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Poprawka 17
Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W przyjętych w dniach 14 marca i 
30 maja 2018 r. rezolucjach w sprawie 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na 
lata 2021–2027 Parlament Europejski 
podkreślił znaczenie zasad 
horyzontalnych, które powinny leżeć u 
podstaw WRF na lata 2021–2027 oraz 
wszystkich powiązanych strategii 
politycznych Unii. Parlament potwierdził 
w tym kontekście swoje stanowisko, 
zgodnie z którym Unia musi wywiązać się 
ze swojego zobowiązania, by pełnić rolę 
prekursora we wdrażaniu celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ i wyraził 
ubolewanie z powodu faktu, że w tych 
wnioskach brak jest wyraźnego i 
widocznego zaangażowania w tym 
zakresie. W związku z tym Parlament 
zwrócił się o uwzględnianie celów 
zrównoważonego rozwoju we wszystkich 
unijnych strategiach politycznych i 
inicjatywach w kolejnych WRF. 
Parlament podkreślił ponadto, że 
likwidacja dyskryminacji ma zasadnicze 
znaczenie dla wypełnienia zobowiązań UE 
na rzecz Europy sprzyjającej integracji 
społecznej oraz w związku z tym 
zaapelował o podjęcie zobowiązań do 
uwzględniania aspektu płci i równości płci 
we wszystkich strategiach politycznych i 
inicjatywach UE w kolejnych WRF. 
Parlament podkreślił w swojej rezolucji, 
że w związku z porozumieniem paryskim 
należy znacznie zwiększyć wydatki 
horyzontalne związane z klimatem w 
porównaniu z obecnymi WRF i osiągnąć 
poziom 30 % tak szybko, jak to możliwe, a 
najpóźniej do 2027 r.

Or. en



PE627.799v01-00 4/27 AM\1162845PL.docx

PL

Poprawka 18
Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) W rezolucji z dnia 30 maja 2018 r. 
w sprawie wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021–2027 i zasobów własnych 
Parlament Europejski wyraził 
ubolewanie, że wniosek Komisji z dnia 2
maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 
doprowadził bezpośrednio do zmniejszenia 
poziomu wspólnej polityki rolnej o 15 % 
oraz sprzeciwił się w szczególności 
wszelkim radykalnym cięciom, które mogą 
wywrzeć negatywny wpływ na samą istotę 
i cele tej strategii politycznej. Poddał w 
tym kontekście w wątpliwość zasadność 
zaproponowanego znacznego cięcia o 
ponad 25 % w odniesieniu do 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Or. en

Poprawka 19
Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Konieczne jest utrzymanie 
ogólnego poziomu finansowania 
przeznaczonego na wspólną politykę rolną 
w UE-27 na lata 2021–2027 co najmniej 
na takim poziomie, jak w budżecie na lata 
2014–2020 w cenach stałych.

Or. en
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Poprawka 20
Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii. Wspólna 
polityka rolna zapewni również wkład w 
wywiązanie się ze zobowiązania Unii i jej 
państw członkowskich do osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 21
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



PE627.799v01-00 6/27 AM\1162845PL.docx

PL

(2a) uważa, że WPR, przed którą stoją 
nowe i coraz bardziej wymagające 
wyzwania na rzecz społeczeństwa, może 
osiągnąć swoje cele wyłącznie przy 
odpowiednim finansowaniu; w związku z 
tym podkreśla, że w następnych WRF 
budżet WPR powinien być co najmniej 
utrzymany na obecnym poziomie.

Or. it

Poprawka 22
Jordi Solé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby osiągnąć unijne i 
międzynarodowe cele klimatyczne, cele 
działań w dziedzinie klimatu nie powinny 
łącznie być niższe niż 30 %. Aby 
uwzględnić zalecenia Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego, należy 
określić obowiązkowe cele działań w 
dziedzinie klimatu w przepisach 
dotyczących programu oraz wymagać 
przyznawania środków finansowych ex 
ante we wszystkich procesach 
programowania i planowania zamiast 
rozliczeń ex post. Uwzględnianie kwestii 
związanych z problematyką klimatu i 
mechanizmy uodparniania na klimat 
należy ujednolicić przez reformę, 
rozszerzenie i centralizację systemu 
wskaźnika z Rio, aby odróżnić działania 
łagodzące skutki zmiany klimatu od 
działań adaptacyjnych, a także zapewnić 
rozróżnienie sektorowe; oraz w drodze 
ocen zgodnie z zasadą „efektywność 
energetyczna przede wszystkim” na etapie 
planowania inwestycji w infrastrukturę 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
zarządzania unią energetyczną, a także 
stosując jasne kryteria wykluczenia. Ramy 
wykonania powinny opierać się na 
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odpowiednich i szczegółowych 
wskaźnikach produktu i rezultatu, ze 
wskazaniem poziomu ambicji, przy czym 
wyniki są rozpatrywane z perspektywy 
krajowych potrzeb, celów i możliwości.

Or. en

Poprawka 23
Jordi Solé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Artykuł 8 TFUE ustanawia zasadę 
uwzględniania aspektu płci we wszystkich 
działaniach UE. Dla właściwego 
wdrożenia tej zasady niezbędne są 
przyznanie odpowiednich zasobów i 
przejrzystość linii budżetowych służących 
propagowaniu równości płci oraz 
zwalczaniu dyskryminacji ze względu na 
płeć.

Or. en

Poprawka 24
Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Kobiety stanowią nieco mniej niż 
50 % wszystkich osób w wieku 
produkcyjnym na obszarach wiejskich 
UE, ale stanowią jedynie około 45 % 
ludności aktywnej zawodowo. W wielu 
państwach członkowskich na obszarach 
wiejskich kobiety mają ograniczony 
dostęp do zatrudnienia w rolnictwie lub 
innych sektorach rynku pracy i w 
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konsekwencji doświadczają większych 
dysproporcji płacowych niż w innych 
obszarach. Państwa członkowskie 
powinny promować, wspierać i 
umożliwiać równość płci na rynku pracy i 
godzenie życia zawodowego i prywatnego 
na obszarach wiejskich oraz zapewnianie 
kobietom perspektyw i możliwości 
zatrudnienia w rolnictwie i innych 
sektorach, zgodnie z zasadą równości i 
niedyskryminacji w polityce i programach 
UE.

Or. en

Poprawka 25
Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Mając na uwadze konieczność 
wyeliminowania luk inwestycyjnych w
unijnym sektorze rolnictwa i usprawnienia 
dostępu do instrumentów finansowych dla 
grup priorytetowych, w szczególności dla 
młodych rolników i nowych podmiotów o
wyższym profilu ryzyka, należy zachęcać 
do korzystania z gwarancji InvestEU oraz 
do łączenia dotacji z instrumentami 
finansowymi. Ponieważ korzystanie z
instrumentów finansowych w państwach 
członkowskich jest mocno zróżnicowane 
ze względu na różnice dotyczące dostępu 
do finansowania, rozwoju sektora 
bankowego, obecności kapitału wysokiego 
ryzyka oraz obeznania administracji 
publicznych i potencjalnych beneficjentów 
z instrumentami finansowymi, państwa 
członkowskie powinny ustanowić w planie 
strategicznym WPR odpowiednie cele 
końcowe, beneficjentów i warunki 
preferencyjne, a także inne możliwe zasady 
kwalifikowalności.

(42) Mając na uwadze konieczność 
wyeliminowania luk inwestycyjnych w
unijnym sektorze rolnictwa i usprawnienia 
dostępu do instrumentów finansowych dla 
grup priorytetowych, w szczególności dla 
młodych rolników, kobiet i nowych 
podmiotów o wyższym profilu ryzyka, 
należy zachęcać do korzystania z gwarancji 
InvestEU oraz do łączenia dotacji z
instrumentami finansowymi. Ponieważ 
korzystanie z instrumentów finansowych w
państwach członkowskich jest mocno 
zróżnicowane ze względu na różnice 
dotyczące dostępu do finansowania, 
rozwoju sektora bankowego, obecności 
kapitału wysokiego ryzyka oraz obeznania 
administracji publicznych i potencjalnych 
beneficjentów z instrumentami 
finansowymi, państwa członkowskie 
powinny ustanowić w planie strategicznym 
WPR odpowiednie cele końcowe, 
beneficjentów i warunki preferencyjne, a
także inne możliwe zasady 
kwalifikowalności.
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Poprawka 26
Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Młodzi rolnicy i nowe podmioty 
wciąż napotykają znaczne przeszkody 
dotyczące dostępu do gruntów, wysokich 
cen i dostępu do kredytów. Ich 
przedsiębiorstwa są w większym stopniu 
zagrożone zmiennością cen (zarówno w
odniesieniu do nakładów, jak i plonów), a
podmioty te mają duże potrzeby w zakresie 
szkolenia z umiejętności w dziedzinie 
przedsiębiorczości i zarządzania. Istotne 
jest zatem, aby kontynuować udzielanie 
wsparcia na rozpoczęcie działalności 
nowych przedsiębiorstw i nowych 
gospodarstw rolnych. Państwa 
członkowskie powinny opracować 
podejście strategiczne oraz określić jasny i
spójny zestaw interwencji na rzecz 
wymiany pokoleń w ramach dotyczącego 
tej kwestii celu szczegółowego. W tym 
celu państwa członkowskie mogą 
ustanowić w swoich planach 
strategicznych WPR preferencyjne warunki 
dotyczące instrumentów finansowych dla 
młodych rolników i nowych podmiotów, w
tym koncentrację tematyczną w kwocie 
odpowiadającej co najmniej 2 % rocznej 
puli płatności bezpośrednich. Należy 
zwiększyć maksymalną kwotę pomocy na 
rozpoczęcie działalności przez młodych 
rolników i na zakładanie przedsiębiorstw 
wiejskich do 100 000 EUR, przy czym 
beneficjenci powinni móc skorzystać z tej 
kwoty również za pośrednictwem 
instrumentów finansowych lub w
połączeniu z taką formą wsparcia.

(43) Młodzi rolnicy, kobiety i nowe 
podmioty wciąż napotykają znaczne 
przeszkody dotyczące dostępu do gruntów, 
wysokich cen i dostępu do kredytów. Ich 
przedsiębiorstwa są w większym stopniu 
zagrożone zmiennością cen (zarówno w
odniesieniu do nakładów, jak i plonów), a
podmioty te mają duże potrzeby w zakresie 
szkolenia z umiejętności w dziedzinie 
przedsiębiorczości i zarządzania. Istotne 
jest zatem, aby kontynuować udzielanie 
wsparcia na rozpoczęcie działalności 
nowych przedsiębiorstw i nowych 
gospodarstw rolnych. Państwa 
członkowskie powinny opracować 
podejście strategiczne oraz określić jasny i
spójny zestaw interwencji na rzecz 
wymiany pokoleń w ramach dotyczącego 
tej kwestii celu szczegółowego. W tym 
celu państwa członkowskie mogą 
ustanowić w swoich planach 
strategicznych WPR preferencyjne warunki 
dotyczące instrumentów finansowych dla 
młodych rolników i nowych podmiotów, w
tym koncentrację tematyczną w kwocie 
odpowiadającej co najmniej 2 % rocznej 
puli płatności bezpośrednich. Należy 
zwiększyć maksymalną kwotę pomocy na 
rozpoczęcie działalności przez młodych 
rolników i na zakładanie przedsiębiorstw 
wiejskich do 100 000 EUR, przy czym 
beneficjenci powinni móc skorzystać z tej 
kwoty również za pośrednictwem 
instrumentów finansowych lub w
połączeniu z taką formą wsparcia.

Or. en
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Poprawka 27
Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program ten
przyczyni się do uwzględnienia działań w
dziedzinie klimatu w politykach Unii oraz 
do osiągnięcia celu końcowego, jakim jest 
przeznaczanie 25 % wydatków z budżetu 
UE na realizację celów związanych z
klimatem. W odniesieniu do działań 
realizowanych w ramach WPR oczekuje 
się, że 40 % całkowitej puli środków 
finansowych WPR będzie przyczyniać się 
do realizacji celów klimatycznych. 
Odpowiednie działania zostaną określone 
w trakcie przygotowania i realizacji 
programu oraz zostaną poddane ponownej 
ocenie w kontekście odpowiednich 
ewaluacji i przeglądów.

(52) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program ten 
przyczyni się do uwzględnienia działań w
dziedzinie klimatu w politykach Unii oraz 
do osiągnięcia celu końcowego, jakim jest 
przeznaczanie 30 % wydatków z budżetu 
UE na realizację celów związanych z
klimatem. W odniesieniu do działań 
realizowanych w ramach WPR oczekuje 
się, że 45 % całkowitej puli środków 
finansowych WPR będzie przyczyniać się 
do realizacji celów klimatycznych. 
Odpowiednie działania zostaną określone 
w trakcie przygotowania i realizacji 
programu oraz zostaną poddane ponownej 
ocenie w kontekście odpowiednich 
ewaluacji i przeglądów.

Or. en

Poprawka 28
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55a) podkreśla, że nowy model wypłaty 
nie powinien podważać integralności 
jednolitego rynku ani historycznie 
europejskiego charakteru WPR, która 
powinna pozostać prawdziwie wspólną 



AM\1162845PL.docx 11/27 PE627.799v01-00

PL

polityką gwarantującą europejskie 
podejście i równe warunki.

Or. it

Poprawka 29
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 79 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(79a) przypomina o konieczności 
skuteczniejszego wspierania rolników w 
ramach WPR po 2020 r., aby móc 
reagować na zmienność cen i dochodów.

Or. it

Poprawka 30
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 80 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(80a) uważa, że umowy handlowe 
podpisane z krajami spoza UE, związane z 
sektorem rolnym, powinny zawierać 
mechanizmy i klauzule ochronne 
zapewniające równe warunki dla rolników 
z UE i spoza UE oraz ochronę 
konsumentów.

Or. it

Poprawka 31
Karine Gloanec Maurin

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

2. Do wsparcia finansowanego z 
EFRROW na podstawie niniejszego 
rozporządzenia mają zastosowanie 
przepisy tytułu II rozdział III, tytułu III 
rozdział II oraz art. 41 i 43 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [w 
sprawie wspólnych przepisów]26.

2. Aby zapewnić ciągłość między 
funduszami strukturalnymi i planami 
strategicznymi, do wsparcia 
finansowanego z EFRROW na podstawie 
niniejszego rozporządzenia mają 
zastosowanie przepisy tytułu II rozdział III, 
tytułu III rozdział II oraz art. 41 i 43 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) [w sprawie wspólnych 
przepisów]26.

_________________ _________________

26 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) […/…] z dnia 
[data] [pełen tytuł] (Dz.U. L … z …, s.
…).

26 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) […/…] z dnia 
[data] [pełen tytuł] (Dz.U. L … z …, s.
…).

Or. en

Poprawka 32
Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) przyciąganie młodych rolników i
ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich;

g) przyciąganie kobiet i młodych 
rolników i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 33
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i rozwoju lokalnego 

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i rozwoju lokalnego 
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na obszarach wiejskich, w tym 
biogospodarki i zrównoważonego 
leśnictwa;

na obszarach wiejskich, oddalonych, z 
ograniczeniami naturalnymi i górskich, w
tym biogospodarki i zrównoważonego 
leśnictwa;

Or. en

Poprawka 34
Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i rozwoju lokalnego 
na obszarach wiejskich, w tym 
biogospodarki i zrównoważonego 
leśnictwa;

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego, równości płci, 
niedyskryminacji i rozwoju lokalnego na 
obszarach wiejskich, w tym biogospodarki 
i zrównoważonego leśnictwa;

Or. en

Poprawka 35
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych zmieniających załącznik I 
w celu dostosowania wspólnych 
wskaźników produktu, rezultatu i
oddziaływania, tak aby uwzględnić 
doświadczenia wyniesione z ich 
stosowania i, w razie potrzeby, w celu 
dodania nowych.

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Dla zachowania spójności wskaźniki powinny być ustalone od momentu przyjęcia 
rozporządzenia. Późniejsza zmiana wskaźników może spowodować niepożądane obciążenie 
biurokratyczne i niepewność.

Poprawka 36
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zmniejszają
kwotę płatności bezpośrednich, która ma 
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
niniejszego rozdziału za dany rok 
kalendarzowy i która przekracza 60 000 
EUR, w następujący sposób:

1. Państwa członkowskie mogą 
zmniejszyć kwotę podstawowego wsparcia 
dochodu do celów stabilności, która ma 
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
niniejszego rozdziału za dany rok 
kalendarzowy, jak sprecyzowano w
planach strategicznych WPR:

Or. en

Uzasadnienie

Struktura gospodarstw rolnych znacznie się różni między państwami członkowskimi, a zatem 
przyjęcie uniwersalnego podejścia jest nieodpowiednie. Górny limit należy zastosować tylko 
w przypadku podstawowego wsparcia dochodu, jako że inne rodzaje płatności są związane z 
konkretnym celem lub środkiem.

Poprawka 37
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zmniejszają 
kwotę płatności bezpośrednich, która ma 
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
niniejszego rozdziału za dany rok 
kalendarzowy i która przekracza 60 000 
EUR, w następujący sposób:

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby kwota płatności bezpośrednich, która 
ma zostać przyznana rolnikowi na 
podstawie niniejszego rozdziału za dany 
rok kalendarzowy, nie przekraczała 50 000
EUR:
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Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapewnienie osiągnięcia przez finansowanie WPR maksymalnych korzyści 
społecznych przez zastosowanie bardziej sprawiedliwego podziału środków.

Poprawka 38
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) o co najmniej 25 % w transzy 
między 60 000 EUR a 75 000 EUR;

skreśla się

Or. en

Poprawka 39
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) o co najmniej 25 % w transzy 
między 60 000 EUR a 75 000 EUR;

skreśla się

Or. en

Poprawka 40
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) o co najmniej 50 % w transzy 
między 75 000 EUR a 90 000 EUR;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 41
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) o co najmniej 50 % w transzy 
między 75 000 EUR a 90 000 EUR;

skreśla się

Or. en

Poprawka 42
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) o co najmniej 75 % w transzy 
między 90 000 EUR a 100 000 EUR;

skreśla się

Or. en

Poprawka 43
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) o co najmniej 75 % w transzy 
między 90 000 EUR a 100 000 EUR;

skreśla się

Or. en

Poprawka 44
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Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) o 100 % w przypadku kwoty 
przekraczającej 100 000 EUR.

skreśla się

Or. en

Poprawka 45
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) o 100 % w przypadku kwoty 
przekraczającej 100 000 EUR.

skreśla się

Or. en

Poprawka 46
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed zastosowaniem ust. 1 państwa 
członkowskie odejmują od kwoty płatności 
bezpośrednich, która ma zostać przyznana 
rolnikowi w danym roku kalendarzowym 
na podstawie niniejszego rozdziału:

skreśla się

a) wynagrodzenia związane z
działalnością rolniczą zadeklarowane 
przez rolnika, w tym podatki i składki na 
zabezpieczenie społeczne związane z
zatrudnieniem; oraz

b) równoważny koszt stałej pracy 
nieodpłatnej związanej z działalnością 
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rolniczą i wykonywanej przez osoby 
pracujące w danym gospodarstwie, które 
nie otrzymują wynagrodzenia lub 
otrzymują za wykonane usługi niższe 
wynagrodzenie niż kwota płacona 
normalnie za takie usługi, lecz są 
wynagradzane z wyniku ekonomicznego 
gospodarstwa rolnego.

Or. en

Poprawka 47
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wynagrodzenia związane z
działalnością rolniczą zadeklarowane 
przez rolnika, w tym podatki i składki na 
zabezpieczenie społeczne związane z
zatrudnieniem; oraz

skreśla się

Or. en

Poprawka 48
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) równoważny koszt stałej pracy 
nieodpłatnej związanej z działalnością 
rolniczą i wykonywanej przez osoby 
pracujące w danym gospodarstwie, które 
nie otrzymują wynagrodzenia lub 
otrzymują za wykonane usługi niższe 
wynagrodzenie niż kwota płacona 
normalnie za takie usługi, lecz są 
wynagradzane z wyniku ekonomicznego 
gospodarstwa rolnego.

skreśla się
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Or. en

Poprawka 49
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu obliczenia kwot, o których mowa w 
lit. a) i b), państwa członkowskie stosują 
średnie standardowe wynagrodzenie 
powiązane z działalnością rolniczą na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, 
pomnożone przez liczbę rocznych 
jednostek roboczych zadeklarowanych 
przez danego rolnika.

skreśla się

Or. en

Poprawka 50
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do celów ust. 4 państwa 
członkowskie zapewniają, aby najpóźniej 
w roku składania wniosków 2026 wartość 
wszystkich uprawnień do płatności 
odpowiadała co najmniej 75 % średniej 
planowanej kwoty jednostkowej dla 
podstawowego wsparcia dochodu w roku 
składania wniosków 2026, jak określono w
planie strategicznym WPR przekazanym
zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do 
państwa członkowskiego lub terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

5. Do celów ust. 4 państwa 
członkowskie zapewniają, aby najpóźniej 
w roku składania wniosków 2021 wartość 
wszystkich uprawnień do płatności 
odpowiadała co najmniej 100 % średniej 
planowanej kwoty jednostkowej dla 
podstawowego wsparcia dochodu w roku 
składania wniosków 2021, zgodnie z art.
106 ust. 1 w odniesieniu do państwa 
członkowskiego lub terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

Finansowanie UE nie powinno służyć pogłębianiu nierówności w państwach członkowskich 
wynikających z geograficznych i historycznych uprawnień do płatności.

Poprawka 51
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie finansują 
zwiększenie wartości uprawnień do 
płatności wymagane w celu spełnienia 
przepisów ust. 4 i 5, stosując wszelkie 
ewentualne kwoty wynikające z
zastosowania ust. 3 oraz w razie potrzeby, 
zmniejszając różnicę między wartością 
jednostkową uprawnień do płatności 
określoną zgodnie z ust. 1 a średnią 
planowaną kwotą jednostkową 
podstawowego wsparcia dochodu w roku 
składania wniosków 2026, jak określono 
w planie strategicznym WPR przekazanym 
zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do 
państwa członkowskiego lub terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

Państwa członkowskie finansują 
zwiększenie wartości uprawnień do 
płatności wymagane w celu spełnienia 
przepisów ust. 4 i 5, stosując wszelkie 
ewentualne kwoty wynikające z
zastosowania ust. 3.

Or. en

Poprawka 52
Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Interwencje państw członkowskich 
stanowią pomoc dla wspieranych sektorów 
i rodzajów produkcji lub konkretnych 
typów rolniczych wymienionych w art. 30,
znajdujących się w trudnej sytuacji lub 
borykających się z trudnościami,

2. Interwencje państw członkowskich 
stanowią pomoc dla wspieranych sektorów 
i rodzajów produkcji lub konkretnych 
typów rolniczych wymienionych w art. 30, 
polegającą na rozwiązaniu problemów lub 
trudności, z którymi się borykają, lub 
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polegającą na zwiększeniu ich 
konkurencyjności, ich zrównoważonego 
charakteru lub poprawie ich jakości.

wspieraniu rozwoju strategicznych 
sektorów przez zwiększenie ich 
konkurencyjności, ich zrównoważonego 
charakteru lub poprawę ich jakości.

Or. en

Poprawka 53
Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie dochodów związane z wielkością 
produkcji można przyznawać jedynie 
następującym sektorom i rodzajom 
produkcji lub konkretnym typom 
rolniczym w ich ramach, jeśli są one 
istotne ze względów gospodarczych, 
społecznych lub środowiskowych: zboża, 
nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, 
rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, 
orzechy, ziemniak skrobiowy, mleko i
przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie 
i mięso kozie, wołowina i cielęcina, oliwa 
z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, 
chmiel, burak cukrowy, trzcina cukrowa i
cykoria, owoce i warzywa, zagajniki o
krótkiej rotacji oraz inne uprawy 
niespożywcze, z wyłączeniem drzew, 
stosowane do wytwarzania produktów, 
które mogą zastępować materiały kopalne.

Wsparcie dochodów związane z wielkością 
produkcji można przyznawać jedynie 
następującym sektorom i rodzajom 
produkcji lub konkretnym typom 
rolniczym w ich ramach, jeśli są one 
istotne ze względów gospodarczych, 
społecznych lub środowiskowych: zboża, 
nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, 
rośliny strączkowe,pastewne rośliny 
strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, 
ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory 
mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso 
kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z
oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, 
burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, 
owoce i warzywa, zagajniki o krótkiej 
rotacji oraz inne uprawy niespożywcze, z
wyłączeniem drzew, stosowane do 
wytwarzania produktów, które mogą 
zastępować materiały kopalne.

Or. en

Poprawka 54
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 3 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnie 75 % kosztów 
kwalifikowalnych.

Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnie 100 % kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Doradztwo jest niekiedy konieczne do osiągnięcia celów. Ograniczenie wsparcia 
skutkowałoby ograniczeniem wykorzystania wsparcia dla wymiany wiedzy i mogłoby utrudnić 
osiągnięcie celów.

Poprawka 55
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wydatki kwalifikują się do wkładu 
z EFRG i EFRROW od dnia 1 stycznia 
roku następującego po roku zatwierdzenia
planu strategicznego WPR przez Komisję.

1. Wydatki kwalifikują się do wkładu 
z EFRG i EFRROW od dnia przedłożenia
planu strategicznego WPR do Komisji lub 
od dnia 1 stycznia 2021 r., w zależności od 
tego, która z tych dat nastąpi wcześniej.

Or. en

Poprawka 56
Alfred Sant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 70 % kwalifikowalnych wydatków 
publicznych w regionach najbardziej 
oddalonych oraz na mniejszych wyspach 
Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 229/2013;

a) 80 % kwalifikowalnych wydatków 
publicznych w regionach najbardziej 
oddalonych oraz na mniejszych wyspach 
Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 229/2013;

Or. en
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Poprawka 57
Alfred Sant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 70 % kwalifikowalnych wydatków 
publicznych w regionach słabiej 
rozwiniętych;

b) 80 % kwalifikowalnych wydatków 
publicznych w regionach słabiej 
rozwiniętych;

Or. en

Poprawka 58
Alfred Sant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) 75 % kwalifikowalnych wydatków 
publicznych w regionach w okresie
przejściowym

Or. en

Poprawka 59
Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Orientacyjne alokacje finansowe na 
interwencje wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji, o
których mowa w tytule III rozdział II 
sekcja 2 podsekcja 1, ograniczone są 
maksymalnie do 10 % kwot określonych w
załączniku VII.

Orientacyjne alokacje finansowe na 
interwencje wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji, o
których mowa w tytule III rozdział II 
sekcja 2 podsekcja 1, ograniczone są 
maksymalnie do 15 % kwot określonych w
załączniku VII.
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Or. en

Poprawka 60
Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
akapitu pierwszego państwa członkowskie, 
które zgodnie z art. 53 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 
wykorzystały na dobrowolne wsparcie 
związane z produkcją ponad 13 % swojego 
rocznego pułapu krajowego określonego w
załączniku II do tego rozporządzenia, 
mogą podjąć decyzję o przeznaczeniu na 
wsparcie dochodów związane z wielkością 
produkcji ponad 10 % kwoty określonej w
załączniku VII. Wynikający z tego odsetek 
nie przekracza wartości procentowej 
zatwierdzonej przez Komisję na 
dobrowolne wsparcie związane z
produkcją na rok składania wniosków 
2018.

Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
akapitu pierwszego państwa członkowskie, 
które zgodnie z art. 53 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 
wykorzystały na dobrowolne wsparcie 
związane z produkcją ponad 13 % swojego 
rocznego pułapu krajowego określonego w
załączniku II do tego rozporządzenia, 
mogą podjąć decyzję o przeznaczeniu na 
wsparcie dochodów związane z wielkością 
produkcji ponad 10 % kwoty określonej w
załączniku VII.

Or. en

Poprawka 61
Alfred Sant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
akapitu pierwszego państwa członkowskie, 
które zgodnie z art. 53 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 
wykorzystały na dobrowolne wsparcie 
związane z produkcją ponad 13 % swojego 
rocznego pułapu krajowego określonego w
załączniku II do tego rozporządzenia, 

Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
akapitu pierwszego państwa członkowskie, 
które zgodnie z art. 53 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 
wykorzystały na dobrowolne wsparcie 
związane z produkcją ponad 13 % swojego 
rocznego pułapu krajowego określonego w
załączniku II do tego rozporządzenia, 
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mogą podjąć decyzję o przeznaczeniu na 
wsparcie dochodów związane z wielkością 
produkcji ponad 10 % kwoty określonej w
załączniku VII. Wynikający z tego odsetek 
nie przekracza wartości procentowej 
zatwierdzonej przez Komisję na 
dobrowolne wsparcie związane z
produkcją na rok składania wniosków 
2018.

mogą podjąć decyzję o przeznaczeniu na 
wsparcie dochodów związane z wielkością 
produkcji ponad 10 % kwoty określonej w
załączniku VII. Jako alternatywę dla tych 
wartości procentowych państwa 
członkowskie mogą wybrać wykorzystanie 
do 3 mln EUR rocznie na finansowanie 
wsparcia dochodów związanych z 
wielkością produkcji. Wynikający z tego 
odsetek lub kwota finansowania nie 
przekracza wartości procentowej 
zatwierdzonej przez Komisję na 
dobrowolne wsparcie związane z
produkcją na rok składania wniosków 
2018.

Or. en

Poprawka 62
Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wartość procentową, o której mowa w
akapicie pierwszym, można zwiększyć 
maksymalnie o 2 %, pod warunkiem że 
kwota odpowiadająca odsetkowi 
przekraczającemu poziom 10 %, jest 
przydzielona na wsparcie z tytułu upraw 
roślin wysokobiałkowych na podstawie 
tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1.

Wartość procentową, o której mowa w
akapicie pierwszym, można zwiększyć 
maksymalnie o 8 %, pod warunkiem że 
kwota odpowiadająca odsetkowi 
przekraczającemu poziom 15 %, jest 
przydzielona na wsparcie z tytułu upraw 
roślin wysokobiałkowych na podstawie 
tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1.

Or. en

Uzasadnienie

Unia Europejska przeznacza tylko 3 % swoich gruntów ornych na uprawę roślin 
wysokobiałkowych i jest w dużym stopniu uzależniona od przywozu białek roślinnych, w 
szczególności soi – głównie zmodyfikowanej genetycznie – z Brazylii, Argentyny i Stanów 
Zjednoczonych. Należy w większym stopniu wykorzystywać potencjał roślin wiążących azot.

Poprawka 63
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Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) do 15 % alokacji państwa 
członkowskiego na EFRROW w latach 
budżetowych 2022–2027 do alokacji 
państwa członkowskiego na płatności 
bezpośrednie określonej w załączniku IV 
na lata kalendarzowe 2021–2026.

b) do 5 % alokacji państwa 
członkowskiego na EFRROW w latach 
budżetowych 2022–2027 do alokacji 
państwa członkowskiego na płatności 
bezpośrednie określonej w załączniku IV 
na lata kalendarzowe 2021–2026.

Or. en

Poprawka 64
Jordi Solé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie opracowuje 
jeden plan strategiczny WPR w odniesieniu 
do całego swojego terytorium.

Każde państwo członkowskie opracowuje 
jeden plan strategiczny WPR w odniesieniu 
do całego swojego terytorium. Nowy plan 
strategiczny jest ukierunkowany na 
konkretne regiony i jest opracowany we 
współpracy z władzami regionalnymi lub 
przez te władze, z pełnym uwzględnieniem 
specyfiki danego terytorium.

Or. en

Poprawka 65
Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed końcem trzeciego roku od 
momentu rozpoczęcia realizacji planów 
strategicznych WPR Komisja 

2. Przed końcem trzeciego roku od 
momentu rozpoczęcia realizacji planów 
strategicznych WPR Komisja 
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przeprowadza ocenę śródokresową, by 
ocenić skuteczność, wydajność, 
przydatność, spójność i unijną wartość 
dodaną EFRG i EFRROW, z
uwzględnieniem wskaźników określonych 
w załączniku I. Komisja może 
wykorzystywać dostępne już wszystkie 
istotne informacje zgodnie z art. [128] 
[nowego rozporządzenia finansowego].

przeprowadza ocenę śródokresową, by 
ocenić skuteczność, wydajność, 
przydatność, spójność i unijną wartość 
dodaną EFRG i EFRROW, a także 
wykorzystanie przez państwa członkowskie 
przeniesień między alokacjami w formie 
płatności bezpośrednich a alokacjami z
EFRROW zgodnie z art. 90 niniejszego 
rozporządzenia, z uwzględnieniem 
wskaźników określonych w załączniku I. 
Komisja może wykorzystywać dostępne 
już wszystkie istotne informacje zgodnie z
art. [128] [nowego rozporządzenia 
finansowego].

Or. en

Poprawka 66
Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przeprowadza ocenę ex 
post skuteczności, wydajności, 
przydatności, spójności i unijnej wartości 
dodanej EFRG i EFRROW.

3. Komisja przeprowadza ocenę ex 
post skuteczności, wydajności, 
przydatności, spójności i unijnej wartości 
dodanej EFRG i EFRROW, a także 
wykorzystania przez państwa 
członkowskie przeniesień między 
alokacjami w formie płatności 
bezpośrednich a alokacjami z EFRROW 
zgodnie z art. 90 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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