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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 13 marca 2020 r. 

Unijna polityka rolna w okresie przejściowym – kontrolerzy 
zwracają uwagę na konieczność zachowania ciągłości 
i zapewnienia jasnych zasad  

W związku z tym, że opóźnia się przyjęcie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–
2027 oraz wspólnej polityki rolnej (WPR) na okres po 2020 r., Komisja Europejska 
zaproponowała wprowadzenie przepisów przejściowych dotyczących WPR w 2021 r. W ten 
sposób chce zapewnić ciągłość finansowania rolnikom w UE oraz dalsze wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich po tym, jak w 2020 r. wygasną obowiązujące obecnie ramy polityki i przed 
wejściem w życie nowej WPR. Efektem opóźnienia będzie odroczenie o co najmniej rok 
wdrożenia potencjalnie bardziej ambitnej polityki rolnej UE – ostrzega Europejski Trybunał 
Obrachunkowy w swojej ostatniej opinii. Zdaniem kontrolerów czas ten należy wykorzystać na 
zmierzenie się z kwestiami dotyczącymi klimatu i środowiska naturalnego uwzględnionymi w 
„Europejskim Zielonym Ładzie”, a także na zapewnienie solidnych systemów zarządzania 
w ramach przyszłej WPR oraz usprawnienie ram wykonania. 

Komisja zaproponowała przedłużenie okresu obowiązywania obecnych ram prawnych i dalsze 
finansowanie polityki w oparciu o kwoty, które przedstawiono we wnioskach dotyczących WRF 
na okres po 2020 r. Proponowane rozporządzenie przejściowe ma zapewnić pewność i ciągłość 
w przyznawaniu wsparcia oraz płynne przejście z obecnego okresu realizacji WPR do kolejnego. 
W proponowanych przepisach przejściowych na 2021 r. założono, że realizacja nowej WPR – 
której wejście w życie początkowo zaplanowano na 1 stycznia 2021 r. – opóźni się o rok. 
Kontrolerzy zbadali, czy proponowane przepisy są zrozumiałe pod względem prawnym 
i rozważne finansowo, a także przeanalizowali potencjalne ich skutki dla WPR po 2020 r. 

– Stan rozmów pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą sugeruje, że rozpoczęcie stosowania 
nowych ram finansowych oraz planów strategicznych WPR od 2022 r. może napotkać duże 
trudności – stwierdził João Figueiredo, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
odpowiedzialny za tę opinię. – Tę lukę czasową należy wykorzystać do zajęcia się kwestiami 
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wskazanymi przez Trybunał, szczególnie w odniesieniu do wyzwań związanych z klimatem 
i środowiskiem naturalnym. 

We wniosku Komisji zapewniono państwom członkowskim możliwość przedłużenia okresu 
realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich o rok – do końca 2021 r. Kontrolerzy 
podkreślają, że państwa członkowskie powinny w dalszym ciągu dążyć do rozwiązania 
problemów dotyczących środowiska naturalnego i klimatu w sposób co najmniej równie ambitny 
jak dotychczas, wykorzystując do tego celu „nowe pieniądze” na starych zasadach. Odnotowują 
oni także, że coraz większą uwagę zwraca się na płatności na rzecz osób nieprowadzących 
faktycznie działalności rolniczej, które nabywały grunty rolne w celu uzyskania płatności 
w ramach WPR. Wzywają Komisję i decydentów politycznych do tego, by wykorzystali ten 
dodatkowy rok do oceny ryzyka i konieczności przeglądu kryteriów przedstawionych we 
wnioskach ustawodawczych w sprawie WPR po 2020 r. Kontrolerzy podkreślają też, że ocena 
ex post obecnego okresu zostaje przesunięta na koniec 2026 r., co oznacza, że Komisja 
przygotowałaby wniosek dotyczący WPR po 2027 r., nie dokonawszy pełnej oceny wyników WPR 
za lata 2014–2020.  

Informacje dla redaktorów 

W 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie nowej WPR na okres po 2020 r., która 
miałaby zacząć obowiązywać 1 stycznia 2021 r. Według nowych przepisów płatności byłyby 
dokonywane nie tylko, jak wcześniej, za samo spełnienie wymogów, lecz zależałyby także od 
osiągniętych wyników odnoszących się do celów określonych w planach strategicznych państw 
członkowskich. Również w 2018 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy wydał opinię nr 7/2018 
w sprawie proponowanej reformy WPR, w której uznał, że reforma ta nie spełnia ambicji UE, by 
przyjąć bardziej ekologiczne podejście solidnie oparte na wynikach.  

Zgodnie z wnioskami ustawodawczymi Komisji dotyczącymi WPR po 2020 r. państwa 
członkowskie miałyby obowiązek przedłożenia Komisji planów strategicznych najpóźniej do 
1 stycznia 2020 r. W przypadku gdy nowe WRF nie zostaną przyjęte w 2020 r., obowiązujące 
pułapy finansowe będą stosowane także w 2021 r. Rozporządzenie przejściowe dotyczy wsparcia 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 
z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Wpływa ono na szereg aspektów WPR, 
w tym na zobowiązania wieloletnie, ambicje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem 
zmianie klimatu, harmonogram płatności i mechanizmy oceny. 

Europejski Trybunał Obrachunkowy przyczynia się do lepszego stanowienia prawa w Unii 
Europejskiej, m.in. publikując opinie na temat wniosków w sprawie nowych przepisów lub zmian 
legislacyjnych mających skutki finansowe. Opinie te są wykorzystywane przez organy 
prawodawcze – Parlament Europejski i Radę – w ramach ich prac legislacyjnych. 

Opinia Trybunału nr 1/2020 w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia 
ustanawiającego przepisy przejściowe w odniesieniu do wspólnej polityki rolnej w 2021 r. oraz 
przegląd uwag Trybunału na temat wniosków ustawodawczych Komisji dotyczących najbliższych 
WRF są dostępne na stronie na stronie internetowej Trybunału eca.europa.eu.  

Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tą opinią: 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_01/OP_CAP_Provisional_measures_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RB_MFF/RB_MFF_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/ecadefault.aspx
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Damijan Fišer – e-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu tel. (+352) 4398 45 510 / tel. kom. (+352) 
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