
AM\1173369PL.docx PE632.816v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Komisja Kontroli Budżetowej

2018/0216(COD)

10.1.2019

POPRAWKI
11 - 100

Projekt opinii
Joachim Zeller
(PE631.922v01-00)

Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów 
strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej 
polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))



PE632.816v01-00 2/56 AM\1173369PL.docx

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\1173369PL.docx 3/56 PE632.816v01-00

PL

Poprawka 11
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

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 szczególności w odniesieniu do 
beneficjentów końcowych. 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 
zwiększonej pomocniczości, przy 
zapewnieniu, że wspólny charakter WPR 
nie zostanie osłabiony, możliwe jest lepsze 
uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

Or. en

Poprawka 12
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”, 
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i 
obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 
uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych 
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 
mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy ustanowić w taki sposób, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
szczegółowe określenie kryteriów i 
włączenie gatunków innych niż trawy lub 
innych zielnych roślin pastewnych, które 
nadają się do wypasu lub do produkcji 
paszy, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji.

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”, 
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego 
i obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 
uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych 
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 
mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy skonstruować w taki 
sposób, aby umożliwić państwom 
członkowskim szczegółowe określenie 
kryteriów i włączenie gatunków innych niż 
trawy lub innych zielnych roślin 
pastewnych, które nadają się do wypasu 
lub do produkcji paszy oraz zapewniają 
owadom zapylającym strefy zbioru, 
niezależnie od tego, czy rzeczywiście 
stosuje się je do celów produkcji.

Or. en

Poprawka 13
Luke Ming Flanagan
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w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W odniesieniu do obszarów 
wykorzystywanych do produkcji konopi, w 
celu ochrony zdrowia publicznego i 
zapewnienia spójności z innymi 
przepisami, wykorzystywanie odmian 
nasion konopi o zawartości 
tetrahydrokanabinolu poniżej 0,2 % 
powinno stanowić część definicji 
kwalifikującego się hektara.

(8) W odniesieniu do obszarów 
wykorzystywanych do produkcji konopi, 
w celu ochrony zdrowia publicznego 
i zapewnienia spójności z innymi 
przepisami, wykorzystywanie odmian 
nasion konopi o zawartości 
tetrahydrokanabinolu poniżej 0,5 % 
powinno stanowić część definicji 
kwalifikującego się hektara.

Or. en

Uzasadnienie

Niski poziom zawartości tetrahydrokanabinolu w Europie ogranicza wybór odmian 
dostępnych dla rolników europejskich. Z powodu ograniczenia do 0,2 % na polu europejski 
przemysł spożywczy bazujący na konopiach zajmuje znacząco niekorzystną pozycję w 
stosunku do Ameryki Północnej i Azji pod względem warunków konkurencji (0,3 %–1 %). W 
Unii Europejskiej do 1999 r. stosowano wartość przyjętą na poziomie międzynarodowym 
wynoszącą 0,3 %.

Poprawka 14
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z 
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
powinno być ukierunkowane na rolników 
prowadzących działalność rolną na 
obszarach rolnych swego gospodarstwa. 
Aby zapewnić wspólne podejście na 
poziomie unijnym do takiego 
ukierunkowania wsparcia, należy 
ustanowić ramową definicję terminu 
„rolnik” z uwzględnieniem jej istotnych 
elementów oraz jasną definicję 



PE632.816v01-00 6/56 AM\1173369PL.docx

PL

państwa członkowskie powinny określić w 
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w 
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i 
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i 
nierolniczą, które aktywnie działają w 
rolnictwie, lecz również angażują się w 
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

terminu „rolnik” do celów ustalenia 
kwalifikowalności do otrzymania 
wsparcia. Opierając się na tej definicji 
ramowej, państwa członkowskie powinny 
określić w swoich planach strategicznych 
WPR, którzy rolnicy kwalifikują się do 
otrzymania wsparcia. Jako że w 
wytycznych politycznych dla rozwoju 
obszarów wiejskich zachęca się rolników 
do dywersyfikowania działalności poza 
działalność stricte rolniczą, nie powinno 
to skutkować pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i 
nierolniczą, które aktywnie działają w 
rolnictwie, lecz również angażują się w 
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Do celów ustalenia kwalifikowalności do płatności należy opracować definicję „rolnika” na 
szczeblu UE, aby zapewnić równe warunki działania. Termin „rolnik” nie powinien być 
stosowany łącznie z terminami, które podają w wątpliwość jego zasadność. Skreślenie 
sformułowania „faktycznie prowadzący działalność rolniczą” odnosi się do całego tekstu.

Poprawka 15
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby w ramach realizacji celu 
wymiany pokoleń zapewnić spójność 
między rodzajami interwencji w formie 
płatności bezpośrednich a rodzajami 
interwencji związanymi z rozwojem 
obszarów wiejskich, należy ustanowić na 
poziomie unijnym ramową definicję 
terminu „młody rolnik” z uwzględnieniem 

(10) Aby w ramach realizacji celu 
wymiany pokoleń, który ma kluczowe 
znaczenie, zapewnić spójność między 
rodzajami interwencji w formie płatności 
bezpośrednich a rodzajami interwencji 
związanymi z rozwojem obszarów 
wiejskich, należy ustanowić na poziomie 
unijnym ramową definicję terminu „młody 
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jej istotnych elementów. rolnik” z uwzględnieniem jej istotnych, 
obszernych elementów, która to definicja 
nie może mieć charakteru 
ograniczającego, aby ułatwić młodym 
ludziom rozpoczynanie działalności 
rolniczej oraz odzwierciedlać 
rzeczywistość w państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Wcześniejsze programy wsparcia w tym zakresie były zbyt restrykcyjne i uniemożliwiały 
młodym rolnikom otrzymanie wsparcia.

Poprawka 16
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, systemów rolno-
leśnych, leśnictwa i produkcji żywności 
poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

Or. en

Poprawka 17
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jeśli chodzi o wspieranie 
inteligentnego i odpornego sektora 
rolnictwa, płatności bezpośrednie są nadal 
istotnym elementem służącym 
zagwarantowaniu sprawiedliwego wsparcia 
dochodu dla rolników. Aby zwiększyć 
korzyści rynkowe dla rolników, konieczne 
są także inwestycje w restrukturyzację 
gospodarstw, modernizację, innowacje, 
dywersyfikację i absorpcję nowych 
technologii.

(14) Jeśli chodzi o wspieranie 
inteligentnego i odpornego sektora 
rolnictwa, płatności bezpośrednie, które są 
wiarygodne, godziwe i sprawiedliwe, są 
nadal istotnym elementem służącym 
zagwarantowaniu wsparcia dochodu dla 
rolników. Aby zwiększyć korzyści 
rynkowe dla rolników, konieczne są także 
inwestycje w restrukturyzację 
gospodarstw, wzmocnienie pozycji 
rolników w łańcuchu żywnościowym, 
modernizację, innowacje, dywersyfikację i 
absorpcję nowych technologii.

Or. en

Uzasadnienie

Płatności w ramach WPR muszą być godziwe i sprawiedliwe, aby można było zapewnić 
ciągłość wsparcia publicznego.

Poprawka 18
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
przyczynienie się do ochrony gleb i jej 
jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 
należy udoskonalić, w szczególności 
uwzględniając praktyki określone do 2020 
r. w ramach ekologizacji płatności 
bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany 
klimatu oraz potrzebę poprawy 
zrównoważonego charakteru produkcji 
rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami 

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
przyczynienie się do ochrony gleb i jej 
jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 
należy udoskonalić, w szczególności 
uwzględniając praktyki określone 
do 2020 r. w ramach ekologizacji płatności 
bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany 
klimatu oraz potrzebę poprawy 
zrównoważonego charakteru produkcji 
rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami 
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odżywczymi. Uznaje się, że każda norma 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska przyczynia się do realizacji 
wielu celów. W celu wdrożenia 
przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 
obszaru, w tym warunki glebowe i 
klimatyczne, istniejące warunki gospodarki 
rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, 
praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę 
gospodarstw rolnych. Państwa 
członkowskie mogą również dodatkowo 
zdefiniować inne krajowe normy związane 
z głównymi celami określonymi w 
załączniku III, aby poprawić realizację 
celów w zakresie środowiska i klimatu 
określonych w ramach norm dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Jako część norm dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, w celu wspierania zarówno 
wyników agronomicznych gospodarstw 
rolnych, jak i ich efektywności 
środowiskowej, opracowywane będą plany 
gospodarki składnikami odżywczymi; 
pomoże w tym specjalne elektroniczne 
narzędzie dotyczące zrównoważonego 
charakteru gospodarstw rolnych, które 
państwa członkowskie będą udostępniać 
rolnikom. Narzędzie to powinno zapewnić 
wsparcie w podejmowaniu decyzji w 
gospodarstwach, począwszy od 
minimalnych funkcji w zakresie 
gospodarki składnikami odżywczymi. 
Szeroki zakres interoperacyjności i 
modułowa struktura powinny również 
umożliwić dodawanie innych aplikacji 
elektronicznych do zarządzania 
gospodarstwem i e-rządzenia. Aby 
zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie w 
opracowywaniu wspomnianego narzędzia, 
a także w świadczeniu koniecznych do 
jego funkcjonowania usług 

odżywczymi. Uznaje się, że każda norma 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska przyczynia się do realizacji 
wielu celów. W celu wdrożenia 
przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 
obszaru, w tym warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące warunki 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, praktyki gospodarki rolnej 
oraz strukturę gospodarstw rolnych. 
Zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska powinny zatem stać 
się punktem odniesienia i ustalonym 
standardem w projektowaniu i wdrażaniu 
ekoprogramów, aby zagwarantować, że 
wymierne zmiany klimatyczne i środki 
dostosowawcze zakorzenią się w 
rolnictwie konwencjonalnym. Jako część 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska, w celu wspierania 
zarówno wyników agronomicznych 
gospodarstw rolnych, jak i ich 
efektywności środowiskowej, 
opracowywane będą plany gospodarki 
składnikami odżywczymi; pomoże w tym 
specjalne elektroniczne narzędzie 
dotyczące zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych, które państwa 
członkowskie będą udostępniać rolnikom. 
Narzędzie to powinno zapewnić wsparcie 
w podejmowaniu decyzji 
w gospodarstwach, począwszy od 
minimalnych funkcji w zakresie 
gospodarki składnikami odżywczymi. 
Szeroki zakres interoperacyjności 
i modułowa struktura powinny również 
umożliwić dodawanie innych aplikacji 
elektronicznych do zarządzania 
gospodarstwem i e-rządzenia. Aby 
zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie 
w opracowywaniu wspomnianego 
narzędzia, a także w świadczeniu 
koniecznych do jego funkcjonowania usług 
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przechowywania i przetwarzania danych. przechowywania i przetwarzania danych.

Or. en

Poprawka 19
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu, 
kwoty płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy zmniejszyć, a 
produkt należy stosować do celów 
płatności bezpośrednich niezwiązanych z 
wielkością produkcji, w tym w pierwszej 
kolejności jako uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie dochodu do 
celów stabilności, albo przesunąć go do 
EFRROW. Aby uniknąć negatywnego 
wpływu na miejsca pracy, przy stosowaniu 
tego mechanizmu należy uwzględnić 
kwestię zatrudnienia.

(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu, 
kwoty płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy obniżyć, a 
zaoszczędzone środki należy wykorzystać
do celów płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z wielkością produkcji, w 
tym jako uzupełniające redystrybucyjne 
wsparcie dochodu do celów stabilności.

Or. en

Uzasadnienie

Kwoty uzyskane w wyniku z obniżenia płatności w ramach pierwszego filaru powinny zostać 
wykorzystane do celów płatności redystrybucyjnych.

Poprawka 20
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W przepisach Unii należy określić, 
że państwa członkowskie powinny 

(26) W przepisach Unii należy określić, 
że państwa członkowskie powinny 
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wprowadzić w swoich planach 
strategicznych WPR wymogi dotyczące 
minimalnego obszaru warunkującego 
otrzymanie płatności niezwiązanych z 
wielkością produkcji. Takie wymogi 
powinny być związane z koniecznością 
uniknięcia nadmiernego obciążenia 
administracyjnego spowodowanego 
zarządzaniem licznymi płatnościami 
niskich kwot oraz z potrzebą zapewnienia, 
by wsparcie skutecznie przyczyniało się do 
realizacji celów WPR, na które przeznacza 
się płatności bezpośrednie niezwiązane z 
wielkością produkcji. Aby zagwarantować 
minimalny poziom wsparcia dochodu z 
działalności rolniczej dla wszystkich osób 
faktycznie prowadzących działalność 
rolniczą oraz aby zachować zgodność z 
celem traktatowym dotyczącym 
zapewniania odpowiedniego poziomu 
życia ludności wiejskiej, należy ustanowić 
roczną płatność obszarową niezwiązaną z 
wielkością produkcji, należącą do rodzaju 
interwencji „podstawowe wsparcie 
dochodu do celów stabilności”. Aby 
poprawić ukierunkowanie tego wsparcia, 
można dokonać zróżnicowania kwot 
płatności dla różnych grup terytoriów w 
oparciu o warunki społeczno-gospodarcze 
lub agronomiczne. Aby uniknąć 
niekorzystnego wpływu na dochody 
rolników, państwa członkowskie mogą 
zdecydować o wdrożeniu podstawowego 
wsparcia dochodu do celów stabilności w 
oparciu o uprawnienia do płatności. W 
takim przypadku wartość uprawnień do 
płatności przed jakąkolwiek dalszą 
konwergencją powinna być proporcjonalna 
do ich wartości określonej w ramach 
systemów płatności podstawowej zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013, z 
uwzględnieniem także płatności z tytułu 
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu 
i środowiska. Państwa członkowskie 
powinny również osiągnąć bardziej 
zaawansowaną konwergencję, aby 
kontynuować stopniowe odchodzenie od 
wcześniejszych wartości.

wprowadzić w swoich planach 
strategicznych WPR wymogi dotyczące 
minimalnego obszaru warunkującego 
otrzymanie płatności niezwiązanych 
z wielkością produkcji. Takie wymogi 
powinny być związane z koniecznością 
uniknięcia nadmiernego obciążenia 
administracyjnego spowodowanego 
zarządzaniem licznymi płatnościami 
niskich kwot oraz z potrzebą zapewnienia, 
by wsparcie skutecznie przyczyniało się do 
realizacji celów WPR, na które przeznacza 
się płatności bezpośrednie niezwiązane 
z wielkością produkcji. Aby 
zagwarantować minimalny poziom 
wsparcia dochodu z działalności rolniczej 
dla wszystkich osób faktycznie 
prowadzących działalność rolniczą oraz 
aby zachować zgodność z celem 
traktatowym dotyczącym zapewniania 
odpowiedniego poziomu życia ludności 
wiejskiej, należy ustanowić roczną 
płatność obszarową niezwiązaną 
z wielkością produkcji, należącą do 
rodzaju interwencji „podstawowe wsparcie 
dochodu do celów stabilności”. Aby 
poprawić ukierunkowanie tego wsparcia, 
można dokonać zróżnicowania kwot 
płatności dla różnych grup terytoriów 
w oparciu o warunki społeczno-
gospodarcze lub agronomiczne. Aby 
uniknąć niekorzystnego wpływu na 
dochody rolników, państwa członkowskie 
mogą zdecydować o wdrożeniu 
podstawowego wsparcia dochodu do celów 
stabilności w oparciu o uprawnienia do 
płatności. W takim przypadku wartość 
uprawnień do płatności przed jakąkolwiek 
dalszą konwergencją powinna być 
proporcjonalna do ich wartości określonej 
w ramach systemów płatności 
podstawowej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1307/2013, z uwzględnieniem 
także płatności z tytułu praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska. 
Państwa członkowskie powinny również 
osiągnąć coraz większą konwergencję, aby 
osiągnąć ją w pełni w 2026 r.
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Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić równe traktowanie rolników w oparciu o Kartę praw podstawowych Unii 
Europejskiej, wynagradzanie rolników za prowadzenie działalności rolniczej na podstawie lat 
referencyjnych 2000–2002 nie jest dłużej uzasadnione.

Poprawka 21
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) WPR powinna zapewnić osiąganie 
przez państwa członkowskie lepszych 
wyników dotyczących środowiska poprzez 
poszanowanie lokalnych potrzeb i 
faktycznych warunków prowadzenia 
działalności przez rolników. W swoich 
planach strategicznych WPR państwa 
członkowskie powinny wprowadzić, w 
ramach płatności bezpośrednich, 
dobrowolne dla rolników ekoprogramy, 
które powinny być w pełni skoordynowane 
z innymi odpowiednimi interwencjami. 
Państwa członkowskie powinny je 
zdefiniować jako płatność przyznawaną w 
charakterze zachęty do dostarczania dóbr 
publicznych lub wynagrodzenia za 
dostarczanie dóbr publicznych poprzez 
stosowanie praktyk rolniczych korzystnych 
dla środowiska i klimatu lub jako 
rekompensatę za wprowadzenie takich 
praktyk. W obu przypadkach powinny one 
mieć na celu lepszą realizację celów 
środowiskowych i klimatycznych WPR 
oraz być opracowane w taki sposób, aby 
wychodziły poza obowiązkowe wymogi, 
które przewidziano już w systemie 
warunkowości. Państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o wprowadzeniu 
ekoprogramów dotyczących takich praktyk 
rolniczych, jak ulepszone zarządzanie 
pastwiskami trwałymi oraz elementami 

(31) WPR powinna zapewnić osiąganie 
przez państwa członkowskie lepszych 
wyników dotyczących środowiska poprzez 
poszanowanie lokalnych potrzeb 
i faktycznych warunków prowadzenia 
działalności przez rolników. W swoich 
planach strategicznych WPR państwa 
członkowskie powinny wprowadzić, w 
ramach płatności bezpośrednich, 
ekoprogramy obowiązkowe dla rolników, 
które powinny być w pełni skoordynowane 
z innymi odnośnymi interwencjami. 
Państwa członkowskie powinny je 
zdefiniować jako płatność przyznawaną 
w charakterze zachęty do dostarczania dóbr 
publicznych lub wynagrodzenia za 
dostarczanie dóbr publicznych poprzez 
stosowanie praktyk rolniczych korzystnych 
dla środowiska i klimatu lub jako 
rekompensatę za wprowadzenie takich 
praktyk. W obu przypadkach powinny one 
mieć na celu efektywniejszą realizację 
celów środowiskowych i klimatycznych 
WPR oraz w konsekwencji zostać 
dostosowane do obowiązkowych celów 
środowiskowych, które już przewidziano w 
systemie warunkowości. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję 
o wprowadzeniu ekoprogramów 
dotyczących takich praktyk rolniczych, jak 
ulepszone zarządzanie pastwiskami 
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krajobrazu oraz rolnictwo ekologiczne. 
Systemy te mogą również obejmować
„programy podstawowe”, które mogą być 
warunkiem podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich.

trwałymi oraz elementami krajobrazu oraz 
rolnictwo ekologiczne. Systemy te należy 
postrzegać jako „programy podstawowe”, 
które powinny być warunkiem podjęcia 
bardziej ambitnych zobowiązań 
dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Dla ekoprogramów należy określić wymierne wyniki, które można zestawić z wcześniej 
określonymi normami.

Poprawka 22
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

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 poprawy
dostępu do instrumentów finansowych dla 
grup priorytetowych, w szczególności dla 
młodych rolników i nowych podmiotów o 
wyższym profilu ryzyka, należy umożliwić 
korzystanie z gwarancji InvestEU oraz 
łączenie dotacji z instrumentami 
finansowymi, przestrzegając zasad 
ostrożnego podejścia do udzielania 
kredytów oraz zniechęcając do 
nadmiernych obciążeń kredytowych. 
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 
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końcowe, beneficjentów i warunki 
preferencyjne, a także inne możliwe zasady 
kwalifikowalności.

Or. en

Poprawka 23
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) koordynacji i zarządzania oraz 
monitorowania, sprawozdawczości i 
ewaluacji.

d) koordynacji i zarządzania oraz 
monitorowania, sprawozdawczości i oceny 
oraz postępowania odwoławczego.

Or. en

Poprawka 24
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „działalność rolniczą” definiuje się 
w taki sposób, aby obejmowała zarówno 
wytwarzanie produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do TFUE, w 
tym bawełnę i zagajniki o krótkiej rotacji, 
jak i utrzymywanie użytków rolnych w 
stanie, dzięki któremu nadają się one do 
wypasu lub uprawy, bez konieczności 
podejmowania działań przygotowawczych 
wykraczających poza zwykłe metody 
rolnicze i użycie zwykłego sprzętu 
rolniczego;

a) „działalność rolniczą” definiuje się 
w taki sposób, aby obejmowała zarówno 
wytwarzanie produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do TFUE, 
jak i wytwarzanie dóbr publicznych oraz 
usług ekosystemowych na danym obszarze 
rolnym, w tym bawełnę i zagajniki o 
krótkiej rotacji, jak i utrzymywanie 
użytków rolnych w stanie, dzięki któremu 
nadają się one do wypasu lub uprawy, bez 
konieczności podejmowania działań 
przygotowawczych wykraczających poza 
zwykłe metody rolnicze i użycie zwykłego 
sprzętu rolniczego;
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Or. en

Uzasadnienie

Produkcja rolna jest pojęciem znacznie szerszym niż produkcja towarów.

Poprawka 25
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „użytek rolny” definiuje się w taki 
sposób, aby w jego skład wchodziły grunty 
orne, uprawy trwałe i trwałe użytki zielone. 
Terminy „grunty orne”, „uprawy trwałe”, 
„trwałe użytki zielone” są szczegółowo 
określone przez państwa członkowskie w 
ramach następującej struktury:

b) „użytek rolny” definiuje się w taki 
sposób, aby w jego skład wchodziły grunty 
orne, uprawy trwałe, trwałe użytki zielone 
oraz systemy rolno-leśne. Terminy 
„grunty orne”, „uprawy trwałe”, „trwałe 
użytki zielone” i „systemy rolno-leśne” są 
szczegółowo określone przez państwa 
członkowskie w ramach następującej
struktury:

Or. en

Uzasadnienie

Systemy rolno-leśne należy włączyć w główny nurt polityki rolnej i traktować na równi z 
innymi sposobami użytkowania gruntów.

Poprawka 26
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające płodozmianowi, inne niż 
trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe, 
które zajmują grunty przez okres pięciu lat 
lub dłużej i dają powtarzające się plony, w 

(ii) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające płodozmianowi inne niż 
trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe, 
które zajmują grunty przez okres pięciu lat 
lub dłużej i dają powtarzające się plony, w 
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tym szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji; tym systemy rolno-leśne, szkółki i 
zagajniki o krótkiej rotacji;

Or. en

Poprawka 27
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) „trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami 
zielonymi”) oznaczają grunty, które nie 
były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez okres co 
najmniej pięciu lat, wykorzystywane do 
uprawy traw lub innych zielnych roślin 
pastewnych rozsiewających się naturalnie 
(samosiewnych) lub uprawianych 
(wysiewanych). Mogą one obejmować 
inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, 
które mogą nadawać się do wypasu lub do 
wytwarzania paszy dla zwierząt;

(iii) „trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami 
zielonymi”) oznaczają grunty, które nie 
były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez okres co 
najmniej pięciu lat, wykorzystywane do 
uprawy traw lub innych zielnych roślin 
pastewnych rozsiewających się naturalnie 
(samosiewnych) lub uprawianych 
(wysiewanych). Ramową definicję 
terminu „trwałe użytki zielone” należy 
skonstruować w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
określenie dalszych kryteriów i włączenie 
gatunków innych niż trawy lub inne zielne 
rośliny pastewne, które nadają się do 
wypasu lub do produkcji paszy, bądź 
zapewniają owadom zapylającym strefy 
zbioru, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja trwałych użytków zielonych musi być wystarczająco szeroka, aby uwzględnić 
zróżnicowaną sytuację i różne zastosowania powierzchni paszowej w państwach 
członkowskich.

Poprawka 28
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Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii a) „systemy rolno-leśne” oznaczają 
systemy użytkowania gruntów, w których 
na tym samym terenie hoduje się drzewa i 
prowadzi działalność rolniczą;

Or. en

Uzasadnienie

Systemy rolno-leśne należy włączyć w główny nurt polityki rolnej i traktować na równi z 
innymi sposobami użytkowania gruntów.

Poprawka 29
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary wykorzystywane do produkcji 
konopi stanowią kwalifikujące się hektary 
tylko wtedy, gdy stosowane odmiany 
zawierają maksymalnie 0,2 % 
tetrahydrokanabinolu;

Obszary wykorzystywane do produkcji 
konopi stanowią kwalifikujące się hektary 
tylko wtedy, gdy stosowane odmiany 
zawierają maksymalnie 0,5 % 
tetrahydrokanabinolu;

Or. en

Uzasadnienie

Niższa wartość dopuszczalna tetrahydrokanabinolu w Europie powoduje, że rolnicy 
europejscy mają mniejszy wybór, jeżeli chodzi o odmiany. Z powodu ograniczenia do 0,2 % 
na polu europejski przemysł spożywczy bazujący na konopiach zajmuje znacząco niekorzystną 
pozycję w stosunku do Ameryki Północnej i Azji pod względem warunków konkurencji 
(0,3 %–1 %). W Unii Europejskiej do 1999 r. stosowano wartość przyjętą na poziomie 
międzynarodowym wynoszącą 0,3 %.
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Poprawka 30
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą” definiuje się w taki 
sposób, aby nie przyznawano wsparcia 
dochodu osobom, dla których działalność 
rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część 
ich ogólnej działalności gospodarczej lub 
których główna działalność gospodarcza 
nie jest działalnością rolniczą, przy 
jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia 
osób prowadzących działalność rolniczą i 
nierolniczą. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 
uznawani za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą, na podstawie 
warunków, takich jak: badanie dochodów, 
nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot 
działalności przedsiębiorstwa lub 
uwzględnienie w rejestrach.

d) „rolników” definiuje się w taki 
sposób, aby nie przyznawano wsparcia 
dochodu osobom, dla których działalność 
rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część 
ich ogólnej działalności gospodarczej, przy 
jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia 
osób prowadzących działalność rolniczą i 
nierolniczą. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 
uznawani za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą, na podstawie 
warunków określonych w definicji 
ramowej na szczeblu UE.

Or. en

Poprawka 31
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wymóg odbycia odpowiedniego 
przeszkolenia i posiadania odpowiednich 
umiejętności.

(iii) wymóg odbycia odpowiedniego 
przeszkolenia i posiadania odpowiednich 
umiejętności oraz nabytą już wiedzę, które 
będą podlegały audytowi umiejętności.

Or. en
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Uzasadnienie

Młody rolnik mógł nabyć wiele umiejętności i posiadać szeroką wiedzę, które należy uznać.

Poprawka 32
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Realizując cele szczegółowe, 
państwa członkowskie zapewniają 
uproszczenie i dobre wyniki wsparcia w 
ramach WPR.

2. Realizując cele szczegółowe, 
państwa członkowskie zapewniają 
beneficjentom końcowym równe warunki,
uproszczenie i zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych podczas udzielania
wsparcia w ramach WPR.

Or. en

Uzasadnienie

W nowej WPR beneficjentom końcowym należy zapewnić równe warunki oraz uproszczenie 
zasad.

Poprawka 33
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W związku z uznaniem nowego 
modelu realizacji państwa członkowskie
powołują funkcjonalnie niezależny organ 
ds. mediacji i odwołań dysponujący 
odpowiednią wiedzą fachową, w którym 
reprezentowane są właściwe 
zainteresowane podmioty.

Or. en
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Uzasadnienie

Procedura odwoławcza ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia równego traktowania 
beneficjentów.

Poprawka 34
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o zasady dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska, w 
tym ustanawiających elementy systemu 
wskaźnika trwałych użytków zielonych, 
rok odniesienia i wskaźnik przekształcenia 
zgodnie z normą GAEC 1, o której mowa 
w załączniku III, oraz format i dodatkowe 
elementy minimalne i funkcje narzędzia 
dotyczącego zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych w zakresie 
składników pokarmowych.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia, zgodnie z art. 138, aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o zasady dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska, w 
tym ustanawiających elementy systemu 
wskaźnika trwałych użytków zielonych, 
rok odniesienia i wskaźnik przekształcenia 
zgodnie z normą GAEC 1, o której mowa 
w załączniku III, a także umożliwiających 
zezwalanie na wyjątki od zasady 
warunkowości, przy czym zasady tworzy 
się w wyjątkowych sytuacjach 
pozostających poza kontrolą 
beneficjentów, a także w sytuacjach siły 
wyższej, oraz format i dodatkowe elementy 
minimalne i funkcje narzędzia dotyczącego 
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych w zakresie składników 
pokarmowych w państwach 
członkowskich, w których wprowadzane 
jest to narzędzie.

Or. en

Poprawka 35
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) stosowanie najlepszych praktyk 
rolno-leśnych na gruntach rolnych i 
leśnych.

Or. en

Uzasadnienie

Praktyki rolno-leśne przynoszą wiele korzyści środowisku i przyczyniają się do większej 
odporności gospodarstw rolnych.

Poprawka 36
Petri Sarvamaa

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 
obniżyć kwotę podstawowego wsparcia 
dochodu do celów stabilności, która ma 
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
niniejszego rozdziału za dany rok 
kalendarzowy zgodnie ze szczegółowymi 
zasadami określonymi w ich planach 
strategicznych WPR.

Or. en

Uzasadnienie

Obniżanie lub ograniczanie płatności bezpośrednich prowadzi do powstawania specyficznych 
zachęt, które nie wspierają rozwoju strukturalnego gospodarstw rolnych. Obniżanie płatności 
bezpośrednich powyżej 60 000 EUR wpłynie nie tylko na wyjątkowo duże jednostki, lecz także 
na jednostki średniej wielkości, którym również zależy na inwestycjach i rozwoju. Wdrożenie 
pułapów proponowanych w art. 15 mogłoby stanowić zachętę do dzielenia gospodarstw 
rolnych w sposób, którego nie można uznać za właściwy. Obliczanie wynagrodzeń i 
powiązanych składek stanowiłoby obciążenie administracyjne zarówno dla rolnika, jak i dla 
państwa członkowskiego. Potrzebne jest uproszczenie.

Poprawka 37
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL



PE632.816v01-00 22/56 AM\1173369PL.docx

PL

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 zmniejszają 
kwotę płatności bezpośrednich, która ma 
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
niniejszego rozdziału za dany rok 
kalendarzowy do 60 000 EUR:

Or. en

Uzasadnienie

Należy utworzyć fundusz na rzecz proponowanej płatności redystrybucyjnej, zgodnie z 
aktualnym wnioskiem nie będzie nadwyżki na finansowanie płatności redystrybucyjnej.

Poprawka 38
Petri Sarvamaa

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

Uzasadnienie

Obniżanie lub ograniczanie płatności bezpośrednich prowadzi do powstawania specyficznych 
zachęt, które nie wspierają rozwoju strukturalnego gospodarstw rolnych. Obniżanie płatności 
bezpośrednich powyżej 60 000 EUR wpłynie nie tylko na wyjątkowo duże jednostki, lecz także 
na jednostki średniej wielkości, którym również zależy na inwestycjach i rozwoju. Wdrożenie 
pułapów proponowanych w art. 15 mogłoby stanowić zachętę do dzielenia gospodarstw 
rolnych w sposób, którego nie można uznać za właściwy. Obliczanie wynagrodzeń i 
powiązanych składek stanowiłoby obciążenie administracyjne zarówno dla rolnika, jak i dla 
państwa członkowskiego. Potrzebne jest uproszczenie.

Poprawka 39
Luke Ming Flanagan
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w imieniu grupy GUE/NGL

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
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

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 41
Petri Sarvamaa

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

Uzasadnienie

Obniżanie lub ograniczanie płatności bezpośrednich prowadzi do powstawania specyficznych 
zachęt, które nie wspierają rozwoju strukturalnego gospodarstw rolnych. Obniżanie płatności 
bezpośrednich powyżej 60 000 EUR wpłynie nie tylko na wyjątkowo duże jednostki, lecz także 
na jednostki średniej wielkości, którym również zależy na inwestycjach i rozwoju. Wdrożenie 
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pułapów proponowanych w art. 15 mogłoby stanowić zachętę do dzielenia gospodarstw 
rolnych w sposób, którego nie można uznać za właściwy. Obliczanie wynagrodzeń i 
powiązanych składek stanowiłoby obciążenie administracyjne zarówno dla rolnika, jak i dla 
państwa członkowskiego. Potrzebne jest uproszczenie.

Poprawka 42
Petri Sarvamaa

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

Uzasadnienie

Obniżanie lub ograniczanie płatności bezpośrednich prowadzi do powstawania specyficznych 
zachęt, które nie wspierają rozwoju strukturalnego gospodarstw rolnych. Obniżanie płatności 
bezpośrednich powyżej 60 000 EUR wpłynie nie tylko na wyjątkowo duże jednostki, lecz także 
na jednostki średniej wielkości, którym również zależy na inwestycjach i rozwoju. Wdrożenie 
pułapów proponowanych w art. 15 mogłoby stanowić zachętę do dzielenia gospodarstw 
rolnych w sposób, którego nie można uznać za właściwy. Obliczanie wynagrodzeń i 
powiązanych składek stanowiłoby obciążenie administracyjne zarówno dla rolnika, jak i dla 
państwa członkowskiego. Potrzebne jest uproszczenie.

Poprawka 43
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

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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Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

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
Petri Sarvamaa

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

Uzasadnienie

Obniżanie lub ograniczanie płatności bezpośrednich prowadzi do powstawania specyficznych 
zachęt, które nie wspierają rozwoju strukturalnego gospodarstw rolnych. Obniżanie płatności 
bezpośrednich powyżej 60 000 EUR wpłynie nie tylko na wyjątkowo duże jednostki, lecz także 
na jednostki średniej wielkości, którym również zależy na inwestycjach i rozwoju. Wdrożenie 
pułapów proponowanych w art. 15 mogłoby stanowić zachętę do dzielenia gospodarstw 
rolnych w sposób, którego nie można uznać za właściwy. Obliczanie wynagrodzeń i 
powiązanych składek stanowiłoby obciążenie administracyjne zarówno dla rolnika, jak i dla 
państwa członkowskiego. Potrzebne jest uproszczenie.

Poprawka 46
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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 
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

Uzasadnienie

Kompensowanie wynagrodzeń przed wprowadzeniem pułapu nie jest uzasadnione, ponieważ 
obecne płatności są powiązane z wcześniejszą działalnością, która nie wiąże się z bieżącą 
działalnością rolniczą.

Poprawka 47
Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

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:

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

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowana metoda powinna zostać uproszczona i państwa członkowskie powinny stosować 
ją na zasadzie dobrowolności. Wdrożenie zaproponowanego modelu byłoby niezwykle trudne. 
Niektóre gospodarstwa wykorzystują opłacaną siłę roboczą do wykonywania pracy, a w 
niektórych przypadkach korzystają z umów z zewnętrznym operatorem. Proponowany model 
nie uwzględnia kosztów zatrudnienia siły roboczej. Lepszym modelem niż zwracanie się do 
rolnika o określenie kosztów byłoby bezpośrednie obliczenie ich przez administrację w 
zależności od sektora produkcji, liczby zwierząt, powierzchni, a także średniego 
wykorzystania siły roboczej w każdym z sektorów.

Poprawka 48
Petri Sarvamaa

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

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

Or. en

Poprawka 49
Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) koszty zawierania umów związane 
z działalnością rolniczą zadeklarowane 
przez rolnika;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana metoda powinna zostać uproszczona i państwa członkowskie powinny stosować 
ją na zasadzie dobrowolności. Wdrożenie zaproponowanego modelu byłoby niezwykle trudne. 
Niektóre gospodarstwa wykorzystują opłacaną siłę roboczą do wykonywania pracy, a w 
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niektórych przypadkach korzystają z umów z zewnętrznym operatorem. Proponowany model 
nie uwzględnia kosztów zatrudnienia siły roboczej. Lepszym modelem niż zwracanie się do 
rolnika o określenie kosztów byłoby bezpośrednie obliczenie ich przez administrację w 
zależności od sektora produkcji, liczby zwierząt, powierzchni, a także średniego 
wykorzystania siły roboczej w każdym z sektorów.

Poprawka 50
Petri Sarvamaa

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 51
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana przede wszystkim jako 
wkład w finansowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności, a w dalszej kolejności w 
finansowanie innych interwencji 
należących do płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z wielkością produkcji.

Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana jako wkład w 
finansowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności.

Or. en
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Uzasadnienie

Środki wynikające z ograniczenia z pierwszego filaru powinny pozostać tym filarze na 
potrzeby płatności redystrybucyjnych.

Poprawka 52
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą również 
wykorzystać całą tę kwotę lub jej część do 
finansowania rodzajów interwencji w 
ramach EFRROW, jak określono w 
rozdziale IV, w drodze przesunięcia. Takie 
przesunięcie do EFRROW jest częścią 
tabeli finansowych planu strategicznego 
WPR i może zostać poddane przeglądowi 
w 2023 r. zgodnie z art. 90. Maksymalne 
limity przesunięć środków z EFRG do 
EFRROW ustanowione na podstawie art. 
90 nie mają zastosowania do tego 
przesunięcia.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Środki wynikające z ograniczenia z pierwszego filaru powinny pozostać tym filarze na 
potrzeby płatności redystrybucyjnych.

Poprawka 53
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do celów ust. 4 państwa 
członkowskie zapewniają, aby najpóźniej 

5. Do celów ust. 4 państwa 
członkowskie zapewniają, aby najpóźniej 
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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.

w roku składania wniosków 2026 wartość 
wszystkich uprawnień do płatności 
odpowiadała co najmniej 100 % 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.

Or. en

Uzasadnienie

Aby sprawiedliwie traktować rolników i zapewnić wiarygodność systemu wsparcia z 
perspektywy społeczeństwa, należy utrzymać jednakową wartość płatności do 2026 r.

Poprawka 54
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zmniejszenia, o których mowa w 
ust. 6, muszą być oparte na obiektywnych 
i niedyskryminujących kryteriach. Bez 
uszczerbku dla wartości minimalnej 
ustanowionej zgodnie z ust. 5 kryteria te 
mogą obejmować ustalenie 
maksymalnego obniżenia, które nie może 
przekraczać 30 %.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp ten mógłby ograniczyć konwergencję płatności.

Poprawka 55
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć uzupełniające wsparcie 
dochodu dla młodych rolników na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć uzupełniające wsparcie 
dochodu dla młodych rolników i nowych 
podmiotów na rynku na warunkach 
określonych w niniejszym artykule 
i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

Or. en

Poprawka 56
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wsparcie dobrowolnych systemów na rzecz 
klimatu i środowiska („ekoprogramy”) na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

1. W ramach płatności bezpośrednich
państwa członkowskie zapewniają 
wsparcie obowiązkowych systemów na 
rzecz działań na rzecz klimatu i 
zrównoważenia środowiskowego 
(„ekoprogram”) zgodnie z warunkami 
określonymi w niniejszym artykule i 
doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WP; programy te należy 
postrzegać jako programy podstawowe, 
które powinny być warunkiem podjęcia 
bardziej ambitnych dobrowolnych 
zobowiązań dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest przyjęcie celowych konstruktywnych ekoprogramów finansowanych z filaru I, 
w których mogą uczestniczyć wszyscy rolnicy w celu osiągnięcia pożądanych wyników.

Poprawka 57
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Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie udzielają 
wsparcia w ramach tego rodzaju 
interwencji osobom faktycznie 
prowadzącym działalność rolniczą, które 
zobowiązują się prowadzić na 
kwalifikujących się hektarach praktyki 
rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska.

2. Państwa członkowskie udzielają 
wsparcia w ramach tego rodzaju 
interwencji osobom faktycznie 
prowadzącym działalność rolniczą, które 
zobowiązują się prowadzić na 
kwalifikujących się hektarach praktyki 
rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska; obszary wyznaczone zgodnie z 
dyrektywami 92/43/EWG i 2009/147/WE 
są automatycznie uznawane za 
kwalifikujące się do programu.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy uprawiający określone grunty rolne muszą być wynagradzani za zaangażowanie i 
wysiłek.

Poprawka 58
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz praktyk rolniczych korzystnych dla
klimatu i środowiska.

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz praktyk rolniczych, które zwiększą 
potencjał w zakresie łagodzenia zmiany
klimatu i przystosowania się do niej oraz 
zwiększą zrównoważenie środowiskowe. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby 
praktyki te były zgodne z porozumieniami 
WTO w sprawie rolnictwa, załącznikiem 
2.5.6.

Or. en
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Uzasadnienie

Praktyki rolnicze należy dostosować tak, aby zmaksymalizować potencjał łagodzenia zmiany 
klimatu.

Poprawka 59
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Praktyki te są zaprojektowane tak, 
by spełniały co najmniej jeden z celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i 
klimatu, określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f).

4. Praktyki te są opracowane tak, by 
spełniały co najmniej jeden z celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i 
klimatu określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f). W celu zapewnienia wyników 
jakościowych i ilościowych 
umożliwiających osiągnięcie tych celów 
praktyki te są powiązane z konkretnymi 
działaniami mającymi na celu spełnienie 
ustanowionych i przewidzianych już norm 
określonych w normach GAEC 1–GAEC 
10 załącznika III.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić wymierne rezultaty, należy podjąć działania z uwzględnieniem ustalonych 
wcześniej celów i norm GAEC, które są jasne dla rolnika, oraz zapewnić wprowadzenie 
istotnych działań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej w 
rolnictwie konwencjonalnym.

Poprawka 60
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ramach tego rodzaju interwencji 5. W ramach tego rodzaju interwencji 
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państwa członkowskie zapewniają 
wyłącznie płatności dotyczące zobowiązań, 
które:

państwa członkowskie zapewniają 
wyłącznie płatności dotyczące zobowiązań, 
które są zgodne z zobowiązaniami 
określonymi w pkt 4 niniejszego artykułu i 
są do nich dostosowane, i wykraczają poza 
inne odnośne wymogi podstawowe w 
zakresie zarządzania i normy dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska ustanowione w sekcji 2 
rozdziału I niniejszego tytułu;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić wymierne rezultaty, należy podjąć działania uwzględniające określone cele i 
normy jasne dla rolnika.

Poprawka 61
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykraczają poza minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów i 
środków ochrony roślin, dobrostanu 
zwierząt, jak również inne obowiązkowe 
wymogi ustanowione na mocy prawa 
krajowego i prawa Unii;

b) wykraczają poza minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów i 
środków ochrony roślin oraz dobrostanu 
zwierząt;

Or. en

Uzasadnienie

Zbędne powtórzenie; normy zostały już ujęte w załączniku III.

Poprawka 62
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wsparcie dla ekoprogramów ma 
formę płatności rocznej za kwalifikujący 
się hektar oraz przydzielane jest jako:

6. Wsparcie dla ekoprogramów 
obejmuje 25 % płatności bezpośrednich 
wypłacanych w formie rocznej jednolitej 
stawki ryczałtowej na kwalifikujący się 
hektar i jest przyznawane w następujący 
sposób:

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić absorpcję w ramach ekoprojektów, na środek ten należy przeznaczyć 
odpowiednią część płatności bezpośrednich. Należy je wspierać w równym stopniu ze względu 
na równe koszty spełnienia odnośnych wymogów.

Poprawka 63
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) płatności dodatkowe w stosunku do 
podstawowego wsparcia dochodu 
określonego w podsekcji 2 niniejszej 
sekcji; albo

a) płatności dodatkowe w stosunku do 
podstawowego wsparcia dochodu 
określonego w podsekcji 2 niniejszej 
sekcji;

Or. en

Poprawka 64
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) płatności stanowiące 
rekompensatę dla beneficjentów za część 
lub całość poniesionych dodatkowych 

skreśla się



PE632.816v01-00 36/56 AM\1173369PL.docx

PL

kosztów i utraconych dochodów w wyniku 
podjętych zobowiązań ustanowionych 
zgodnie z art. 65.

Or. en

Uzasadnienie

Ekoprojekty muszą pozostać w ramach filaru I finansowanego z płatności bezpośrednich.

Poprawka 65
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) badania naukowe i produkcja 
eksperymentalna, w szczególności 
ukierunkowane na oszczędność wody i
energii, opakowania ekologiczne, 
ograniczanie ilości odpadów, odporność na 
agrofagi, zmniejszenie ryzyka i wpływu 
związanych ze stosowaniem pestycydów, 
zapobieganie szkodom powodowanym 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi 
i zwiększenie wykorzystania odmian 
owoców i warzyw dostosowanych do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych;

b) badania naukowe i produkcja 
eksperymentalna, w szczególności 
ukierunkowane na odzyskiwanie wody, 
wytwarzanie i oszczędzanie energii, 
opakowania ekologiczne, ograniczanie 
ilości odpadów, odporność na agrofagi, 
zmniejszenie ryzyka i wpływu związanych 
ze stosowaniem pestycydów, promowanie 
zintegrowanej ochrony roślin, 
zapobieganie szkodom powodowanym 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi
zapobieganie szkodom powodowanym 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi 
i zwiększenie wykorzystania odmian 
owoców i warzyw dostosowanych do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Zintegrowana ochrona roślin powinna koncentrować się na ograniczeniu stosowania 
środków ochrony roślin.

Poprawka 66
Luke Ming Flanagan
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w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) integrowana produkcja; d) agroleśnictwo i zintegrowane 
systemy produkcji;

Or. en

Uzasadnienie

Agroleśnictwo przynosi wiele korzyści w ramach zintegrowanego systemu produkcji.

Poprawka 67
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) działania służące zwiększeniu 
odporności na agrofagi;

h) działania służące zwiększeniu 
odporności na agrofagi poprzez 
promowanie koncepcji integrowanej 
ochrony roślin;

Or. en

Uzasadnienie

Zintegrowana ochrona roślin powinna koncentrować się na ograniczeniu stosowania 
środków ochrony roślin.

Poprawka 68
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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k) działania służące zwiększeniu 
zrównoważonego charakteru i 
efektywności transportu oraz 
przechowywania produktów z sektora 
owoców i warzyw;

k) działania służące zwiększeniu 
zrównoważonego charakteru 
i efektywności transportu dzięki 
promowaniu krótkich łańcuchów dostaw
oraz przechowywania produktów z sektora 
owoców i warzyw;

Or. en

Poprawka 69
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera a – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) działania mające na celu 
zwiększenie obszarów pastwisk dla 
owadów zapylających;

Or. en

Uzasadnienie

Owady zapylające mają zasadnicze znaczenie dla rolnictwa i są obecnie zagrożone.

Poprawka 70
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) definicji ula i metod obliczania 
liczby uli;

b) definicji ula i metod obliczania 
liczby uli uznawanych za ekwiwalent 
danej jednostki żywego inwentarza;

Or. en
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Uzasadnienie

Należy podjąć działania w celu wsparcia i określenia ilościowego pszczelarstwa.

Poprawka 71
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) promocja, rozwój i wdrażanie 
metod produkcji przyjaznych dla 
środowiska naturalnego, standardów 
dobrostanu zwierząt, odpornych na 
agrofagi i racjonalnych ekologicznie 
praktyk uprawy, technik produkcji i metod 
produkcji, racjonalnego ekologicznie 
wykorzystania produktów ubocznych i 
odpadów i gospodarowania nimi, 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych, w szczególności ochrony 
wody, gleby i innych zasobów naturalnych; 
cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. e) i f);

d) promocja, rozwój i wdrażanie 
metod produkcji przyjaznych dla 
środowiska naturalnego, standardów 
dobrostanu zwierząt, odpornych na 
agrofagi i racjonalnych ekologicznie 
praktyk uprawy, w tym wprowadzenie 
koniczyny i innych upraw wiążących azot, 
technik i metod produkcji, racjonalnego 
ekologicznie wykorzystania produktów 
ubocznych i odpadów oraz
gospodarowania nimi zgodnie z zasadą 
bliskości, zrównoważonego wykorzystania 
zasobów naturalnych, w szczególności 
ochrony wody, gleby i innych zasobów 
naturalnych; cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. e) i f);

Or. en

Uzasadnienie

Uprawy wiążące azot przynoszą wiele korzyści, takich jak ograniczenie sztucznego 
wykorzystania azotu oraz poprawa struktury gleby.

Poprawka 72
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera h
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) zapobieganie sytuacjom 
kryzysowym i zarządzanie ryzykiem w celu 
unikania kryzysów i postępowania w 
sytuacjach kryzysowych na rynkach w 
obrębie co najmniej jednego sektora, o 
których mowa w art. 39 lit. f); cele te 
odnoszą się do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c).

h) proaktywne strategie ograniczania 
ryzyka i zapobiegania mu w połączeniu z 
zarządzaniem ryzykiem w celu unikania 
kryzysów i postępowania w sytuacjach 
kryzysowych na rynkach w obrębie co 
najmniej jednego sektora, o których mowa 
w art. 39 lit. f); cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. a), b) i c).

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczanie ryzyka i zapobieganie mu może obniżyć koszty rolników, jeżeli towarzyszy im 
zarządzanie ryzykiem.

Poprawka 73
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ochrony gleby, w tym zwiększania 
zasobów węgla w glebie;

(i) ochrony gleby oraz przywrócenia 
żyzności i struktury gleby, w tym 
zwiększenia potencjału pochłaniania 
dwutlenku węgla w glebie;

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiednia struktura gleby prowadzi do poprawy żyzności gleby, co zmniejsza 
zapotrzebowanie na sztuczne nawozy.

Poprawka 74
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – akapit 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zobowiązania środowiskowe, 
klimatyczne i inne zobowiązania w 
dziedzinie zarządzania;

a) zachęcanie do zrównoważenia 
środowiskowego, środków łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowania się do 
niej, w tym odpowiedniej ochrony terenów 
podmokłych i gleb organicznych wraz z 
innymi zobowiązaniami w zakresie
zarządzania korzystnymi dla środowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest wspieranie ochrony środowiska i odpowiednie promowanie działań na rzecz 
osiągnięcia tego celu.

Poprawka 75
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) niekorzystne warunki specyficzne 
dla obszaru wynikające z określonych 
obowiązkowych wymogów;

c) niekorzystne warunki specyficzne 
dla obszaru wynikające z określonych 
obowiązkowych wymogów, w tym 
wdrożenia dyrektyw 92/43/EWG i 
2009/147/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby rozpoznać uciążliwe zobowiązania w zakresie zgodności z dyrektywami w 
sprawie ptactwa i siedlisk.

Poprawka 76
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – akapit 1 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) narzędzia zarządzania ryzykiem; f) narzędzia ograniczania ryzyka, 
zapobiegania mu i zarządzania ryzykiem;

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczanie ryzyka i zapobieganie mu może obniżyć koszty rolników, jeżeli towarzyszy im 
zarządzanie ryzykiem.

Poprawka 77
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu zobowiązań 
środowiskowych, klimatycznych i innych 
zobowiązań w dziedzinie zarządzania na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności na rzecz zachęcania 
do stosowania zrównoważonych
środowiskowo praktyk, środków 
łagodzenia zmiany klimatu i dostosowania 
się do niej oraz innych zobowiązań w 
zakresie zarządzania korzystnych dla 
środowiska na warunkach określonych w 
niniejszym artykule i doprecyzowanych w 
ich planach strategicznych WPR.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zachęcanie do stosowania praktyk, które mają wpływ na koszty ponoszone 
przez rolników przy ich wdrażaniu.

Poprawka 78
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
udostępnić wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji na całym swoim 
terytorium zgodnie ze swoimi krajowymi, 
regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi 
potrzebami.

3. Państwa członkowskie 
udostępniają wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji na całym swoim 
terytorium zgodnie ze swoimi krajowymi, 
regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi 
potrzebami.

Or. en

Poprawka 79
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) różnią się od zobowiązań, w 
odniesieniu do których przyznaje się 
płatności na podstawie art. 28.

d) wykraczają poza, lecz mają 
charakter uzupełniający w stosunku do
zobowiązań, w odniesieniu do których 
przyznaje się płatności na podstawie art. 
28, i czerpnią z tych zobowiązań.

Or. en

Poprawka 80
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie 
rekompensują beneficjentom koszty 
poniesione i dochody utracone w wyniku 
podjętych zobowiązań. W razie potrzeby 
mogą one również pokrywać koszty 
transakcji. W należycie uzasadnionych 
przypadkach państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w formie płatności 

6. Państwa członkowskie 
rekompensują beneficjentom koszty 
poniesione i dochody utracone w wyniku 
podjętych zobowiązań. W razie potrzeby 
mogą one również pokrywać koszty 
transakcji. W należycie uzasadnionych 
przypadkach państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności zaliczkowe w celu 
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zryczałtowanej lub płatności jednorazowej
na jednostkę. Płatności przyznawane są 
corocznie.

zachęcenia do przyjmowania 
innowacyjnych środków; wsparcie może 
być udzielane jako zryczałtowana lub 
jednorazowa płatność na jednostkę. 
Płatności przyznawane są corocznie.

Or. en

Poprawka 81
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W przypadku gdy wsparcie w 
ramach tego rodzaju interwencji jest 
przyznawane na zobowiązania rolno-
środowiskowo-klimatyczne, zobowiązania 
do konwersji lub utrzymania praktyk i 
metod rolnictwa ekologicznego 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
834/2007 oraz na usługi leśno-
środowiskowe i klimatyczne, państwa 
członkowskie ustanawiają płatność na 
hektar.

9. W przypadku gdy wsparcie 
w ramach tego rodzaju interwencji jest 
przyznawane na zobowiązania rolno-
środowiskowo-klimatyczne, zobowiązania 
do konwersji lub utrzymania praktyk 
i metod rolnictwa ekologicznego 
określonych w rozporządzeniu (WE) 
nr 834/2007, tworzenie i odnawianie 
systemów rolno-leśnych oraz na usługi 
leśno-środowiskowe i klimatyczne, 
państwa członkowskie ustanawiają 
płatność na hektar.

Or. en

Uzasadnienie

JRC i inne badania wykazały wysoką wartość agroleśnictwa związaną z łagodzeniem zmiany 
klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a jego znaczenie uwzględnia się w motywach 5, 38, 39 i 
41. Jednakże „agroleśnictwo” nie jest wyraźnie wymienione w żadnym artykule. 
Sformułowanie to zaczerpnięto bezpośrednio z motywu 39.

Poprawka 82
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1



AM\1173369PL.docx 45/56 PE632.816v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu ograniczeń 
naturalnych lub innych ograniczeń 
specyficznych dla obszaru na warunkach 
określonych w niniejszym artykule i 
doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów szczegółowych, o 
których mowa w art. 6 ust. 1.

1. Państwa członkowskie przyznają
płatności z tytułu ograniczeń naturalnych 
lub innych ograniczeń specyficznych dla 
obszaru na warunkach określonych 
w niniejszym artykule i doprecyzowanych 
w ich planach strategicznych WPR w celu 
wsparcia rolników na obszarach o 
niekorzystnych warunkach i 
peryferyjnych oraz aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów szczegółowych, 
o których mowa w art. 6 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi powinny być ukierunkowane 
przede wszystkim na obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, aby zapewnić na 
nich ciągłość rolnictwa.

Poprawka 83
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności te są przyznawane 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w odniesieniu do 
obszarów wyznaczonych zgodnie z art. 32 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

2. Płatności te przyznawane są 
rolnikom w odniesieniu do obszarów 
wyznaczonych zgodnie z art. 32 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w 
oparciu o dotkliwość licznych ograniczeń 
określonych w ramach kryteriów 
biofizycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Poziom płatności powinien dokładnie odzwierciedlać stopień dotkliwości niekorzystnej 
sytuacji.
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Poprawka 84
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
rekompensowania beneficjentom na danym 
obszarze całości lub części dodatkowych 
kosztów i utraconych dochodów 
związanych z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi ograniczeniami specyficznymi 
dla obszaru.

3. W przypadku gdy państwa 
członkowskie określają w planach 
strategicznych WPR różne poziomy 
ograniczeń, mogą podjąć decyzję o 
zróżnicowaniu kwoty wsparcia na hektar 
przyznawanej beneficjentom; wysokość 
rekompensaty jest proporcjonalna do 
uciążliwości stwierdzonych ograniczeń.
Państwa członkowskie mogą przyznawać 
płatności w ramach tego rodzaju 
interwencji wyłącznie w celu 
rekompensowania beneficjentom na danym 
obszarze całości lub części dodatkowych 
kosztów i utraconych dochodów 
związanych z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi ograniczeniami specyficznymi 
dla obszaru. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby odpowiednie obliczenia 
były właściwe, dokładne i przeprowadzone 
z wyprzedzeniem na podstawie rzetelnej, 
sprawiedliwej i weryfikowalnej metody 
obliczeniowej.

Or. en

Uzasadnienie

Różne poziomy lub zakresy płatności powinny odzwierciedlać określony stopień uciążliwości 
niekorzystnej sytuacji lub ograniczenia, przy czym metodyka obliczania powinna być jasna i 
przejrzysta.

Poprawka 85
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dodatkowe koszty i utracone 
dochody, o których mowa w ust. 3, oblicza 
się w odniesieniu do ograniczeń 
naturalnych lub innych ograniczeń 
specyficznych dla obszaru przez 
porównanie z obszarami, gdzie nie 
występują ograniczenia naturalne ani inne 
ograniczenia specyficzne dla obszaru.

4. Dodatkowe koszty i utracone 
dochody, o których mowa w ust. 3, oblicza 
się w odniesieniu do ograniczeń 
naturalnych lub innych ograniczeń 
specyficznych dla obszaru przez 
porównanie z obszarami, gdzie nie 
występują ograniczenia naturalne ani inne 
ograniczenia specyficzne dla obszaru, a 
stosowana metoda obliczania powinna być 
odpowiednia i możliwa do sprawdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Obliczenia dotyczące poziomów płatności powinny być jasne, przejrzyste i możliwe do 
zweryfikowania.

Poprawka 86
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu 
niekorzystnych warunków specyficznych 
dla obszaru narzuconych przez wymogi 
wynikające z wdrożenia dyrektyw 
92/43/EWG i 2009/147/WE lub dyrektywy 
2000/60/WE na warunkach określonych w 
niniejszym artykule i doprecyzowanych w 
ich planach strategicznych WPR, aby 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
szczegółowych, o których mowa w art. 6 
ust. 1.

1. Państwa członkowskie przyznają
płatności z tytułu niekorzystnych 
warunków specyficznych dla obszaru 
narzuconych przez wymogi wynikające 
z wdrożenia dyrektyw 92/43/EWG 
i 2009/147/WE lub dyrektywy 
2000/60/WE na warunkach określonych 
w niniejszym artykule i doprecyzowanych 
w ich planach strategicznych WPR, aby 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
szczegółowych, o których mowa w art. 6 
ust. 1.

Or. en
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Uzasadnienie

Płatności dla tych obszarów, na których rolnicy zapewniają wartościowe dobro publiczne, nie 
powinny być opcjonalne.

Poprawka 87
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności te mogą być przyznawane 
rolnikom, posiadaczom lasów i innym 
zarządcom gruntów w odniesieniu do 
obszarów cechujących się niekorzystnymi 
warunkami, o których mowa w ust. 1.

2. Płatności te są przyznawane 
rolnikom, posiadaczom lasów i innym 
zarządcom gruntów w odniesieniu do 
obszarów cechujących się niekorzystnymi 
warunkami, o których mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 88
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
rekompensowania beneficjentom całości 
lub części dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów związanych z 
niekorzystnymi warunkami specyficznymi 
dla danego obszaru.

4. Państwa członkowskie przyznają
płatności w ramach tego rodzaju 
interwencji wyłącznie w celu 
rekompensowania beneficjentom 
dodatkowych kosztów i utraconych 
dochodów związanych z niekorzystnymi 
warunkami specyficznymi dla danego 
obszaru.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy powinni być w pełni wynagradzani za zapewnienie tego ważnego dobra publicznego.
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Poprawka 89
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do ograniczeń 
wynikających z dyrektyw 92/43/EWG i 
2009/147/WE – w stosunku do 
niekorzystnych warunków wynikających z 
wymogów wykraczających poza odnośne
normy dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska ustanowione zgodnie z 
niniejszym tytułem rozdział 1 sekcja 2 
niniejszego rozporządzenia, jak również 
wykraczających poza warunki ustanowione 
w zakresie utrzymania użytków rolnych 
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) niniejszego 
rozporządzenia;

a) w odniesieniu do ograniczeń 
wynikających z dyrektyw 92/43/EWG 
i 2009/147/WE – w stosunku do 
niekorzystnych warunków spełniających 
wymogi odnośnych normy dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
ustanowione zgodnie z niniejszym tytułem 
rozdział 1 sekcja 2 niniejszego 
rozporządzenia, jak również 
wykraczających poza warunki ustanowione 
w zakresie utrzymania użytków rolnych 
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy przestrzegają wymogów dyrektywy i powinni otrzymywać rekompensaty w tym 
zakresie, a nie w odniesieniu do wymogów wykraczających poza dyrektywę.

Poprawka 90
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do ograniczeń 
wynikających z dyrektywy 2000/60/WE –
w stosunku do niekorzystnych warunków 
wynikających z wymogów wykraczających 
poza odnośne wymogi podstawowe w 
zakresie zarządzania, z wyjątkiem SMR 2, 
o czym mowa w załączniku III, i normy 

b) w odniesieniu do ograniczeń 
wynikających z dyrektywy 2000/60/WE –
w stosunku do niekorzystnych warunków 
wynikających ze spełniania odnośnych 
wymogów ustawowych w zakresie 
zarządzania, o których mowa w załączniku 
III, i normy dobrej kultury rolnej zgodnej 
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dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska ustanowione na podstawie 
rozdziału I sekcja 2 niniejszego tytułu, jak 
również wykraczających poza warunki 
ustanowione w zakresie utrzymania 
użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit.
a) niniejszego rozporządzenia.

z ochroną środowiska ustanowione na 
podstawie rozdziału I sekcja 2 niniejszego 
tytułu, jak również warunków 
ustanowionych w zakresie utrzymania 
użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. a) niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy przestrzegają wymogów dyrektywy i powinni otrzymywać rekompensaty w tym 
zakresie, a nie w odniesieniu do wymogów wykraczających poza dyrektywę.

Poprawka 91
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zalesianie i inwestycje 
nieprodukcyjne związane z celami 
szczegółowymi dotyczącymi środowiska i 
klimatu określonymi w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f);

a) tworzenie systemów rolno-leśnych,
zalesianie i inwestycje nieprodukcyjne 
związane z celami szczegółowymi 
dotyczącymi środowiska i klimatu 
określonymi w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f);

Or. en

Uzasadnienie

Systemy rolno-leśne przynoszą wiele korzyści środowisku i zwiększają odporność 
gospodarstw rolnych. Utworzenie i utrzymanie obszarów rolno-leśnych nie oznacza 
zalesiania, ponieważ grunty zachowują zasadniczo status gruntów rolnych w systemie ZSZiK i 
LPIS. Koszty indywidualnej ochrony drzew przed zwierzętami mogą być wysokie, a włączenie 
„agroleśnictwa” do niniejszego artykułu umożliwia uzyskanie pomocy do wysokości 100 % 
kosztów kwalifikowalnych.

Poprawka 92
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają
wsparcie na narzędzia zarządzania 
ryzykiem na warunkach określonych w 
niniejszym artykule i doprecyzowanych w 
ich planach strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznać wsparcie na narzędzia 
zarządzania ryzykiem na warunkach 
określonych w niniejszym artykule i 
doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR; ponadto należy 
wspierać i promować strategie 
ograniczania ryzyka, które zwiększają 
odporność gospodarstw rolnych i
zmniejszają narażenie na skutki 
niestabilności dochodów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachęcać do łagodzenia ryzyka i zapobiegania sytuacjom kryzysowym oraz traktować 
je na równi z zarządzaniem ryzykiem.

Poprawka 93
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wkłady finansowe na rzecz 
środków zwiększających odporność 
gospodarstw rolnych, w tym między 
innymi strategii dywersyfikacji upraw i 
systemy rolno-leśne;

Or. en

Uzasadnienie

Systemy rolno-leśne i strategie dywersyfikacji upraw mogą zwiększyć odporność 
gospodarstw.

Poprawka 94
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Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na wymianę wiedzy i 
informowanie w dziedzinie rolnictwa, 
leśnictwa i przedsiębiorstw wiejskich, na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na wymianę wiedzy 
i informowanie w dziedzinie rolnictwa, 
agroleśnictwa, leśnictwa i przedsiębiorstw 
wiejskich, na warunkach określonych 
w niniejszym artykule i doprecyzowanych 
w ich planach strategicznych WPR.

Or. en

Poprawka 95
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zdecydować o 
niestosowaniu kryteriów kwalifikacji w 
odniesieniu do interwencji inwestycyjnych 
wyraźnie ukierunkowanych na cele 
środowiskowe lub realizowanych w 
związku z odbudową ekosystemów.

Państwa członkowskie stosują ponadto 
kryteria kwalifikacji w odniesieniu do 
interwencji inwestycyjnych wyraźnie 
ukierunkowanych na cele środowiskowe 
lub realizowanych w związku z odbudową 
ekosystemów.

Or. en

Uzasadnienie

Środowiskowe kryteria wyboru muszą być zawsze stosowane w celu zapewnienia równych 
warunków działania.

Poprawka 96
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 40 % w przypadku wydatków w 
ramach podstawowego wsparcia dochodu 
do celów stabilności i uzupełniającego 
wsparcia dochodu, o których mowa w 
tytule III rozdział II sekcja II podsekcje 2 i 
3;

a) 20 % w przypadku wydatków w 
ramach podstawowego wsparcia dochodu 
do celów stabilności i uzupełniającego 
wsparcia dochodu, o których mowa w 
tytule III rozdział II sekcja II podsekcje 2 i 
3; państwa członkowskie przedstawiają 
obliczenia wskazujące wielkość 
oszczędności emisji lub redukcji 
uzyskanych dzięki tym wydatkom;

Or. en

Poprawka 97
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) cele końcowe dla każdego z 
odnośnych wspólnych i, w stosownych 
przypadkach, szczegółowych wskaźników 
rezultatu planu strategicznego WPR, i 
związanych z nimi celów pośrednich. 
Wartości tych celów końcowych należy 
uzasadnić w świetle oceny potrzeb, o której 
mowa w art. 96. W odniesieniu do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. d), e) oraz f) cele końcowe należy 
zdefiniować w oparciu o wyjaśnienie w 
ust. 2 lit. a) i b) niniejszego artykułu;

a) cele końcowe dla każdego ze
wspólnych szczegółowych wskaźników 
rezultatu planu strategicznego WPR, 
wskaźników oddziaływania i związanych 
z nimi celów pośrednich. Wartości tych 
celów końcowych należy uzasadnić 
w świetle oceny potrzeb, o której mowa 
w art. 96. W odniesieniu do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. d), e) oraz f) cele końcowe należy 
zdefiniować w oparciu o wyjaśnienie 
w ust. 2 lit. a) i b) niniejszego artykułu;

Or. en

Poprawka 98
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera b – podpunkt i – punkt 1 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) zapewnili ustanowienie 
funkcjonalnie niezależnego organu 
mediacyjnego i odwoławczego 
gwarantującego niezbędną wiedzę 
fachową i przedstawicielstwo 
zainteresowanych stron, aby zapewnić 
beneficjentom pewność prawa:

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia beneficjentom równości i przejrzystości.

Poprawka 99
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 123

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 123 skreśla się

Premia za realizację celów

1. Premia za realizację celów może zostać 
przyznana państwom członkowskim w 
2026 r. za zadowalającą realizację celów 
środowiskowych i klimatycznych, pod 
warunkiem że odnośne państwa 
członkowskie spełnią warunek określony 
w art. 124 ust. 1.

2.

Premia za realizację celów odpowiada 5 % 
kwoty dla poszczególnych państw 
członkowskich w odniesieniu do roku 
budżetowego 2027, jak określono w 
załączniku IX.

Środki przesunięte między EFRG a 
EFRROW zgodnie z art. 15 i 90 wyłącza 
się z obliczania premii za realizację celów.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie jest to premia, lecz źródło dodatkowych obciążeń administracyjnych.

Poprawka 100
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 124 skreśla się

Przyznawanie premii za realizację celów

1. W oparciu o ocenę wyników 
przeprowadzoną w 2026 r. wstrzymane 
środki z przeznaczeniem na premię w 
ramach alokacji państwa członkowskiego 
zgodnie z art. 123 akapit drugi przyznaje 
się temu państwu członkowskiemu, jeśli 
wskaźniki rezultatu zastosowane do celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i 
klimatu, określone w art. 6 ust. 1 lit. d), e) 
i f) i zawarte w jego planie strategicznym 
WPR, odpowiadają co najmniej 90 % 
wartości docelowej na 2025 r.

2. W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
rocznego sprawozdania z realizacji celów 
w 2026 r., bez stosowania procedury 
komitetowej, o której mowa w art. 139, 
Komisja przyjmuje akt wykonawczy, 
decydując w odniesieniu do każdego 
państwa członkowskiego, czy udało mu się 
osiągnąć wartości docelowe 
odpowiedniego planu strategicznego 
WPR, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu.

3. W przypadku gdy osiągnięto wartości 
docelowe, o których mowa w ust. 1, 
Komisja przyznaje odpowiednim 
państwom członkowskim kwoty 
odpowiadające premii za realizację celów i 
uznaje je za ostatecznie przyznane na rok 
budżetowy 2027, na podstawie decyzji, o 
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której mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy nie osiągnięto 
wartości docelowych, o których mowa w 
ust. 1, Komisja nie przyznaje środków na 
zobowiązania przeznaczonych na rok 
budżetowy 2027 w związku z kwotą premii 
za realizację celów dla danego państwa 
członkowskiego.

5. Przy przyznawaniu premii za realizację 
celów Komisja może uwzględnić przypadki 
siły wyższej i poważnych kryzysów 
gospodarczo-społecznych utrudniających 
realizację odpowiednich celów 
pośrednich.

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
ustanawiające szczegółowe rozwiązania, 
by zapewnić spójne podejście do 
podejmowania decyzji o przyznawaniu 
państwom członkowskim premii za 
realizację celów. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 139 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten jest zbędny ze względu na skreślenie art. 123.
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