021 r. rezerwę na wypadek kryzysów w
sektorze
rolnym
oraz
określić
odpowiednią kwotę rezerwy na rok 2021.

(21) W celu zapewnienia ciągłości w
okresie przejściowym należy utrzymać w
2021 i 2022 r. rezerwę na wypadek
kryzysów w sektorze rolnym oraz
określić odpowiednią kwotę rezerwy na
rok 2021 i 2022.
Or. pl

Poprawka 11
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
Poprawka

Propozycja Komisji
(22) Jeżeli chodzi o zasady
prefinansowania z EFRROW, należy
wyjaśnić, że podjęcie przez państwa
członkowskie decyzji o przedłużeniu
okresu 2014–2020 do dnia 31 grudnia 2021
r. nie powinno prowadzić do dodatkowego
prefinansowania przedmiotowych
programów.

(22) Jeżeli chodzi o zasady
prefinansowania z EFRROW, należy
wyjaśnić, że podjęcie przez państwa
członkowskie decyzji o przedłużeniu
okresu 2014–2020 do dnia 31 grudnia 2022
r. nie powinno prowadzić do dodatkowego
prefinansowania
przedmiotowych programów.
Or. pl

Poprawka 12
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
Propozycja Komisji
(23) Art. 11 rozporządzenia (UE) nr
1307/2013 przewiduje obecnie obowiązek
powiadomienia
przez
państwa
członkowskie o ich decyzjach oraz o
szacunkowej kwocie zmniejszeń części
kwoty płatności bezpośrednich, które mają
zostać przyznane rolnikowi na dany rok
kalendarzowy, o wartości przekraczającej
150 000 EUR tylko za lata 2015–2020. W
celu zapewnienia ciągłości istniejącego
systemu państwa członkowskie powinny
również powiadomić o swoich decyzjach
oraz o szacunkowej kwocie takich
zmniejszeń za rok kalendarzowy 2021.

Poprawka
(23) Art. 11 rozporządzenia (UE) nr
1307/2013 przewiduje obecnie obowiązek
powiadomienia
przez
państwa
członkowskie o ich decyzjach oraz o
szacunkowej kwocie zmniejszeń części
kwoty płatności bezpośrednich, które mają
zostać przyznane rolnikowi na dany rok
kalendarzowy, o wartości przekraczającej
150 000 EUR tylko za lata 2015–2020. W
celu zapewnienia ciągłości istniejącego
systemu państwa członkowskie powinny
również powiadomić o swoich decyzjach
oraz o szacunkowej kwocie takich
zmniejszeń za rok kalendarzowy 2021 i
2022.

Or. pl
Poprawka 13
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek
dotyczący
rozporządzenia Motyw
24
Poprawka
Propozycja Komisji
(24) Art. 14 rozporządzenia (UE) nr
1307/2013
zezwala
państwom
członkowskim na przenoszenie środków
finansowych
między
płatnościami
bezpośrednimi a rozwojem obszarów
wiejskich w odniesieniu do lat
kalendarzowych
2014
–2020.
Aby
umożliwić państwom członkowskim dalszą
realizację ich własnej strategii, należy
również dopuścić elastyczność między
filarami w odniesieniu do roku
kalendarzowego 2021 (czyli roku
budżetowego 2022).

(24) Art. 14 rozporządzenia (UE) nr
1307/2013
zezwala
państwom
członkowskim na przenoszenie środków
finansowych
między
płatnościami
bezpośrednimi a rozwojem obszarów
wiejskich w odniesieniu do lat
kalendarzowych
2014
–2020.
Aby
umożliwić państwom członkowskim dalszą
realizację ich własnej strategii, należy
również dopuścić elastyczność między
filarami w odniesieniu do roku
kalendarzowego 2021 (czyli roku
budżetowego 2022) oraz roku 2022
(czyli roku budżetowego 2023).

Or. pl
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Poprawka 14
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
Propozycja Komisji
(25) Aby umożliwić Komisji ustalenie
pułapów budżetowych zgodnie z art. 22
ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 42 ust. 2. art. 47
ust. 3, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 4 i art. 53
ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013,
państwa członkowskie powinny do dnia 1
sierpnia 2020 r. zgłosić swoje decyzje
dotyczące przydziałów środków
finansowych w podziale na systemy na
rok kalendarzowy 2021.

Poprawka
(25) Aby umożliwić Komisji ustalenie
pułapów budżetowych zgodnie z art. 22
ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 42 ust. 2. art. 47
ust. 3, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 4 i art. 53
ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013,
państwa członkowskie powinny do dnia
1 sierpnia 2020 r. zgłosić swoje decyzje
dotyczące przydziałów środków
finansowych w podziale na systemy na
rok kalendarzowy 2021; w stosownych
przypadkach, do dnia 1 sierpnia 2021 r.
- decyzje dotyczące przydziału środków
finansowych w podziale na systemy na
rok kalendarzowy 2022.

Or. pl
Poprawka 15
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
Propozycja Komisji
(27) Zgodnie z obowiązującymi ramami
prawnymi państwa członkowskie zgłosiły
w 2014 r. swoje decyzje do roku
kalendarzowego 2020 dotyczące podziału
między regiony rocznego pułapu
krajowego dla systemu płatności
podstawowej oraz ewentualne stopniowe
zmiany roczne za okres objęty
rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013.
Państwa członkowskie powinny również
zgłosić te decyzje w odniesieniu do roku
kalendarzowego 2021.

Poprawka
(27) Zgodnie z obowiązującymi ramami
prawnymi państwa członkowskie zgłosiły
w 2014 r. swoje decyzje do roku
kalendarzowego 2020 dotyczące podziału
między regiony rocznego pułapu
krajowego dla systemu płatności
podstawowej oraz ewentualne stopniowe
zmiany roczne za okres objęty
rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013.
Państwa członkowskie powinny również
zgłosić te decyzje w odniesieniu do roku
kalendarzowego 2021 i 2022.
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Or. pl

Poprawka 16
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek
dotyczący
rozporządzenia
Motyw 29
Poprawka
Propozycja Komisji
(29) W art. 30 rozporządzenia (UE) nr
1307/2013 przewidziano roczne stopniowe
zmiany wartości uprawnień do płatności
przydzielonych
z
rezerwy,
aby
odzwierciedlić roczne zmiany krajowego
pułapu określonego w załączniku II do
tego rozporządzenia, wynikające z
„wieloletniego” zarządzania rezerwą.
Przepisy te należy dostosować w taki
sposób, aby uwzględnić możliwość
zmiany zarówno wartości wszystkich
przydzielonych uprawnień, jak i rezerwy,
w celu dostosowania się do zmiany kwoty
z załącznika II między dwoma latami.
Ponadto
w
niektórych
państwach
członkowskich, które do 2019 r. nie
osiągnęły równej stawki, ujednolicenie
wewnętrzne jest wdrażane corocznie. W
odniesieniu do lat kalendarzowych 2020 i
2021 w roku przydziału konieczne jest
tylko ustalenie wartości uprawnień do
płatności za bieżący rok. Wartość
jednostkową uprawnień, które mają zostać
przydzielone z rezerwy w danym roku,
powinno się obliczać po ewentualnym
dostosowaniu rezerwy zgodnie z art. 22 ust.
5 tego rozporządzenia. W każdym kolejnym
roku wartość uprawnień do płatności
przydzielonych z rezerwy powinna zostać
dostosowana zgodnie z art.
22 ust. 5.

(29) W art. 30 rozporządzenia (UE) nr
1307/2013 przewidziano roczne stopniowe
zmiany wartości uprawnień do płatności
przydzielonych
z
rezerwy,
aby
odzwierciedlić roczne zmiany krajowego
pułapu określonego w załączniku II do
tego rozporządzenia, wynikające z
„wieloletniego” zarządzania rezerwą.
Przepisy te należy dostosować w taki
sposób, aby uwzględnić możliwość
zmiany zarówno wartości wszystkich
przydzielonych uprawnień, jak i rezerwy,
w celu dostosowania się do zmiany kwoty
z załącznika II między dwoma latami.
Ponadto
w
niektórych
państwach
członkowskich, które do 2019 r. nie
osiągnęły równej stawki, ujednolicenie
wewnętrzne jest wdrażane corocznie. W
odniesieniu do lat kalendarzowych 2020,
2021 i 2022 w roku przydziału konieczne
jest tylko ustalenie wartości uprawnień do
płatności za bieżący rok. Wartość
jednostkową uprawnień, które mają zostać
przydzielone z rezerwy w danym roku,
powinno się obliczać po ewentualnym
dostosowaniu rezerwy zgodnie z art. 22 ust.
5 tego rozporządzenia. W każdym kolejnym
roku wartość uprawnień do płatności
przydzielonych z rezerwy powinna zostać
dostosowana zgodnie z art.
22 ust. 5.
Or. pl

Poprawka 17
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30
Propozycja Komisji
(30) Art. 36 rozporządzenia (UE) nr
1307/2013 przewiduje stosowanie systemu
jednolitej płatności obszarowej (SAPS) do
dnia 31 grudnia 2020 r. Rozporządzenie
(UE) w sprawie planu strategicznego .../...
[rozporządzenie
w
sprawie
planu
strategicznego WPR] umożliwia państwom
członkowskim wdrożenie podstawowego
wsparcia dochodu na tych samych
warunkach, tj. bez przydziału uprawnień
do płatności na podstawie danych
historycznych. Należy zatem zezwolić na
przedłużenie SAPS w 2021 r.

Poprawka
(30) Art. 36 rozporządzenia (UE) nr
1307/2013 przewiduje stosowanie systemu
jednolitej płatności obszarowej (SAPS) do
dnia 31 grudnia 2020 r. Rozporządzenie
(UE) w sprawie planu strategicznego .../...
[rozporządzenie
w
sprawie
planu
strategicznego WPR] umożliwia państwom
członkowskim wdrożenie podstawowego
wsparcia dochodu na tych samych
warunkach, tj. bez przydziału uprawnień
do płatności na podstawie danych
historycznych. Należy zatem zezwolić na
przedłużenie SAPS w 2021 i 2022 r.
Or. pl

Poprawka 18
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)
Propozycja Komisji

Poprawka
(34 a) Niezależnie od daty przyjęcia
wniosku dotyczącego Rozporządzenia
Rady określającego Wieloletnie Ramy
Finansowe na lata 2021–2027 oraz
związanego z nim wniosku dotyczącego
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady[Rozporządzenie w
sprawie Planów Strategicznych WPR] i
daty publikacji w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, okres przejściowy
należy ustanowić na 2 lata, do dnia 31
grudnia 2022.

Or. pl
Uzasadnienie
Sprawozdawca proponuje zapisy warunkowe wydłużenie okresu przejściowego, uzależniając to
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wydłużenie od terminu przyjęcia porozumienia w sprawie wieloletnich ram
finansowych. Poprawki powinny zawierać "twarde" zapisy odwołujące się do roku 2022

Poprawka 19
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 b (nowy)
Propozycja Komisji

Poprawka
(34 b) Okres przejściowy, który, jak
zaproponowano pierwotnie w niniejszym
rozporządzeniu, należy przedłużyć o
kolejny rok, do dnia 31 grudnia 2022 r.
Odpowiednie przepisy przejściowe i
warunki mające zastosowanie do
pierwotnego okresu przejściowego
powinny nadal obowiązywać w
przedłużonym okresie przejściowym, a
przydziały środków budżetowych i mające
zastosowanie ramy czasowe należy
odpowiednio dostosować.

Or. pl
Uzasadnienie
Sprawozdawca proponuje zapisy warunkowe wydłużenie okresu przejściowego, uzależniając
to wydłużenie od terminu przyjęcia porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych.
Poprawki powinny zawierać "twarde" zapisy odwołujące się do roku 2022.
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