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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zobowiązanie UE do przestrzegania spójności polityki na rzecz rozwoju jest zapisane 
w art. 208 traktatu z Lizbony, w ramach którego UE zobowiązuje się do uwzględnienia celów 
rozwojowych we wszystkich politykach, które mogą wpływać na kraje rozwijające się, oraz 
do unikania sprzeczności między politykami. Bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone 
rolnictwo są priorytetowymi obszarami współpracy UE na rzecz rozwoju. We właściwych 
unijnych ramach politycznych1 (2010 r.) podkreślone jest znaczenie spójności polityki na 
rzecz rozwoju dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, a także omówiona jest 
wspólna polityka rolna UE (WPR). Chociaż niespójność WPR z celami rozwojowymi przez 
lata zmniejszyła się, szczególnie za sprawą nałożenia na UE – w ramach Porozumienia 
w sprawie rolnictwa WTO – obowiązku ograniczenia zakłócającego handel wsparcia 
publicznego na rzecz rolnictwa i stopniowego wycofania dopłat eksportowych, problemy 
z brakiem spójności nadal występują: 

 dopłaty do produkcji rolnej w UE, które przyczyniają się do zwiększenia wywozu lub 
przywozu określonych towarów do lub z krajów rozwijających się (np. dobrowolne 
wsparcie związane z produkcją na rzecz produktów uznanych za wrażliwe dla krajów 
rozwijających się);

 środki wspierania rynku, które przyczyniają się do zwiększenia wywozu określonych 
towarów do krajów rozwijających się (np. wsparcie na magazynowanie w UE 
odtłuszczonego mleka w proszku, które ze względu na nadprodukcję jest eksportowane do 
krajów rozwijających się po wyjątkowo niskich cenach);

 negatywne skutki klimatyczne lub intensywna produkcja rolna (np. emisje gazów 
cieplarnianych w unijnym sektorze hodowlanym pogłębiają zmianę klimatu i przyczyniają 
się do spadku zbiorów w regionach tropikalnych i subtropikalnych). 

W niniejszym rozporządzeniu zdefiniowano cele i instrumenty WPR, proponując nowy 
„model realizacji”, który nakłada na państwa członkowskie UE większą odpowiedzialność za 
kształtowanie WPR. Choć wprowadzono nieznaczne zmiany merytoryczne, istnieje 
zwiększone ryzyko spadku ambicji, ponieważ państwa członkowskie będą same określać cele 
szczegółowe. Sprawozdawczyni ubolewa, że wniosek ustawodawczy dotyczący wniosku 
w sprawie WPR nie stanowi odpowiedzi na apel przedstawiony w Agendzie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, który przewiduje istotne przejście na zrównoważone 
systemy produkcji żywności, co oznacza odejście od wysokonakładowego i zasobochłonnego 
rolnictwa na rzecz praktyk agroekologicznych do 2030 r.

Analiza wniosku pokazała, że chociaż Komisja proponuje istotną ciągłość pod kątem treści 
WPR lub, innymi słowy, „wszystko po staremu”, polityka ta nadal będzie wywierała 
negatywny wpływ zewnętrzny na rozwój po 2012 r.: 

 wniosek Komisji uzupełnia ocena skutków z krótkim rozdziałem poświęconym spójności 
polityki na rzecz rozwoju, która to ocena nie uspokaja sprawozdawczyni, że zobowiązanie 

1 Komisja Europejska, komunikat Komisji Europejskiej do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego 
w sprawie unijnych zasad ramowych dotyczących wsparcia krajów rozwijających się w zakresie wyzwań 
związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. COM(2010)127 final. Bruksela, KE, 31 marca 2010 r.
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przewidziane w TFUE jest wypełniane: jeśli chodzi o handel, według tej oceny „obecnie 
ponad 90 % wsparcia bezpośredniego nie zakłóca handlu”, co w sposób dorozumiały 
potwierdza, że nieznacznie poniżej 10 % wsparcia bezpośredniego nadal zakłóca handel. 

 Ustęp dotyczący wykorzystywania środków wspierania rynku w wyjątkowych sytuacjach 
jest bardzo krótki i nie zawiera analizy skutków dla rozwoju. Nie ma również wzmianki 
o możliwym negatywnym wpływie WPR na rozwój pod względem klimatu, chociaż 
rolnictwo odpowiada za 11 % emisji gazów cieplarnianych.

Ponieważ projekt rozporządzenia nie określa, w jaki sposób UE i jej państwa członkowskie 
zapewnią spójność polityki na rzecz rozwoju, ani w jaki sposób będą monitorować wpływ 
WPR na rozwój, sprawozdawczyni proponuje zmianę rozporządzenia w następujący sposób:

 zwiększenie zaangażowania na rzecz spójności polityki na rzecz rozwoju przez 
wprowadzenie tej koncepcji jako celu szczegółowego oraz dodanie „rozdziału dotyczącego 
rozwoju”,

 monitorowanie wpływu WPR na rozwój przez rozszerzenie ram monitorowania oraz 
wprowadzenie mechanizmu składania skarg, 

 zapewnienie, by dopłaty, w tym wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji, nie 
wywierały szkodliwego wpływu przez wdrożenie zestawu zabezpieczeń,

 zdefiniowanie minimalnych norm środowiskowych, których muszą przestrzegać 
beneficjenci płatności bezpośrednich,

 zwiększenie wsparcia na rzecz sektora roślin strączkowych w celu ograniczenia przywozu 
soi na pasze dla zwierząt,

 ograniczenie negatywnych skutków ekologicznych i klimatycznych, poprawa śledzenia 
wydatków na działania w dziedzinie klimatu.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 42 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 42, art. 43 ust. 2 oraz art. 208,
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa 
i produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. określono wyzwania, cele 
i kierunki przyszłej wspólnej polityki 
rolnej („WPR”) po 2020 r. Cele te 
obejmują m.in. konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty, przyspieszenia modernizacji 
i pogłębienia zrównoważoności – w tym 
pod względem gospodarczym, społecznym 
oraz w zakresie środowiska i klimatu – 
obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, 
oraz pomocy w zmniejszeniu związanych 
z prawodawstwem Unii obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów.

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów zatytułowanym „Przyszłość 
rolnictwa i produkcji żywności” z dnia 29 
listopada 2017 r. określono wyzwania, cele 
i kierunki przyszłej wspólnej polityki 
rolnej („WPR”) oraz w zakresie 
bezpieczeństwa żywnościowego po 2020 r. 
Cele te obejmują m.in. konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty, aby produkować zdrową 
żywność, pobudzić modernizację i 
pogłębić zrównoważony charakter – w 
tym pod względem gospodarczym, 
społecznym oraz w zakresie środowiska i 
klimatu – obszarów rolnych, leśnych i 
wiejskich, ograniczyć różnice rozwojowe 
między poszczególnymi obszarami oraz 
pomóc w zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów, 
związanych z prawodawstwem Unii. W 
komunikacie podkreślono również 
globalny wymiar WPR i dano wyraz 
zaangażowaniu Unii na rzecz zwiększenia 
spójności polityki z myślą o 
zrównoważonym rozwoju.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W celu podjęcia kwestii globalnego 
wymiaru i wpływu WPR Komisja powinna 
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zapewnić spójność i ciągłość z unijną 
polityką zewnętrzną w innych obszarach i 
z innymi instrumentami unijnymi, w 
szczególności w obszarze współpracy na 
rzecz rozwoju i handlu. Zobowiązanie 
Unii do przestrzegania spójności polityki 
na rzecz rozwoju wymaga uwzględnienia 
celów i zasad rozwoju w planowaniu 
polityki rolnej, szczególnie aby zapewnić 
jej zgodność z celami zrównoważonego 
rozwoju i porozumieniem paryskim.

Poprawka 4

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 (takie jak postępująca 
koncentracja gruntów rolnych) 
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, w tym 
Agendy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 i porozumienia paryskiego. 
Jest to możliwe tylko wtedy, gdy cele są 
ambitne i stosowany jest system nadzoru 
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gwarantujący, że WPR przyczynia się do 
ochrony środowiska, różnorodności 
biologicznej, dobrostanu zwierząt i 
sprawiedliwości społecznej na poziomie 
unijnym i globalnym.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Synergie między EFRROW 
a programem „Horyzont Europa” powinny 
zachęcić do jak najlepszego wykorzystania 
w ramach EFRROW wyników działalności 
badawczej i innowacyjnej, 
a w szczególności rezultatów projektów 
finansowanych ze środków programu 
„Horyzont Europa” oraz europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz 
„wydajnego i zrównoważonego rolnictwa”, 
co zwiększy innowacyjność w sektorze 
rolnictwa i na obszarach wiejskich.

(6) Efekty synergii między EFRROW 
a programem „Horyzont Europa” powinny 
zachęcić do jak najlepszego wykorzystania 
w ramach EFRROW wyników działalności 
badawczej i innowacyjnej, 
a w szczególności rezultatów projektów 
finansowanych ze środków programu 
„Horyzont Europa” oraz europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz 
„wydajnego i zrównoważonego rolnictwa”, 
co zwiększy innowacyjność w sektorze 
rolnictwa i na obszarach wiejskich z myślą 
o realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju. W tym kontekście obok celu nr 2 
(eliminacja głodu) szczególnie ważne są 
również cele nr 5 (równość płci), nr 12 
(zrównoważona produkcja i konsumpcja), 
nr 13 (działania w dziedzinie klimatu) i nr 
15 (życie na lądzie). W stosownych 
przypadkach wyniki badań i innowacji 
powinny być udostępniane krajom 
rozwijającym się w ramach unijnej 
współpracy na rzecz rozwoju w celu 
wspierania zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby skonkretyzować cele wspólnej 
polityki rolnej określone w art. 39 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) oraz zapewnić, by Unia 
w odpowiedni sposób odpowiadała na 
stojące przed nią najnowsze wyzwania, 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
określić zestaw celów ogólnych 
odzwierciedlających kierunki wyznaczone 
w komunikacie Komisji pt. „Przyszłość 
rolnictwa i produkcji żywności”. Zestaw 
celów szczegółowych wymaga 
dokładniejszego zdefiniowania na 
poziomie unijnym, a państwa 
członkowskie powinny stosować te cele 
w swoich planach strategicznych WPR. 
Zachowując równowagę między różnymi 
aspektami zrównoważonego rozwoju 
zgodnie z oceną skutków, te cele 
szczegółowe powinny umożliwić 
przełożenie celów ogólnych WPR na 
bardziej konkretne priorytety 
z uwzględnieniem odpowiedniego 
prawodawstwa Unii, w szczególności 
w odniesieniu do klimatu, energii 
i środowiska.

(11) Aby skonkretyzować cele wspólnej 
polityki rolnej określone w art. 39 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) oraz zapewnić, by Unia 
w odpowiedni sposób odpowiadała na 
stojące przed nią najnowsze wyzwania, 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
określić zestaw celów ogólnych 
odzwierciedlających kierunki wyznaczone 
w komunikacie Komisji pt. „Przyszłość 
rolnictwa i produkcji żywności”. Zestaw 
celów szczegółowych wymaga 
dokładniejszego zdefiniowania na 
poziomie unijnym, a państwa 
członkowskie powinny stosować te cele 
w swoich planach strategicznych WPR. 
Cele szczegółowe powinny uwzględniać 
różne aspekty zrównoważonego rozwoju, a 
jednocześnie umożliwić przełożenie celów 
ogólnych WPR na bardziej konkretne 
priorytety z uwzględnieniem 
odpowiedniego prawodawstwa Unii, w 
szczególności w odniesieniu do klimatu, 
energii i środowiska.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Biorąc pod uwagę rolę Unii jako 
głównego eksportera i importera, WPR 
ma istotne znaczenie zarówno na 
krajowych, jak i międzynarodowych 
rynkach rolnych, co wpływa na warunki 
życia drobnych producentów rolnych oraz 
na odporność społeczności wiejskich 
i ekosystemów.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Zgodnie z komunikatem pt. 
„Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności” WPR powinna uwzględniać art. 
3 i 21 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 
oraz art. 208 TFUE. Zagwarantowanie 
spójności polityki na rzecz rozwoju 
obejmuje przestrzeganie zasady 
niewyrządzania szkody poprzez unikanie 
działań prowadzących do powstawania 
negatywnych efektów zewnętrznych (np. w 
wyniku wylesiania lub szkodliwego 
dumpingu), przestrzeganie Europejskiego 
konsensusu w sprawie rozwoju i 
zawartego w nim zobowiązania do 
realizacji celów określonych w programie 
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 
do roku 2030, a także przestrzeganie 
prawa do rozwoju, zdefiniowanego w 
Deklaracji o prawie do rozwoju1a.
__________________
1a Deklaracja przyjęta na mocy rezolucji 
Zgromadzenia Ogólnego nr 41/128 z dnia 
4 grudnia 1986 r.

Poprawka 9

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 

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wytwarzać zdrowszą żywność, zwłaszcza 
poprzez stopniowe wycofywanie 
pestycydów z rolnictwa, ograniczać 
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technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

ubóstwo, wspierać wielofunkcyjność 
unijnych systemów rolnictwa, leśnictwa i 
produkcji żywności poprzez inwestowanie 
w rozwój technologiczny, cyfryzację i 
praktyki agroekologiczne, a także 
usprawniać dostęp do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy 
oraz do możliwości wymiany informacji 
między rolnikami dla dobra społeczności 
wiejskich i sektora rolnictwa na całym 
świecie. WPR powinna w szczególny 
sposób uwzględniać perspektywę płci i 
upodmiotowienie kobiet, a państwa 
członkowskie powinny opracować 
podprogramy w ramach planu 
strategicznego służące wspieraniu kobiet 
będących rolnikami w korzystaniu z 
instrumentów finansowych oraz w 
poszerzaniu wiedzy i doskonaleniu 
umiejętności.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W ramach modelu realizacji WPR 
Unia powinna wyznaczać cele unijne oraz 
określać rodzaje interwencji, a także 
podstawowe wymogi Unii mające 
zastosowanie do państw członkowskich, a 
te ostatnie powinny odpowiadać za 
przekładanie ram unijnych na rozwiązania 
dotyczące wsparcia mające zastosowanie 
do beneficjentów. W tym kontekście 
państwa członkowskie powinny działać 
zgodnie z Kartą praw podstawowych 
i ogólnymi zasadami prawa Unii oraz 
zapewnić, by ramy prawne przyznawania 
wsparcia unijnego beneficjentom opierały 
się na krajowych planach strategicznych 
WPR i były zgodne z zasadami 
i wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu i [rozporządzeniu 
horyzontalnym].

(13) W ramach modelu realizacji WPR 
Unia powinna wyznaczać cele unijne oraz 
określać rodzaje interwencji, a także 
podstawowe wymogi Unii mające 
zastosowanie do państw członkowskich, a 
te ostatnie powinny odpowiadać za 
przekładanie ram unijnych na rozwiązania 
dotyczące wsparcia mające zastosowanie 
do beneficjentów. W tym kontekście 
państwa członkowskie powinny działać 
zgodnie z kartą praw podstawowych 
i ogólnymi zasadami prawa Unii, z 
zobowiązaniem Unii do zapewnienia 
spójności polityki na rzecz rozwoju 
podczas stosowania instrumentów 
wsparcia WPR i z Agendą na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, a także 
powinny zadbać o to, by ramy prawne 
przyznawania wsparcia unijnego 
beneficjentom opierały się na krajowych 
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planach strategicznych WPR i były zgodne 
z zasadami i wymogami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu i 
[rozporządzeniu horyzontalnym].

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

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 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. Ponadto strategie 
inwestycyjne Unii powinny zachęcać do 
odpowiedzialnego inwestowania w 
zrównoważone rolnictwo ze szczególnym 
uwzględnieniem przetwórstwa i tworzenia 
wartości dodanej.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W kontekście wyraźniejszego 
zorientowania WPR na rynek, jak 
określono w komunikacie Komisji pt. 
„Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności”, wpływ sił rynkowych, zmiana 
klimatu i związana z nią częstotliwość 
i nasilenie ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych, a także częstsze kryzysy 
sanitarne i fitosanitarne mogą wiązać się 
z ryzykiem zmienności cen i większą 

(15) W kontekście wyraźniejszego 
zorientowania WPR na rynek europejski, 
jak określono w komunikacie Komisji pt. 
„Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności”, wpływ sił rynkowych, zmiana 
klimatu i związana z nią częstotliwość 
i nasilenie ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych, a także częstsze kryzysy 
sanitarne i fitosanitarne mogą wiązać się 
z ryzykiem zmienności cen i większą 
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presją na dochody. W związku z tym, 
chociaż to rolnicy ponoszą ostatecznie 
odpowiedzialność za kształtowanie 
strategii dotyczących swoich gospodarstw, 
należy ustanowić solidne ramy 
zapewniające odpowiednie zarządzanie 
ryzykiem. W tym celu państwa 
członkowskie i rolnicy mogą korzystać 
z unijnej platformy dotyczącej zarządzania 
ryzykiem do celów budowania zdolności, 
która zapewnia rolnikom odpowiednie 
instrumenty finansowe na potrzeby 
inwestowania oraz dostęp do kapitału 
obrotowego, szkoleń, transferu wiedzy 
i poradnictwa.

presją na dochody. W związku z tym, 
chociaż to rolnicy ponoszą ostatecznie 
odpowiedzialność za kształtowanie 
strategii dotyczących swoich gospodarstw, 
należy ustanowić solidne ramy regulujące 
rynek i zapewniające odpowiednie 
zarządzanie ryzykiem zdrowotnym i 
klimatycznym, które jednak pozwala 
uniknąć pułapek i problemów 
występujących w przypadku innych 
modeli na całym świecie. W tym celu 
państwa członkowskie i rolnicy mogą 
korzystać z unijnej platformy dotyczącej 
zarządzania ryzykiem do celów budowania 
zdolności, która zapewnia rolnikom 
odpowiednie instrumenty finansowe na 
potrzeby inwestowania oraz dostęp do 
kapitału obrotowego, szkoleń, transferu 
wiedzy i poradnictwa.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W kontekście przyszłości unijnego 
rolnictwa i leśnictwa ogromne znaczenie 
mają następujące kwestie: zwiększanie 
troski o środowisko, intensyfikacja działań 
w dziedzinie klimatu oraz udział w dążeniu 
do osiągnięcia unijnych celów związanych 
ze środowiskiem i zmianą klimatu. 
Struktura WPR powinna zatem 
odzwierciedlać większe ambicje względem 
powyższych celów. Dzięki odpowiedniemu 
modelowi realizacji działania 
podejmowane w celu przeciwdziałania 
degradacji środowiska i zmianie klimatu 
powinny być ukierunkowane na wyniki, 
a art. 11 TFUE należy do tego celu uważać 
za zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu.

(16) W kontekście przyszłości unijnego 
rolnictwa i leśnictwa ogromne znaczenie 
mają następujące kwestie: zwiększanie 
troski o środowisko, intensyfikacja działań 
w dziedzinie klimatu oraz udział w dążeniu 
do osiągnięcia unijnych celów związanych 
ze środowiskiem i zmianą klimatu. 
Struktura WPR powinna zatem 
odzwierciedlać większe ambicje i należy 
przyspieszyć jej budowę, aby osiągnąć te 
cele i uczynić z rolnictwa solidny bastion 
walki ze zmianą klimatu. Dzięki 
odpowiedniemu modelowi realizacji 
działania podejmowane w celu 
przeciwdziałania degradacji środowiska 
i zmianie klimatu powinny być 
ukierunkowane na wyniki, a art. 11 TFUE 
należy do tego celu uważać za 
zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu. 
Ponieważ wiele obszarów wiejskich w Unii 
cierpi na problemy strukturalne takie, jak 
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brak atrakcyjnych możliwości 
zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej 
siły roboczej, niedoinwestowanie sektora 
łączności, infrastruktury i podstawowych 
usług, a także odpływ młodzieży, 
zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie 
struktury społeczno-gospodarczej na tych 
obszarach, zgodnie z deklaracją Cork 2.0, 
w szczególności poprzez tworzenie miejsc 
pracy, również w państwach trzecich dla 
tamtejszej coraz liczniejszej ludności, i 
wymianę pokoleń, wprowadzenie na 
obszarach wiejskich strategii Komisji w 
zakresie tworzenia miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego, a także wspieranie 
włączenia społecznego, wymiany 
pokoleniowej oraz rozwoju 
„inteligentnych wsi” w rejonach wiejskich 
w całej Unii Europejskiej. Jak wskazano 
w komunikacie pt. „Przyszłość rolnictwa 
i produkcji żywności”, nowe łańcuchy 
wartości na obszarach wiejskich, takie jak 
czysta energia, rozwijająca się 
biogospodarka, gospodarka o obiegu 
zamkniętym i ekoturystyka, mogą 
oferować duże możliwości w zakresie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na 
tych obszarach. W tym kontekście 
kluczową rolę w zapewnieniu dostępu do 
finansowania oraz we wzmacnianiu 
zdolności gospodarstw rolnych 
i przedsiębiorstw do rozwoju mogą 
odegrać instrumenty finansowe oraz 
wykorzystanie gwarancji InvestEU. 
Obszary wiejskie mają potencjał, jeśli 
chodzi o możliwości zatrudniania 
obywateli państw trzecich posiadających 
prawo pobytu oraz wspieranie ich 
integracji społecznej i ekonomicznej, 
zwłaszcza w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność.

Ponieważ wiele obszarów wiejskich w Unii 
cierpi na problemy strukturalne, takie jak 
brak atrakcyjnych możliwości 
zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej 
siły roboczej, niedoinwestowanie sektora 
łączności, infrastruktury i podstawowych 
usług, a także odpływ młodzieży, 
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zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie 
struktury społeczno-gospodarczej na tych 
obszarach, zgodnie z deklaracją Cork 2.0, 
w szczególności poprzez tworzenie miejsc 
pracy i wymianę pokoleń, wprowadzenie 
na obszarach wiejskich strategii Komisji 
w zakresie tworzenia miejsc pracy 
i wzrostu gospodarczego, wspieranie 
włączenia społecznego, wymiany 
pokoleniowej oraz rozwoju 
„inteligentnych wsi” w rejonach wiejskich 
w całej Unii Europejskiej. Jak wskazano 
w komunikacie pt. „Przyszłość rolnictwa 
i produkcji żywności”, nowe łańcuchy 
wartości na obszarach wiejskich, takie jak 
czysta energia, rozwijająca się 
biogospodarka, gospodarka o obiegu 
zamkniętym i ekoturystyka, mogą 
oferować duże możliwości w zakresie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na 
tych obszarach. W tym kontekście 
kluczową rolę w zapewnieniu dostępu do 
finansowania oraz we wzmacnianiu 
zdolności gospodarstw rolnych 
i przedsiębiorstw do rozwoju mogą 
odegrać instrumenty finansowe oraz 
wykorzystanie gwarancji InvestEU. 
Obszary wiejskie mają potencjał, jeśli 
chodzi o możliwości zatrudniania 
obywateli państw trzecich posiadających 
prawo pobytu oraz wspieranie ich 
integracji społecznej i ekonomicznej, 
zwłaszcza w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) WPR powinna nadal zapewniać 
bezpieczeństwo żywnościowe, które należy 
rozumieć jako stały dostęp do 
wystarczającej ilości bezpiecznej i bogatej 
w składniki odżywcze żywności. Ponadto 
powinna ona przyczyniać się do poprawy 

(17) WPR powinna nadal zapewniać 
Unii bezpieczeństwo żywnościowe, które 
należy rozumieć jako stały dostęp do 
wystarczającej ilości bezpiecznej i bogatej 
w składniki odżywcze żywności oraz 
wzrost produkcji białka roślinnego w 
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reagowania unijnego rolnictwa na nowe 
oczekiwania społeczne w zakresie 
żywności i zdrowia, dotyczące 
zrównoważonej produkcji rolnej, 
zdrowszego odżywiania, marnowania 
żywności oraz dobrostanu zwierząt. WPR 
powinna nadal promować produkcję 
o szczególnych i cennych cechach, 
wspierając jednocześnie rolników 
w aktywnym dostosowywaniu produkcji 
do sygnałów płynących z rynku 
i oczekiwań konsumentów.

Unii. Ponadto powinna ona przyczyniać się 
do poprawy reagowania unijnego rolnictwa 
na nowe oczekiwania społeczne w zakresie 
żywności i zdrowia, dotyczące 
zrównoważonej produkcji rolnej, 
zdrowszego odżywiania, ograniczenia 
marnowania żywności oraz poprawy 
dobrostanu zwierząt. WPR powinna nadal 
promować produkcję o szczególnych i 
cennych cechach, wspierając jednocześnie 
rolników w aktywnym dostosowywaniu 
produkcji do sygnałów płynących z rynku i 
oczekiwań konsumentów, w tym przez 
dostęp do gruntów za rozsądną cenę, 
zachęcanie młodych rolników do 
rozpoczynania działalności gospodarczej 
oraz promowanie krótkich łańcuchów 
dostaw i zakupów lokalnych. Państwa 
członkowskie powinny zadbać o to, by 
rolnikom udzielane było wsparcie 
finansowe na pozyskanie nowych 
umiejętności potrzebnych do 
przestawienia produkcji, tak aby 
dostosować się do zmieniających się 
wymagań konsumentów i chronić środki 
utrzymania w gminach wiejskich na 
całym świecie. Bez uszczerbku dla 
charakteru WPR jako polityki 
wewnętrznej Unii, jej rzeczywista 
integracja z gospodarką światową 
powinna być rozpatrywana z 
uwzględnieniem zarówno możliwości, jak i 
zobowiązań wynikających z takiego stanu 
rzeczy dla Unii i jej partnerów globalnych. 
W odniesieniu do krajów rozwijających 
się zasadą przewodnią dla Unii i jej 
państw członkowskich powinna być 
spójność polityki na rzecz rozwoju.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Potwierdzając swoje zobowiązanie 
na rzecz celów zrównoważonego rozwoju 
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określonych w Agendzie 2030 
i porozumieniu paryskim, Unia i jej 
państwa członkowskie powinny przejść na 
nowy europejski system żywnościowy 
i rolny zgodnie z przekształcającym 
charakterem Agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 
i porozumienia paryskiego, w oparciu 
o wnioski zespołu ds. międzynarodowej 
oceny wpływu nauk i technologii 
rolniczych na rozwój oraz zalecenia 
specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. prawa 
do pożywienia. Takie przejście powinno 
zatem obejmować promowanie 
zróżnicowanego i zrównoważonego 
rolnictwa i odpornych praktyk rolnych, 
które pomogą w ochronie i poprawie 
zasobów naturalnych, wzmocnieniu 
ekosystemów i ich zdolności 
przystosowania się do zmiany klimatu 
i łagodzenia jej skutków. W związku z tym 
działania podejmowane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia nie powinny 
zagrażać produkcji żywności i zdolności 
przetwarzania, ani długoterminowemu 
bezpieczeństwu żywnościowemu krajów 
rozwijających się, w szczególności krajów 
najsłabiej rozwiniętych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Unia powinna pomóc 
w zapewnieniu globalnego bezpieczeństwa 
żywnościowego poprzez ograniczenie 
zależności krajów rozwijających się od 
przywozu żywności oraz wzmocnienie ich 
odporności na zewnętrzne wstrząsy 
związane na przykład z wahaniami cen 
towarów rolnych lub z klęskami 
żywiołowymi. W tym celu nowa WPR 
powinna przyczyniać się do 
wykorzystywania potencjału drobnych 
producentów rolnych i małych 
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gospodarstw rolnych w krajach 
rozwijających się, aby zwiększyć 
i zdywersyfikować ich produkcję żywności 
celem umożliwienia im reagowania na 
zmiany na rynkach krajowych 
i regionalnych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Aby zrealizować cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ, przede 
wszystkim cel nr 1 (eliminacja ubóstwa) i 
nr 2 (osiąganie bezpieczeństwa 
żywnościowego), oraz zapewnić spójność 
polityki na rzecz rozwoju zgodnie z art. 
208 TFUE i wykonanie założeń 
europejskiego konsensusu w sprawie 
rozwoju, WPR powinna wspierać 
zrównoważone rodzinne gospodarstwa 
rolne w krajach rozwijających, 
gwarantując tym samym bezpieczeństwo 
żywnościowe na miejscu i 
przeciwdziałając migracji ludności 
wiejskiej. W związku z tym produkty rolne 
nie mogą być eksportowane z UE po 
cenach niższych od kosztów produkcji.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Bazując na wcześniejszych 
systemach, które opierały się na zasadzie 
wzajemnej zgodności i były wdrażane 
do 2020 r., system nowej warunkowości 
uzależnia otrzymanie pełnego wsparcia z 
WPR od zapewnienia przez beneficjentów 
zgodności z podstawowymi normami 
dotyczącymi środowiska, zmiany klimatu, 

(21) Bazując na wcześniejszych 
systemach, które opierały się na zasadzie 
wzajemnej zgodności i były wdrażane 
do 2020 r., system nowej warunkowości 
uzależnia otrzymanie pełnego wsparcia z 
WPR od zapewnienia przez beneficjentów 
zgodności z podstawowymi normami 
dotyczącymi środowiska, zmiany klimatu, 
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zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin i dobrostanu zwierząt. 
Podstawowe normy obejmują – 
w uproszczonej formie – wykaz wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania oraz 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska. Powyższe 
podstawowe normy powinny lepiej 
uwzględniać wyzwania związane ze 
środowiskiem i zmianą klimatu oraz nową, 
ukierunkowaną na środowisko strukturę 
WPR, zapewniając tym samym wyższy 
poziom ambicji w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu, zgodnie 
z zapowiedziami Komisji w komunikacie 
pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności” i w wieloletnich ramach 
finansowych (WRF). Warunkowość ma na 
celu przyczynienie się do rozwoju 
zrównoważonego rolnictwa poprzez 
zwiększenie świadomości beneficjentów co 
do potrzeby przestrzegania tych 
podstawowych norm. Ma ona również na 
celu wyraźniejsze dostosowanie WPR do 
oczekiwań społecznych poprzez poprawę 
spójności tej polityki z celami w dziedzinie 
środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia 
zwierząt, zdrowia roślin oraz dobrostanu 
zwierząt. Warunkowość powinna stać się 
integralną częścią ukierunkowanej na 
środowisko struktury WPR i jednym 
z elementów tworzących podstawy dla 
bardziej ambitnych zobowiązań w zakresie 
ochrony środowiska i klimatu. Powinna 
być też kompleksowo stosowana w całej 
Unii. W przypadku rolników, którzy nie 
spełniają tych wymogów, państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
stosowanie proporcjonalnych, skutecznych 
i odstraszających kar zgodnie z 
[rozporządzeniem horyzontalnym].

zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin i dobrostanu zwierząt. 
Podstawowe normy obejmują – 
w uproszczonej formie – wykaz wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania oraz 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska. Powyższe 
podstawowe normy powinny lepiej 
uwzględniać wyzwania związane ze 
środowiskiem i zmianą klimatu oraz nową, 
ukierunkowaną na środowisko strukturę 
WPR, zapewniając tym samym wyższy 
poziom ambicji w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu, zgodnie 
z zapowiedziami Komisji w komunikacie 
pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności” i w wieloletnich ramach 
finansowych (WRF). Przy 
opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie 
przywołanych wyżej wymogów i norm 
należy brać pod uwagę spójność polityki 
na rzecz rozwoju. Warunkowość ma na 
celu przyczynienie się do rozwoju 
zrównoważonego rolnictwa poprzez 
zwiększenie świadomości beneficjentów co 
do potrzeby przestrzegania tych 
podstawowych norm. Ma ona również na 
celu wyraźniejsze dostosowanie WPR do 
oczekiwań społecznych poprzez poprawę 
spójności tej polityki z celami w dziedzinie 
środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia 
zwierząt, zdrowia roślin oraz dobrostanu 
zwierząt. Warunkowość powinna stać się 
integralną częścią ukierunkowanej na 
środowisko struktury WPR i jednym 
z elementów tworzących podstawy dla 
bardziej ambitnych zobowiązań w zakresie 
ochrony środowiska i klimatu. Powinna 
być też kompleksowo stosowana w całej 
Unii. W przypadku rolników, którzy nie 
spełniają tych wymogów, państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
stosowanie proporcjonalnych, skutecznych 
i odstraszających kar zgodnie z 
[rozporządzeniem horyzontalnym].

Poprawka 19
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia 
w ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, 
w tym dotyczącymi środowiska i klimatu, 
z drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające 
z przepisów dotyczących wody 
i zrównoważonego stosowania 
pestycydów, jak również z inicjatyw 
w zakresie przeciwdziałania oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe 
i zarządzania ryzykiem. W celu poprawy 
jakości i skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji 
w dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia 
w ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, 
w tym dotyczącymi środowiska i klimatu, 
z drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające 
z przepisów dotyczących wody 
i zrównoważonego stosowania 
pestycydów, jak również z inicjatyw 
w zakresie przeciwdziałania oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe 
i zarządzania ryzykiem. W celu poprawy 
jakości i skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji 
w dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji. Doradcy powinni 
być również przeszkoleni w sposobach 
umożliwiania lepszego zrozumienia 
globalnego wymiaru WPR.
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Uzasadnienie

Nie każdy rolnik jest bezpośrednio zaangażowany w handel międzynarodowy, a ponadto nie 
każdy rolnik zdaje sobie sprawę z wzajemnych powiązań w handlu międzynarodowym lub 
globalnego wpływu na środowisko i klimat. Usługi doradztwa rolniczego dają możliwość 
podniesienia świadomości i ponadto włączenia sektora prywatnego we wspólne wysiłki UE na 
rzecz stawienia czoła wyzwaniom na szczeblu międzynarodowym.

Poprawka 20

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 
krajobrazu oraz rolnictwo ekologiczne. 
Systemy te mogą również obejmować 

(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 w celu promowania modeli 
produkcji korzystnych dla środowiska i 
wszelkiego rodzaju praktyk rolniczych 
zorientowanych na poprawę takich 
działań, jak m.in. zarządzanie pastwiskami 
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„programy podstawowe”, które mogą być 
warunkiem podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich.

trwałymi i elementami krajobrazu oraz 
rolnictwo ekologiczne. Systemy te mogą 
również obejmować „programy 
podstawowe”, które mogą być warunkiem 
podjęcia bardziej ambitnych zobowiązań 
dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Należy umożliwić państwom 
członkowskim wykorzystywanie części 
swoich pułapów finansowych 
przeznaczonych, w ramach płatności 
bezpośrednich, na wsparcie dochodów 
związane z wielkością produkcji, na cele 
związane ze zwiększaniem 
konkurencyjności, zrównoważoności lub 
poprawianiem jakości w niektórych 
sektorach i gałęziach produkcji, które są 
szczególnie istotne z przyczyn 
społecznych, gospodarczych lub 
środowiskowych i znajdują się w trudnej 
sytuacji. Ponadto należy również 
umożliwić państwom członkowskim 
wykorzystywanie dodatkowej części 
swoich pułapów finansowych 
przeznaczonych na płatności bezpośrednie 
do przyznawania wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji 
konkretnie na wsparcie z tytułu produkcji 
upraw roślin wysokobiałkowych, aby 
zmniejszyć unijny deficyt w tym sektorze.

(32) Należy umożliwić państwom 
członkowskim wykorzystywanie części 
swoich pułapów finansowych 
przeznaczonych, w ramach płatności 
bezpośrednich, na wsparcie dochodów 
związane z wielkością produkcji, na cele 
związane ze zwiększaniem 
konkurencyjności, zrównoważoności lub 
poprawianiem jakości w niektórych 
sektorach i gałęziach produkcji, które są 
szczególnie istotne z przyczyn 
społecznych, gospodarczych lub 
środowiskowych i znajdują się w trudnej 
sytuacji. Wsparcie dochodów związane z 
produkcją powinno stanowić odpowiedź 
na jasno określone potrzeby środowiskowe 
lub społeczno-gospodarcze bądź przynosić 
tego rodzaju korzyści, albo też należy go 
udzielać w związku z metodami produkcji 
wykraczającymi poza normy określone 
zgodnie z zasadą wzajemnej zgodności. 
Państwa członkowskie powinny jasno 
przedstawić w swoim planie 
strategicznym, dlaczego przyznanie 
pomocy związanej z produkcją 
zapewniałoby wartość dodaną dla celów 
gospodarczych, społecznych lub 
ekologicznych i dlaczego podobne cele nie 
mogłyby zostać osiągnięte w ramach 
działań dotyczących rozwoju obszarów 
wiejskich. Zgodnie z programem działań 
na rzecz zrównoważonego rozwoju do 
2030 r. i porozumieniem paryskim 
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wsparcie dochodów związane z produkcją 
nie powinno wpływać negatywnie na kraje 
rozwijające się ani nie powinno 
powodować zakłóceń na rynku 
wewnętrznym i międzynarodowym. 
Ponadto należy również umożliwić 
państwom członkowskim 
wykorzystywanie dodatkowej części 
swoich pułapów finansowych 
przeznaczonych na płatności bezpośrednie 
do przyznawania wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji 
konkretnie na wsparcie z tytułu produkcji 
upraw roślin wysokobiałkowych, aby 
zmniejszyć unijny deficyt w tym sektorze, 
a tym samym ograniczyć zależność od 
importu materiału paszowego, w 
szczególności soi i produktów 
zawierających olej palmowy, gdyż ma to 
negatywne konsekwencje w postaci 
wylesiania, masowego wykupu gruntów 
rolnych, utraty bioróżnorodności i 
wysiedlania społeczności. W przypadku 
przywozu roślin wysokobiałkowych z 
państw trzecich powinny być one 
certyfikowane przez Unię pod względem 
zrównoważonego sposobu produkcji. 
Płatności przyznawane na wsparcie 
produkcji roślin strączkowych powinny 
być zgodne z sugestiami Komisji 
Europejskiej zawartymi w sprawozdaniu 
dla Rady i Parlamentu Europejskiego w 
sprawie rozwoju produkcji białek 
roślinnych w Unii Europejskiej. Należy 
promować odpowiedzialny przywóz białek 
roślinnych do Unii i wprowadzić w tym 
celu kompleksowy plan działania będący 
częścią ogólnounijnej strategii dotyczącej 
roślin strączkowych, której celem jest 
ograniczenie zależności od przywozu soi 
i paszy dla zwierząt z państw trzecich.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Biorąc pod uwagę obecny rozwój 
cyfryzacji w sektorze rolnym, państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
opracować podprogram w celu 
podniesienia umiejętności cyfrowych na 
obszarach wiejskich i mogą podjąć dalsze 
działania w celu zmniejszenia przepaści 
cyfrowej między kobietami i mężczyznami 
poprzez ułatwianie kobietom dostępu do 
uczenia się przez całe życie oraz 
kształcenia zawodowego na obszarach 
wiejskich.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zapewnić zgodność 
wsparcia dochodów związanego 
z wielkością produkcji 
z międzynarodowymi zobowiązaniami 
Unii. Obejmuje to w szczególności 
wymogi protokołu ustaleń między 
Europejską Wspólnotą Gospodarczą 
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
w sprawie nasion oleistych w ramach 
GATT17, odpowiednio do zmian 
w oddzielnym obszarze bazowym UE dla 
nasion oleistych, wynikających ze zmian 
w składzie UE. Komisja powinna być 
uprawniona do przyjęcia w tym celu aktów 
wykonawczych określających szczegółowe 
przepisy w tym zakresie.

(33) Należy zapewnić zgodność 
wsparcia dochodów związanego z 
wielkością produkcji z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii i ogólnymi 
przepisami dotyczącymi jej działań 
zewnętrznych. Obejmuje to 
w szczególności wymogi protokołu ustaleń 
między Europejską Wspólnotą 
Gospodarczą a Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki w sprawie nasion oleistych 
w ramach GATT17, odpowiednio do zmian 
w oddzielnym obszarze bazowym UE dla 
nasion oleistych, wynikających ze zmian 
w składzie UE. Komisja powinna być 
uprawniona do przyjęcia w tym celu aktów 
wykonawczych określających szczegółowe 
przepisy w tym zakresie.

_________________ _________________
17 Protokół ustaleń między Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą a Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki w sprawie nasion 
oleistych w ramach GATT (Dz.U. L 147 
z 18.6.1993).

17 Protokół ustaleń między Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą a Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki w sprawie nasion 
oleistych w ramach GATT (Dz.U. L 147 
z 18.6.1993).
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Aby interwencje były zgodne z 
zobowiązaniem Unii do przestrzegania 
spójności polityki na rzecz rozwoju, należy 
zapewnić stałe i kompleksowe 
monitorowanie. Ocenę zewnętrznych 
skutków WPR należy przeprowadzać 
systematycznie, tj. za pomocą wskaźników 
celów zrównoważonego rozwoju. Na tej 
podstawie Komisja powinna być 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zawierających przepisy 
określające odpowiednie środki 
regulujące monitorowanie. W tym 
kontekście Komisja powinna rozszerzyć 
uprawnienia unijnych centrów obserwacji 
rynku w celu monitorowania globalnego 
wymiaru WPR, w szczególności przywozu 
i wywozu do i z krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na produkty uznane przez kraje 
rozwijające się za wrażliwe oraz na 
produkty pochodzące z tych sektorów, 
gdzie przyznawane są płatności związane 
z wielkością produkcji w ramach WPR 
i gdzie stosowane są środki zarządzania 
kryzysowego w ramach WPR. Gdy system 
wczesnego ostrzegania zasygnalizuje 
naruszenie zobowiązań wynikających z 
zasady spójności polityki na rzecz 
rozwoju, Unia powinna rozpocząć 
rozmowy z rozwijającymi się krajami 
partnerskimi w celu zaproponowania 
odpowiednich środków służących 
rozwiązaniu niepokojących kwestii.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 (34a) Aby zapewnić zgodność wsparcia 
dochodów związanego z wielkością 
produkcji w sektorze bawełny 
z międzynarodowymi zobowiązaniami 
Unii w zakresie spójności polityki na rzecz 
rozwoju, państwa członkowskie stosujące 
takie wsparcie powinny monitorować 
skutki dla ich produkcji i handlu oraz 
składać sprawozdania Komisji, aby 
ułatwić Komisji monitorowanie wpływu 
wsparcia związanego z wielkością 
produkcji bawełny w partnerskich krajach 
rozwijających się, w szczególności na 
bezpieczeństwo żywnościowe.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) Należy wdrożyć system dla sektora 
roślin strączkowych, uwzględniający trzy 
cele. Po pierwsze zmniejszenie zależności 
od mieszanek pasz treściwych 
zawierających soję, zwłaszcza soję 
importowaną pochodzącą z terenów, które 
niedawno zostały wylesione lub 
przekształcone, zgodnie z celem 
zrównoważonego rozwoju nr 15, 
zobowiązaniem Unii dotyczącym zerowego 
wylesiania oraz z istniejącymi 
zobowiązaniami przedsiębiorstw 
prywatnych w zakresie zerowego 
wylesiania. Po drugie zamknięcie obiegów 
składników pokarmowych oraz 
ograniczenie ich skali do lokalnych i 
regionalnych dorzeczy zgodnie z ramową 
dyrektywą wodną. Po trzecie rozwinięcie 
lokalnych i regionalnych rynków 
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żywności i paszy dla zwierząt oraz odmian 
nasion dostosowanych do lokalnych 
warunków, których uprawa nie wymaga 
wysokich nakładów. Płatności te nie 
powinny być przyznawane na rzecz 
monokulturowej lub stałej uprawy roślin 
strączkowych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Cele WPR należy również 
realizować poprzez wspieranie inwestycji 
produkcyjnych i nieprodukcyjnych, 
w gospodarstwach, jak i poza 
gospodarstwami. Tego rodzaju inwestycje 
mogą dotyczyć infrastruktury związanej 
z rozwojem, modernizacją lub 
przystosowaniem się do zmiany klimatu 
rolnictwa i leśnictwa, w tym dostępu do 
gruntów rolnych i leśnych, scalania 
i poprawy gruntów oraz dostaw 
i oszczędzania energii i wody. Aby 
skuteczniej zapewnić spójność planów 
strategicznych WPR z celami Unii, a także 
równe warunki działania w państwach 
członkowskich, w niniejszym 
rozporządzeniu ujęto wykaz negatywny 
tematów inwestycji.

(41) Cele WPR należy również 
realizować poprzez wspieranie inwestycji 
produkcyjnych i nieprodukcyjnych, 
w gospodarstwach, jak i poza 
gospodarstwami. Tego rodzaju inwestycje 
mogą dotyczyć infrastruktury związanej 
z rozwojem, modernizacją lub 
przystosowaniem się do zmiany klimatu 
rolnictwa i leśnictwa, w tym dostępu do 
gruntów rolnych i leśnych, scalania 
i poprawy gruntów oraz dostaw 
i oszczędzania energii i wody. Aby 
skuteczniej zapewnić spójność planów 
strategicznych WPR z celami Unii, a także 
równe warunki działania w państwach 
członkowskich, w niniejszym 
rozporządzeniu ujęto wykaz negatywny 
tematów inwestycji. Biorąc pod uwagę 
sprawozdania, strategie i mechanizmy 
Unii, takie jak plan inwestycji 
zewnętrznych oraz sojusz Afryki z Europą 
na rzecz zrównoważonych inwestycji i 
tworzenia miejsc pracy, a także 
planowane sprawozdanie grupy 
zadaniowej ds. obszarów wiejskich w 
Afryce, należy również zachęcać rolników 
do odpowiedzialnego inwestowania w 
krajach rozwijających się. 

Uzasadnienie

Zapewniając wytyczne i gwarancje, które pomogą ograniczyć potencjalne ryzyko, UE i jej 
państwa członkowskie mogą faktycznie zaoferować rolnikom zachęty do odpowiedzialnego 
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inwestowania w krajach rozwijających się. Rolnicy powinni mieć możliwość zrównoważenia 
potencjalnych negatywnych aspektów wsparcia w ramach WPR przez takie inwestycje.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) W komunikacie pt. „Przyszłość 
rolnictwa i produkcji żywności” określono 
dzielenie się wiedzą i skoncentrowanie się 
na innowacjach jako przekrojowy cel 
nowej WPR. W jej ramach należy dalej 
wspierać interaktywny model innowacji, 
dzięki któremu podmioty prowadzą 
ściślejszą współpracę, aby jak najlepiej 
wykorzystać uzupełniające się rodzaje 
wiedzy w celu rozpowszechniania 
praktycznych rozwiązań. Należy usprawnić 
usługi doradcze dla rolników w ramach 
systemu wiedzy i innowacji w dziedzinie 
rolnictwa. W planie strategicznym WPR 
powinny znaleźć się informacje na temat 
metod współpracy służb doradczych, sieci 
na rzecz badań naukowych i sieci 
obszarów wiejskich. Każde państwo 
członkowskie lub, w odpowiednich 
przypadkach, region, może finansować 
szereg działań mających na celu wymianę 
wiedzy i innowacji, stosując rodzaje 
interwencji przedstawione w niniejszym 
rozporządzeniu.

(46) W komunikacie pt. „Przyszłość 
rolnictwa i produkcji żywności” określono 
dzielenie się wiedzą i skoncentrowanie się 
na innowacjach jako przekrojowy cel 
nowej WPR. W jej ramach należy dalej 
wspierać interaktywny model innowacji, 
dzięki któremu podmioty prowadzą 
ściślejszą współpracę, aby jak najlepiej 
wykorzystać uzupełniające się rodzaje 
wiedzy w celu rozpowszechniania 
praktycznych rozwiązań. Należy usprawnić 
usługi doradcze dla rolników w ramach 
systemu wiedzy i innowacji w dziedzinie 
rolnictwa. W planie strategicznym WPR 
powinny znaleźć się informacje na temat 
metod współpracy służb doradczych, sieci 
na rzecz badań naukowych i sieci 
obszarów wiejskich. Należy zapewnić 
wymianę z ekspertami w dziedzinie 
współpracy na rzecz rozwoju, aby ułatwić 
transfer wiedzy i najlepszych praktyk do 
krajów rozwijających się. Każde państwo 
członkowskie lub, w odpowiednich 
przypadkach, region, może finansować 
szereg działań mających na celu wymianę 
wiedzy i innowacji, stosując rodzaje 
interwencji przedstawione w niniejszym 
rozporządzeniu.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) W celu zapewnienia 
odpowiedniego finansowania niektórych 
priorytetów należy określić zasady 
dotyczące minimalnych alokacji 
finansowych dla tych priorytetów 
w ramach wsparcia z EFRROW. Aby 
zapewnić rolnikom równe warunki 
działania, należy również określić 
maksymalną wielkość alokacji dla 
wsparcia związanego z produkcją 
w ramach płatności bezpośrednich. 
Ponadto należy również umożliwić 
państwom członkowskim 
wykorzystywanie dodatkowej części 
swoich pułapów finansowych 
przeznaczonych na płatności bezpośrednie 
do przyznawania wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji 
konkretnie na poprawę konkurencyjności, 
zrównoważoności lub jakości produkcji 
roślin wysokobiałkowych.

(51) W celu zapewnienia 
odpowiedniego finansowania niektórych 
priorytetów należy określić zasady 
dotyczące minimalnych alokacji 
finansowych dla tych priorytetów 
w ramach wsparcia z EFRROW. Aby 
zapewnić rolnikom równe warunki 
działania zarówno w Unii, jak i poza nią, 
należy również określić maksymalną 
wielkość alokacji dla wsparcia związanego 
z produkcją w ramach płatności 
bezpośrednich. Ponadto należy również 
umożliwić państwom członkowskim 
wykorzystywanie dodatkowej części 
swoich pułapów finansowych 
przeznaczonych na płatności bezpośrednie 
do przyznawania wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji 
konkretnie na poprawę konkurencyjności, 
zrównoważoności lub jakości produkcji 
roślin wysokobiałkowych, aby zmniejszyć 
przywóz z państw trzecich.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) W celu zapewnienia wyraźnego 
strategicznego charakteru planów 
strategicznych WPR oraz ułatwienia 
powiązań z innymi politykami Unii, 
a zwłaszcza z ugruntowanymi 
długoterminowymi celami krajowymi 
wynikającymi z prawodawstwa Unii lub 
umów międzynarodowych, np. 
dotyczącymi zmiany klimatu, lasów, 
różnorodności biologicznej i wody, każde 
państwo członkowskie powinno posiadać 
jeden plan strategiczny WPR.

(55) W celu zapewnienia wyraźnego 
strategicznego charakteru planów 
strategicznych WPR oraz ułatwienia 
powiązań z innymi politykami Unii, a 
zwłaszcza z ugruntowanymi 
długoterminowymi celami krajowymi 
wynikającymi z prawodawstwa Unii lub 
umów międzynarodowych, np. 
dotyczącymi zmiany klimatu, lasów, 
różnorodności biologicznej, wody i 
spójności polityki na rzecz rozwoju, każde 
państwo członkowskie powinno posiadać 
jeden plan strategiczny WPR.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Aby zapewnić odpowiednie 
ustalenie celów końcowych przez państwa 
członkowskie oraz odpowiednią formę 
interwencji, umożliwiającą maksymalne 
zwiększenie ich wkładu w realizację celów 
WPR, konieczne jest oparcie strategii 
planów strategicznych WPR na 
wcześniejszej analizie warunków 
lokalnych i ocenie potrzeb w odniesieniu 
do celów WPR.

(57) Aby zapewnić odpowiednie 
ustalenie celów końcowych przez państwa 
członkowskie oraz odpowiednią formę 
interwencji, umożliwiającą maksymalne 
zwiększenie ich wkładu w realizację celów 
WPR, konieczne jest oparcie strategii 
planów strategicznych WPR na 
wcześniejszej analizie warunków 
lokalnych i ocenie potrzeb w odniesieniu 
do celów WPR. Państwa członkowskie 
powinny przy tym również opisać sposób, 
w jaki pokonają problemy, takie jak 
masowe opuszczanie wsi, koncentracja 
ziemi, pustynnienie, jakość wody lub 
utrata różnorodności biologicznej, które 
mają także skutki globalne.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Opracowując plany strategiczne 
WPR, należy dążyć do zapewnienia jak 
największej spójności między 
różnorodnymi narzędziami WPR, 
ponieważ plany te powinny obejmować 
rodzaje interwencji w formie płatności 
bezpośrednich, sektorowe rodzaje 
interwencji oraz rodzaje interwencji 
związane z rozwojem obszarów wiejskich. 
W planach tych należy również 
zagwarantować i zademonstrować 
odpowiednie dostosowanie wyborów 
dokonanych przez państwa członkowskie 
do priorytetów i celów Unii. W związku 
z tym powinny one zawierać zorientowaną 
na rezultaty strategię interwencji 
zbudowaną wokół celów szczegółowych 

(58) Opracowując plany strategiczne 
WPR, należy dążyć do zapewnienia jak 
największej spójności między 
różnorodnymi narzędziami WPR i jej 
wymiarem zewnętrznym, ponieważ plany 
te powinny obejmować rodzaje interwencji 
w formie płatności bezpośrednich, 
sektorowe rodzaje interwencji oraz rodzaje 
interwencji związane z rozwojem 
obszarów wiejskich. W planach tych 
należy również zagwarantować 
i zademonstrować odpowiednie 
dostosowanie wyborów dokonanych przez 
państwa członkowskie do priorytetów 
i celów Unii. W związku z tym powinny 
one zawierać zorientowaną na rezultaty 
strategię interwencji zbudowaną wokół 
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WPR, w tym związanych z tymi celami 
końcowych celów ilościowych. Aby 
umożliwić ich monitorowanie w skali 
rocznej, wyżej wspomniane cele końcowe 
powinny się opierać na wskaźnikach 
rezultatu.

celów szczegółowych WPR, w tym 
związanych z tymi celami końcowych 
celów ilościowych. Aby umożliwić ich 
monitorowanie w skali rocznej, wyżej 
wspomniane cele końcowe powinny się 
opierać na wskaźnikach rezultatu.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Strategia powinna również 
podkreślać komplementarność różnych 
narzędzi WPR oraz komplementarność 
tych narzędzi z innymi politykami Unii. 
W szczególności każdy plan strategiczny 
WPR powinien w stosownych przypadkach 
uwzględniać przepisy dotyczące ochrony 
środowiska i klimatu, a opracowane na 
podstawie tych przepisów plany krajowe 
należy opisać w ramach analizy bieżącej 
sytuacji („analiza SWOT”). Należy 
sporządzić wykaz aktów prawnych, do 
których w szczególności należy się 
odwołać, sporządzając plan strategiczny 
WPR.

(59) Strategia powinna również 
podkreślać komplementarność różnych 
narzędzi WPR oraz komplementarność 
tych narzędzi z innymi politykami Unii. 
W szczególności każdy plan strategiczny 
WPR powinien w stosownych przypadkach 
uwzględniać przepisy dotyczące ochrony 
środowiska i klimatu oraz zobowiązania 
Unii w zakresie spójności polityki na rzecz 
rozwoju, a opracowane na podstawie tych 
przepisów plany krajowe należy opisać 
w ramach analizy bieżącej sytuacji 
(„analiza SWOT”). Należy sporządzić 
wykaz aktów prawnych, do których 
w szczególności należy się odwołać, 
sporządzając plan strategiczny WPR.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) Zgodnie z zasadą zarządzania 
dzielonego Komisja korzysta przy 
wdrażaniu WPR z pomocy komitetów 
złożonych z przedstawicieli państw 
członkowskich. Na potrzeby uproszczenia 
systemu i uzgodnienia stanowisk państw 
członkowskich oraz do celów wdrożenia 
niniejszego rozporządzenia ustanowiono 
tylko jeden komitet monitorujący, 

(70) Zgodnie z zasadą zarządzania 
dzielonego Komisja korzysta przy 
wdrażaniu WPR z pomocy komitetów 
złożonych z przedstawicieli państw 
członkowskich. Na potrzeby uproszczenia 
systemu i uzgodnienia stanowisk państw 
członkowskich oraz do celów wdrożenia 
niniejszego rozporządzenia ustanowiono 
tylko jeden komitet monitorujący, 
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w ramach którego połączono Komitet ds. 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Komitet 
ds. Płatności Bezpośrednich ustanowione 
na okres programowania 2014–2020. 
Udzielenie pomocy państwom 
członkowskim w realizacji planów 
strategicznych WPR jest wspólnym 
obowiązkiem instytucji zarządzającej 
i wspomnianego komitetu monitorującego. 
Zgodnie z przepisami ustanowionymi 
niniejszym rozporządzeniem Komisję 
wspomaga również Komitet ds. Wspólnej 
Polityki Rolnej.

w ramach którego połączono Komitet ds. 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Komitet 
ds. Płatności Bezpośrednich ustanowione 
na okres programowania 2014–2020. 
Udzielenie pomocy państwom 
członkowskim w realizacji planów 
strategicznych WPR jest wspólnym 
obowiązkiem instytucji zarządzającej 
i wspomnianego komitetu monitorującego. 
Zgodnie z przepisami ustanowionymi 
niniejszym rozporządzeniem Komisję 
wspomaga również Komitet ds. Wspólnej 
Polityki Rolnej, a Komisja składa 
sprawozdania Komisji Rozwoju 
Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 72

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) W sytuacji gdy państwa 
członkowskie dysponują o wiele większą 
elastycznością przy jednoczesnym 
wzmocnieniu zasady pomocniczości 
w odniesieniu do opracowywania 
interwencji, kluczowym narzędziem 
realizowania polityki i sterowania nią oraz 
zapewniania wystarczającej uwagi 
i zdolności w państwach członkowskich, są 
sieci. Pojedyncza sieć powinna zapewniać 
lepszą koordynację działań służących 
tworzeniu sieci kontaktów na szczeblu 
unijnym oraz na szczeblach krajowym 
i regionalnym. Europejska i krajowa sieć 
ds. wspólnej polityki rolnej zastępuje 
obecną Europejską Sieć na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i sieć europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, 
przyjmując postać platformy 
umożliwiającej intensywniejszą wymianę 
wiedzy, aby wykorzystać rezultaty 
i wartość dodaną polityki na szczeblu 
europejskim, szczególnie programu 
„Horyzont Europa”. Mając na uwadze 

(72) W sytuacji gdy państwa 
członkowskie dysponują o wiele większą 
elastycznością przy jednoczesnym 
wzmocnieniu zasady pomocniczości 
w odniesieniu do opracowywania 
interwencji, kluczowym narzędziem 
realizowania polityki i sterowania nią oraz 
zapewniania wystarczającej uwagi 
i zdolności w państwach członkowskich, są 
sieci. Pojedyncza sieć powinna zapewniać 
lepszą koordynację działań służących 
tworzeniu sieci kontaktów na szczeblu 
unijnym oraz na szczeblach krajowym 
i regionalnym. Europejska i krajowa sieć 
ds. wspólnej polityki rolnej zastępuje 
obecną Europejską Sieć na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i sieć europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, 
przyjmując postać platformy 
umożliwiającej intensywniejszą wymianę 
wiedzy, aby wykorzystać rezultaty 
i wartość dodaną polityki na szczeblu 
europejskim, szczególnie programu 
„Horyzont Europa”. Mając na uwadze 
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wyżej wspomnianą intensywniejszą 
wymianę wiedzy i innowacji, ustanowiono 
europejskie partnerstwo innowacyjne na 
rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, wdrażające interaktywny model 
innowacji zgodnie z metodyką określoną 
w niniejszym rozporządzeniu.

wyżej wspomnianą intensywniejszą 
wymianę wiedzy i innowacji, ustanowiono 
europejskie partnerstwo innowacyjne na 
rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, wdrażające interaktywny model 
innowacji zgodnie z metodyką określoną 
w niniejszym rozporządzeniu. Należy 
zapewnić wymianę z ekspertami w 
dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju w 
celu podniesienia świadomości i 
ułatwienia transferu wiedzy i najlepszych 
praktyk.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Ukierunkowanie na rezultaty 
wynikające z modelu realizacji wymaga 
skutecznych ram wykonania, szczególnie 
z uwagi na fakt, że plany strategiczne WPR 
przyczyniają się do realizacji szeroko 
zakrojonych celów ogólnych innych 
wspólnie zarządzanych polityk. 
W przypadku polityki zorientowanej na 
wyniki konieczne jest przeprowadzanie 
rocznej i wieloletniej ewaluacji na 
podstawie wybranych produktów oraz 
wskaźników rezultatu i oddziaływania, 
określonych w ramach realizacji celów, 
monitorowania i ewaluacji. W związku 
z tym należy wybrać ograniczony 
i ukierunkowany zestaw wskaźników, 
który pozwoli na możliwie dokładne 
stwierdzenie, czy wspierana interwencja 
przyczynia się do osiągnięcia 
wyznaczonych celów. Wskaźniki rezultatu 
i produktu dotyczące celów w dziedzinie 
klimatu i środowiska mogą obejmować 
interwencje określone w krajowych 
instrumentach planowania z dziedziny 
ochrony środowiska i klimatu 
wynikających z prawodawstwa Unii.

(74) Ukierunkowanie na rezultaty 
wynikające z modelu realizacji wymaga 
skutecznych ram wykonania, szczególnie 
z uwagi na fakt, że plany strategiczne WPR 
przyczyniają się do realizacji szeroko 
zakrojonych celów ogólnych innych 
wspólnie zarządzanych polityk. 
W przypadku polityki zorientowanej na 
wyniki konieczne jest przeprowadzanie 
rocznej i wieloletniej ewaluacji na 
podstawie wybranych produktów oraz 
wskaźników rezultatu i oddziaływania, 
określonych w ramach realizacji celów, 
monitorowania i ewaluacji. W związku 
z tym należy wybrać ograniczony 
i ukierunkowany zestaw wskaźników, 
który pozwoli na możliwie dokładne 
stwierdzenie, czy wspierana interwencja 
przyczynia się do osiągnięcia 
wyznaczonych celów. Wskaźniki rezultatu 
i produktu dotyczące celów w dziedzinie 
klimatu i środowiska mogą obejmować 
interwencje określone w krajowych 
instrumentach planowania z dziedziny 
ochrony środowiska i klimatu 
wynikających z prawodawstwa Unii. 
Ocenę, czy cele WPR zostały osiągnięte, 
należy również przeprowadzić w oparciu o 
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wskaźniki odnoszące się do wpływu WPR 
na cele rozwojowe Unii i na kraje 
rozwijające się.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Częścią ram realizacji celów, 
monitorowania i ewaluacji powinno być 
monitorowanie osiągniętych postępów 
przez państwa członkowskie oraz 
przekazywanie Komisji rocznych 
sprawozdań na ten temat. Na podstawie 
informacji przekazywanych przez państwa 
członkowskie Komisja powinna 
informować o postępach w osiąganiu 
celów szczegółowych przez cały okres 
programowania, używając w tym celu 
podstawowego zestawu wskaźników.

(75) Częścią ram realizacji celów, 
monitorowania i ewaluacji powinno być 
monitorowanie osiągniętych postępów 
przez państwa członkowskie oraz 
przekazywanie Komisji rocznych 
sprawozdań na ten temat. Na podstawie 
informacji przekazywanych przez państwa 
członkowskie Komisja powinna 
informować o postępach w osiąganiu 
celów szczegółowych przez cały okres 
programowania, używając w tym celu 
podstawowego zestawu wskaźników. 
Wykorzystując dane z państw 
członkowskich, Komisja powinna co roku 
podawać do publicznej wiadomości 
informacje na temat śladu ekologicznego 
produkcji i konsumpcji rolno-spożywczej 
w UE.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75a) System monitorowania stosowany 
w ramach WPR powinien zostać 
uzupełniony o niezależny system 
stosowany w Unii do przyjmowania skarg 
od osób lub społeczności, których dotyczy 
WPR. Należy uznać ważną rolę Komisji 
Rozwoju funkcjonującej w Parlamencie 
Europejskim i jej stałego sprawozdawcy 
ds. spójności polityki na rzecz rozwoju.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 ia) „spójność polityki na rzecz 
rozwoju” oznacza zobowiązanie Unii do 
uwzględnienia celów współpracy na rzecz 
rozwoju w realizowanych przez nią 
politykach oraz, przy osiąganiu celów 
polityki krajowej, zobowiązanie Unii do 
unikania negatywnych środków 
politycznych, które wywierają 
niekorzystny wpływ na cele rozwojowe 
Unii;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 ja)  „bezpieczeństwo żywnościowe” 
oznacza prawo obywateli do zdrowej 
i dostosowanej do danej kultury żywności 
wytwarzanej z wykorzystaniem 
ekologicznych i zrównoważonych metod 
oraz prawo obywateli do definiowania 
swoich własnych systemów 
żywnościowych i rolnych.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie inteligentnego, 
odpornego i zróżnicowanego sektora 
rolnictwa przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa żywnościowego;

a) wspieranie trwałej, sprzyjającej 
włączeniu społecznemu, odpornej 
i zróżnicowanej produkcji rolnej przy 
zapewnieniu zrównoważonego, 
zdecentralizowanego i długoterminowego 
bezpieczeństwa żywnościowego, unikaniu 
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nadprodukcji oraz zapewnieniu spójności 
polityki na rzecz rozwoju;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie troski o środowisko 
oraz intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu, aby przyczynić się do realizacji 
unijnych celów związanych ze 
środowiskiem i klimatem;

b) zwiększenie troski o środowisko 
i różnorodności biologicznej oraz 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu, aby osiągnąć wszystkie unijne 
cele związane ze środowiskiem i klimatem, 
które są istotne dla rolnictwa;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) umacnianie struktury społeczno-
ekonomicznej obszarów wiejskich.

c) osiągnięcie zrównoważonego 
rozwoju terytorialnego wiejskich 
gospodarek i społeczności, umacniającego 
strukturę społeczno-ekonomiczną 
obszarów wiejskich.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele te uzupełnia przekrojowy cel 
modernizacji tego sektora przez sprzyjanie 
dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich, 
a także zachęcanie do ich 
wykorzystywania.

Cele te są wdrażane w sposób, który 
zapewni osiągnięcie przekrojowych celów 
określonych w Agendzie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 
i w porozumieniu paryskim. O ile idzie to 
w parze z przedmiotowymi celami, 
rozporządzenie ma na celu sprzyjanie 
dzieleniu się wiedzą, technikami 
i narzędziami w rolnictwie i na obszarach 
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wiejskich, a także zachęcanie do ich 
wykorzystywania, oraz zapewnienie 
przejścia na zrównoważony rozwój 
zgodnie z art. 11 TFUE.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i ich odporności 
w całej Unii w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa żywnościowego;

a) wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i ich odporności w 
całej Unii w celu zagwarantowania 
długofalowego bezpieczeństwa 
żywnościowego przy jednoczesnym 
unikaniu szkodliwych praktyk 
dumpingowych;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe, 
technologię i cyfryzację;

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek poprzez promowanie krótkich 
łańcuchów dostaw oraz produktów o 
wartości dodanej, takich jak produkty 
pochodzące z rolnictwa ekologicznego, a 
także poprawa konkurencyjności, w tym 
większe ukierunkowanie na wzajemne 
uczenie się, badania naukowe, technologię 
i cyfryzację;
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej, a także wykorzystanie zrównoważonej 
energii;

d) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej poprzez znaczne ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych z rolnictwa zgodnie 
z porozumieniem paryskim i celami Unii 
w dziedzinie klimatu;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) promowanie zatrudnienia, 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
dywersyfikacji działalności i dochodów, 
równości płci, włączenia społecznego, 
zwalczania ubóstwa, rozwoju lokalnego na 
obszarach wiejskich, w tym 
zrównoważonego leśnictwa, a także 
poprawa podstawowych usług publicznych 
oraz promowanie spójności społecznej 
i terytorialnej;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) poprawa reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące żywności 
i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej 
w składniki odżywcze i zrównoważonej 
żywności, zapobiegania marnotrawieniu 

i) poprawa reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące żywności i 
zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w 
składniki odżywcze, wysokiej jakości i 
zrównoważonej żywności, zapobieganie 
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żywności, jak również dobrostanu 
zwierząt.

marnotrawieniu żywności oraz poprawa 
zrównoważenia środowiskowego i 
dobrostanu zwierząt, a jednocześnie 
przyczynianie się do realizacji programu 
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 
do 2030 r.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) spójność polityki na rzecz rozwoju: 
systematyczne uwzględnianie celów 
współpracy na rzecz rozwoju i unikanie 
negatywnego wpływu zewnętrznych 
strategii politycznych Unii na kraje 
rozwijające się i ich ludność.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Cele Unii i państw członkowskich

1. Zgodnie z celami określonymi w 
art. 5 i 6 rozporządzenia połączone plany 
strategiczne WPR mają prowadzić do:
a) wzrostu netto liczby rolników, 
pracowników rolnych i powiązanych 
miejsc pracy na obszarach wiejskich;
b) znacznego ograniczenia do 2027 r. 
emisji gazów cieplarnianych związanych z 
sektorem rolnym;
c) zatrzymania i odwrócenia procesu 
utraty różnorodności biologicznej;
d) zatrzymania i odwrócenia procesu 
rozprzestrzeniania się oporności na środki 
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przeciwdrobnoustrojowe;
e) zatrzymania i odwrócenia procesu 
utraty zapylaczy, ptaków i owadów;
f) zwiększenia różnorodności 
genetycznej zarówno w obrębie upraw i 
populacji zwierząt, jak i pomiędzy nimi;
g) zmniejszenia wywozu żywych 
zwierząt;
h) zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza i wody spowodowanego przez 
sektor rolnictwa;
i) utrzymania i zwiększenia 
powierzchni trwałych użytków zielonych;
j) ograniczenia stosowania 
pestycydów, zgodnie z dyrektywą 
2009/128/WE.
2. W swoich projektach planów 
strategicznych państwa członkowskie 
wskazują, w jaki sposób zamierzają 
przyczynić się do osiągnięcia tych celów, i 
proponują dokładnie określone cele 
krajowe.
3. Zgodnie z procedurą opisaną w 
tytule V rozdział III Komisja upewnia się, 
że połączenie celów krajowych pozwoli na 
osiągnięcie celu unijnego określonego w 
ust. 1 oraz że interwencje planowane przez 
państwa członkowskie są wystarczające do 
osiągnięcia ich celów krajowych. W celu 
zagwarantowania równych szans Komisja 
zapewnia przyjęcie przez państwa 
członkowskie podobnych celów 
krajowych.

Uzasadnienie

Określenie minimalnych celów ogólnounijnych jest konieczne, aby zapewnić osiągnięcie 
ogólnych celów rozporządzenia.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Spójność polityki na rzecz rozwoju

1. Państwa członkowskie dbają o to, 
aby ich interwencje były zgodne z 
zobowiązaniami Unii w zakresie spójności 
polityki na rzecz rozwoju, prawem do 
rozwoju i prawem do pożywienia. 
2. Interwencje państw członkowskich 
mają się przyczyniać do realizacji celów 
określonych w programie działania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 
r., zwłaszcza celów zrównoważonego 
rozwoju nr 2, 10, 12 i 13. W związku z 
powyższym WPR powinna:
(i) przyczyniać się do rozwoju 
zróżnicowanego i zrównoważonego 
rolnictwa oraz odpornych praktyk 
agroekologicznych zarówno w Unii, jak i 
w krajach partnerskich;
(ii) przyczyniać się do zachowania 
genetycznej różnorodności nasion, roślin 
uprawnych, zwierząt hodowlanych i 
udomowionych, a także spokrewnionych z 
nimi gatunków dzikich, zarówno w Unii, 
jak i w krajach partnerskich;
(iii) przyczyniać się do wykorzystania 
potencjału drobnych producentów 
rolnych, małych przedsiębiorstw rolnych, 
w szczególności kobiet rolników, ludności 
tubylczej zajmującej się produkcją rolną 
oraz pasterzy, zarówno w Unii, jak i w 
krajach partnerskich;
(iv) przyczyniać się do rozwoju 
lokalnych systemów żywnościowych oraz 
rynków krajowych i regionalnych, 
zarówno w Unii, jak i w krajach 
partnerskich, w celu ograniczenia 
zależności od przywozu żywności i 
skrócenia łańcuchów żywnościowych;
(v) położyć kres praktykom 
handlowym zakłócającym światowy 
handel na rynkach rolnych;
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(vi) zapewnić pełne włączenie środków w 
zakresie łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej;
(vii) przestrzegać porozumienia 
paryskiego w sprawie zmiany klimatu; 
przepisy dotyczące handlu produktami 
rolnymi nie powinny utrudniać 
zrównoważonego wykorzystywania 
zasobów ani osiągania wielostronnych 
celów związanych z klimatem.
3. Państwa członkowskie i Komisja 
monitorują wdrażanie WPR i dbają o to, 
by w planach strategicznych WPR 
unikano negatywnego wpływu na lokalne 
rynki rolne i na lokalnych producentów 
w krajach rozwijających się. Przepisy 
dotyczące monitorowania określono w art. 
119a.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 9b
Zgodność z porozumieniem paryskim

1. Cele planów strategicznych WPR 
są wdrażane zgodnie z porozumieniem 
paryskim oraz w celu osiągnięcia 
globalnych celów określonych 
w porozumieniu paryskim oraz 
wypełnienia zobowiązań określonych we 
wkładzie ustalonym przez Unię i wkładzie 
ustalonym na poziomie krajowym przez 
państwa członkowskie.
2. Państwa członkowskie zapewniają, 
by ich plany strategiczne były zgodne z już 
ustanowionymi długoterminowymi celami 
krajowymi, określonymi w instrumentach 
prawnych, o których mowa w załączniku 
XI, lub wynikającymi z tych 
instrumentów, a także z celami 
określonymi w ust. 2.
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3. Przed zatwierdzeniem planów 
strategicznych Komisja weryfikuje ich 
zgodność z celami określonymi 
w niniejszym artykule.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie opracowują narzędzia uzależniające przydział środków UE od 
spełnienia norm, które wykraczają poza kwestie środowiskowe. Uwzględnienie wzorców 
produkcji (które długofalowo mogą również wpływać na wzorce konsumpcji) jest konieczne, 
aby zapewnić, by Unia jako całość nie instytucjonalizowała nadprodukcji (jak było do tej 
pory).

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Usługi doradcze dla rolników 
obejmują wymiar gospodarczy, 
środowiskowy i społeczny oraz dostarczają 
aktualnych informacji technologicznych 
i naukowych opracowanych w drodze 
badań naukowych i innowacji. Muszą one 
być włączone do wzajemnie powiązanych 
usług świadczonych przez podmioty 
udzielające doradztwa dla rolników, przez 
naukowców, organizacje rolników i inne 
odnośne zainteresowane podmioty 
tworzące systemy wiedzy i innowacji 
w dziedzinie rolnictwa (AKIS).

2. Usługi doradcze dla rolników 
obejmują wymiar gospodarczy, 
środowiskowy i społeczny oraz dostarczają 
aktualnych informacji technologicznych 
i naukowych opracowanych w drodze 
badań naukowych i innowacji. Muszą one 
być włączone do wzajemnie powiązanych 
usług świadczonych przez podmioty 
udzielające doradztwa dla rolników, przez 
naukowców, organizacje rolników i inne 
odnośne zainteresowane podmioty 
tworzące systemy wiedzy i innowacji 
w dziedzinie rolnictwa (AKIS). Eksperci w 
dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju 
mają możliwość stałej wymiany informacji 
w ramach systemu wiedzy i innowacji w 
dziedzinie rolnictwa AKIS w celu 
ułatwienia transferu wiedzy i najlepszych 
praktyk do krajów rozwijających się.
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 fa) zrównoważone praktyki rolne, 
które pomogą w utrzymaniu ekosystemów, 
które wzmacniają zdolność do 
przystosowania się do zmiany klimatu 
i stopniowo poprawiają jakość gruntów 
i gleby, zgodnie z celem zrównoważonego 
rozwoju nr 2.

Uzasadnienie

Zapewnienie szkoleń dla rolników i beneficjentów środków WPR dotyczących sposobu 
wdrażania celu zrównoważonego rozwoju nr 2 w ramach zobowiązania Unii do rozwiązania 
problemów klimatycznych i realizacji Agendy 2030.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Doradcy powinni być przeszkoleni 
w sposobach umożliwiania lepszego 
zrozumienia globalnych skutków WPR.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 7 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcie dochodów związane 
z wielkością produkcji;

a) wsparcie dochodów związane 
z wielkością produkcji w zakresie 
wymogów WTO dotyczących likwidacji 
wsparcia zakłócającego handel;
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Poprawka 58

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. Państwa członkowskie stopniowo 
zwiększają wsparcie z myślą o systemach 
na rzecz klimatu i środowiska 
(„ekoprogramy”) na warunkach 
określonych w niniejszym artykule i 
doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Opracowując swoje plany 
strategiczne WPR, państwa członkowskie 
nadają priorytet systemom rolnym, które 
w skuteczny sposób przynoszą liczne 
korzyści dla osiągnięcia celów 
określonych w art. 6 ust. 1, takich jak 
lepsze zarządzanie pastwiskami trwałymi i 
elementami krajobrazu oraz rolnictwo 
ekologiczne.

Uzasadnienie

Należy lepiej określić zakres środków, które mają być wspierane w ramach ekoprogramów. 
Państwa członkowskie powinny mieć możliwość elastycznego wyboru praktyk, które są dobrze 
dostosowane do ich terytorium, powinny jednak priorytetowo traktować wspieranie systemów 
gospodarki rolnej obejmujących wielorakie praktyki rolnicze w celu maksymalizacji wpływu 
ekoprogramów na klimat i środowisko. Ponadto wspierając istniejące systemy certyfikacji, 
państwa członkowskie mogą zapewnić prostsze zarządzanie ekoprogramami.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli państwo członkowskie 
proponuje dobrowolne wsparcie związane 
z produkcją w ramach swojego planu 
strategicznego, jak przewidziano w art. 
106, Komisja ba o to, aby:
a) pomoc była zgodna z zasadą „nie 
szkodzić”;
b) istniała wyraźna potrzeba lub 
korzyść środowiskowa lub społeczna, 
uzasadniona na podstawie empirycznie 
policzalnych i niezależnie 
weryfikowalnych dowodów;
c) wsparcie było wykorzystywane 
w celu zaspokojenia potrzeb Unii 
w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego 
i nie wywołuje zakłóceń na rynkach 
krajowych lub międzynarodowych;
d) udzielenie wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji nie 
wywoływało skutków handlowych, które 
mogą szkodzić inwestycjom w sektorze 
rolno-spożywczym oraz rozwojowi 
produkcji i przetwórstwa w partnerskich 
krajach rozwijających się;
e) dobrowolne wsparcie związane 
z wielkością produkcji nie było udzielane 
na rzecz rynków, które znajdują się 
w kryzysowej sytuacji ze względu na 
nadprodukcję lub nadwyżkę podaży;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W razie potrzeby Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 138 w celu 
uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o 
środki, które mają być przyjęte przez 
państwa członkowskie przy stosowaniu 
wsparcia dochodów związanego z 
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produkcją, aby wyeliminować negatywny 
wpływ na kraje rozwijające się.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wsparcie dochodów związane z wielkością 
produkcji można przyznawać jedynie 
następującym sektorom i rodzajom 
produkcji lub konkretnym typom 
rolniczym w ich ramach, w tym również 
gospodarstwom ekologicznym, które 
stosują wyższe standardy niż standardy 
określone w oparciu o zasadę wzajemnej 
zgodności, lub jeśli są one istotne ze 
względów gospodarczych, społecznych lub 
środowiskowych: zboża, nasiona oleiste, 
rośliny wysokobiałkowe, rośliny 
strączkowe, wyłącznie pastewne rośliny 
strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, 
nasiona, mięso baranie i mięso kozie, oliwa 
z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, 
chmiel, cykoria, owoce i warzywa oraz 
zagajniki o krótkiej rotacji.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 58a
Sektor roślin strączkowych

Cele sektora roślin strączkowych
W sektorze roślin strączkowych państwa 
członkowskie realizują następujące cele:
a) system zwiększa produkcję 
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i konsumpcję roślin strączkowych w Unii 
w celu poprawy samowystarczalności 
zgodnie z celami określonymi 
w załączniku I;
b) uprawne rośliny strączkowe, które 
podlegają wsparciu finansowemu Unii, są 
częścią płodozmianu wprowadzanego co 
najmniej co trzy lata lub mieszanki 
gatunków na krótkotrwałych użytkach 
zielonych na gruntach ornych; taki 
płodozmian jest zgodny z systemami na 
rzecz klimatu i środowiska 
(„ekoprogramy”) określonymi w art. 28, w 
ramach których wsparciem można objąć 
płodozmiany wprowadzane co cztery lata 
lub więcej; w ramach systemu mogą być 
wspierane również uprawy międzyplonowe 
lub mieszane, które nie są objęte 
wsparciem w ramach innych środków;
c) wsparcie może być również 
udzielane na rzecz wypasu na pastwiskach 
bogatych w gatunki lub na rzecz koszenia 
łąk bogatych w gatunki w celu 
pozyskiwania paszy na trwałych 
pastwiskach, gdzie w runi rosną gatunki 
roślin strączkowych, pod warunkiem że 
nie przeprowadza się tam ponownego 
orania ani ponownego siewu;
d) środki, o których mowa 
w niniejszym artykule, są zgodne z 
zobowiązaniami i przepisami Unii 
w dziedzinie klimatu i środowiska oraz nie 
powodują bezpośrednich ani pośrednich 
zmian w użytkowaniu gruntów, a więc 
w rezultacie wywierają prawdziwie 
pozytywny wpływ na globalne emisje 
gazów cieplarnianych zgodnie 
z globalnym modelem zarządzania 
biosferą [GLOBIOM];
e) płatności te nie powinny być 
przyznawane na rzecz monokulturowej 
lub stałej uprawy roślin strączkowych;
f) po pierwsze, zmniejszenie 
zależności od mieszanek pasz treściwych 
zawierających soję, zwłaszcza soję 
importowaną pochodzącą z terenów, które 
niedawno zostały wylesione lub 
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przekształcone, zgodnie z celem 
zrównoważonego rozwoju nr 15, 
zobowiązaniem Unii dotyczącym zerowego 
wylesiania oraz z istniejącymi 
zobowiązaniami przedsiębiorstw 
prywatnych w zakresie zerowego 
wylesiania;
g) po drugie, zamknięcie obiegów 
składników pokarmowych oraz 
ograniczenie ich skali do lokalnych i 
regionalnych dorzeczy zgodnie z ramową 
dyrektywą wodną;
h) po trzecie, rozwinięcie lokalnych 
i regionalnych rynków żywności i paszy 
dla zwierząt oraz odmian nasion 
dostosowanych do lokalnych warunków, 
których uprawa nie wymaga wysokich 
nakładów.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) inwestycje w produkcję bioenergii, 
które nie odpowiadają kryteriom 
zrównoważonego rozwoju ustanowionym 
w dyrektywie w sprawie odnawialnych 
źródeł energii, łącznie z ograniczeniem 
określonych rodzajów surowców.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 przyznają 
wsparcie na narzędzia zarządzania 
ryzykiem na warunkach określonych 
w niniejszym artykule i doprecyzowanych 
w ich planach strategicznych WPR, 
z uwzględnieniem możliwego 
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negatywnego wpływu na inwestycje 
w sektorze rolno-spożywczym oraz na 
rozwój produkcji i przetwórstwa 
w partnerskich krajach rozwijających się.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Orientacyjne alokacje finansowe na 
interwencje wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji, 
o których mowa w tytule III rozdział II 
sekcja 2 podsekcja 1, ograniczone są 
maksymalnie do 5% kwot określonych 
w załączniku VII.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na podstawie informacji 
dostarczonych przez państwa członkowskie 
Komisja dokonuje ewaluacji, za pomocą 
prostej i wspólnej metody, wkładu polityki 
w realizację celów dotyczących zmiany 
klimatu.

1. Na podstawie informacji 
dostarczonych przez państwa członkowskie 
Komisja dokonuje ewaluacji, za pomocą 
prostej, dokładnej i wspólnej metody, 
wkładu polityki w realizację celów 
dotyczących zmiany klimatu.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 1a. Prowadzone są niezależne badania 
naukowe w celu określenia przyczyniania 
się różnych działań wdrażanych przez 
państwa członkowskie na 
rzecz ograniczenie emisji gazów 
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cieplarnianych lub pochłaniania gazów 
cieplarnianych.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 1b. Na podstawie tych badań Komisja 
proponuje metodologię śledzenia, 
zapewniając przy tym, aby:
a) jako wydatki związane z klimatem 
liczyły się wyłącznie wydatki przeznaczone 
na działania, które w znaczący sposób 
przyczyniają się do ograniczenia 
i pochłaniania emisji;
b) odsetek każdego wydatku 
uznawanego za wydatek związany 
z klimatem był proporcjonalny do 
faktycznego pozytywnego wpływu danego 
działania na ograniczenie lub 
pochłanianie emisji gazów 
cieplarnianych;
c) wydatki przeznaczone na 
działania, które wywierają negatywny 
wpływ na ograniczenie lub pochłanianie 
emisji gazów cieplarnianych, były 
odliczane od całkowitych wydatków 
związanych z klimatem za pomocą 
podobnej metodologii.

Uzasadnienie

W sprawozdaniu dotyczącym wniosków Komisji w sprawie WPR Europejski Trybunał 
Obrachunkowy stwierdził, że szacowany wkład WPR na rzecz realizacji celów dotyczących 
zmiany klimatu jest „nierealistyczny”. Taki wkład musi być obliczony indywidualnie dla 
poszczególnych interwencji, na podstawie faktycznego wpływu działań, mierzonego na 
podstawie wzajemnie weryfikowanych badań naukowych.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 94 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Organ państwa członkowskiego 
odpowiedzialny za sporządzenie planu 
strategicznego WPR zapewnia faktyczne 
zaangażowanie właściwych organów ds. 
współpracy na rzecz rozwoju w 
opracowanie i monitorowanie wdrażania 
planu strategicznego WPR w celu 
dopasowania go do polityki współpracy na 
rzecz rozwoju państwa członkowskiego i 
Unii.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) partnerów gospodarczych 
i społecznych;

b) partnerów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych;

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) właściwe podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie oraz, 
w stosownych przypadkach, podmioty 
odpowiedzialne za promowanie włączenia 
społecznego, praw podstawowych, 
równości płci i niedyskryminacji.

c) właściwe podmioty reprezentujące 
interesy społeczeństwa obywatelskiego, 
np. organizacje pozarządowe, oraz, w 
odpowiednich przypadkach, podmioty 
odpowiedzialne za promowanie włączenia 
społecznego, praw podstawowych, 
równości płci i niedyskryminacji.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie włączają tych 
partnerów w przygotowanie planów 
strategicznych WPR.

Państwa członkowskie włączają tych 
partnerów w przygotowanie planów 
strategicznych WPR. Partnerów z państw 
trzecich zaprasza się do udziału w 
przygotowaniu planów strategicznych 
WPR.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do celów szczegółowych 
w zakresie klimatu i środowiska, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) oraz f), 
w ocenie uwzględnia się krajowe plany 
w zakresie środowiska i klimatu 
opracowane na podstawie instrumentów 
prawnych, o których mowa w załączniku 
XI.

W odniesieniu do celów szczegółowych w 
zakresie klimatu i środowiska, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) oraz f), w 
ocenie uwzględnia się krajowe plany w 
zakresie środowiska i klimatu opracowane 
na podstawie instrumentów prawnych, o 
których mowa w załączniku XI, cele 
porozumienia paryskiego oraz cel, jakim 
jest znaczne ograniczenie do 2027 r. 
emisji gazów cieplarnianych w UE 
związanych z rolnictwem.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyjaśnienie, w jaki sposób 
elementy środowiskowe i klimatyczne 
planu strategicznego WPR mają 
przyczyniać się do już ustalonych 
długoterminowych celów krajowych 
określonych w instrumentach prawnych, 
o których mowa w załączniku XI, lub 
wynikających z nich;

b) wyjaśnienie, w jaki sposób 
elementy środowiskowe i klimatyczne 
planu strategicznego WPR mają 
przyczyniać się do już ustalonych 
długoterminowych celów krajowych 
określonych w instrumentach prawnych, o 
których mowa w załączniku XI, lub 
wynikających z tych instrumentów, celów 
porozumienia paryskiego oraz celu, jakim 
jest znaczne ograniczenie do 2027 r. 
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emisji gazów cieplarnianych w UE 
związanych z rolnictwem;

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) opis, w jaki sposób usługi doradcze, 
o których mowa w art. 13, sieci badawcze 
i sieci WPR będą uzupełniać się w ramach 
AKIS oraz w jaki sposób świadczone są 
usługi doradcze i usługi wsparcia 
innowacji;

(ii) opis, w jaki sposób usługi doradcze, 
o których mowa w art. 13, sieci badawcze i 
sieci WPR będą uzupełniać się w ramach 
AKIS, w jaki sposób świadczone są usługi 
doradcze i usługi wsparcia innowacji oraz 
w jaki sposób umożliwi się ekspertom w 
dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju 
prowadzenie stałej wymiany w ramach 
systemu AKIS;

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności 
z ogólnymi zasadami prawa Unii, 
z niniejszym rozporządzeniem oraz 
przepisami przyjętymi na jego podstawie, 
a także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1, wpływu na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
i zakłócenia konkurencji, a także 
obciążenie administracyjne beneficjentów 
i administracji. Ocena dotyczy 
w szczególności adekwatności strategii 
planu strategicznego WPR do 
odpowiednich celów szczegółowych, 
celów końcowych, interwencji i alokacji 
środków budżetowych w celu realizacji 
celów szczegółowych planu strategicznego 

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności z 
ogólnymi zasadami prawa Unii, w tym art. 
208 TFUE, z niniejszym rozporządzeniem 
oraz przepisami przyjętymi na jego 
podstawie, a także z rozporządzeniem 
horyzontalnym, ich efektywny wkład w 
realizację celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1, wpływ na 
prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego i zakłócenia konkurencji, 
zgodność z już ustanowionymi 
długoterminowymi celami krajowymi, 
określonymi w instrumentach 
legislacyjnych, o których mowa w 
załączniku XI do niniejszego 
rozporządzenia, lub wynikającymi z tych 
instrumentów, a także obciążenie 
administracyjne beneficjentów i 
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WPR poprzez proponowane interwencje, 
na podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

administracji oraz w jaki sposób 
uwzględnia się wkład właściwych 
organów i innych zainteresowanych stron 
zgodnie z art. 94. Ocena dotyczy 
w szczególności adekwatności strategii 
planu strategicznego WPR do 
odpowiednich celów szczegółowych, 
celów końcowych, interwencji i alokacji 
środków budżetowych w celu realizacji 
celów szczegółowych planu strategicznego 
WPR poprzez proponowane interwencje, 
na podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

Uzasadnienie

Art. 208 TFUE zobowiązuje UE, aby przy realizacji polityk, które mogłyby mieć wpływ na 
kraje rozwijające się, brała pod uwagę cele współpracy na rzecz rozwoju.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie, które 
zapewnia zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli właściwych organów 
publicznych i instytucji pośredniczących 
oraz przedstawicieli partnerów, o których 
mowa w art. 94 ust. 3.

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie, które 
zapewnia zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli właściwych organów 
publicznych i instytucji pośredniczących 
oraz przedstawicieli partnerów, o których 
mowa w art. 94 ust. 3. Należy odpowiednio 
uwzględnić art. 94 ust. 2 i 2a.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w stosownych przypadkach 
budowanie zdolności administracyjnych 
organów publicznych i beneficjentów;

f) w stosownych przypadkach 
budowanie zdolności administracyjnych 
organów publicznych i beneficjentów, 
społeczeństwa obywatelskiego i 



AD\1176613PL.docx 55/62 PE629.646v02-00

PL

podmiotów w rozumieniu art. 94.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej 12 miesięcy po 
zatwierdzeniu przez Komisję planu 
strategicznego WPR każde państwo 
członkowskie tworzy krajową sieć ds. 
wspólnej polityki rolnej (krajową sieć 
WPR) na potrzeby kontaktów na szczeblu 
krajowym między organizacjami 
i organami administracji, doradcami, 
naukowcami i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w innowacje 
w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich.

1. Najpóźniej 12 miesięcy po 
zatwierdzeniu przez Komisję planu 
strategicznego WPR każde państwo 
członkowskie tworzy krajową sieć ds. 
wspólnej polityki rolnej (krajową sieć 
WPR) na potrzeby kontaktów na szczeblu 
krajowym między organizacjami 
i organami administracji, doradcami, 
naukowcami i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w innowacje 
w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich. Należy zapewnić wymianę z 
ekspertami w dziedzinie współpracy na 
rzecz rozwoju w celu podniesienia 
świadomości i ułatwienia transferu wiedzy 
i najlepszych praktyk.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 ba) spójność środków określonych 
w planie z celami unijnej polityki 
rozwojowej.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zarządzająca oraz komitet 
monitorujący monitorują realizację planu 

Instytucja zarządzająca oraz komitet 
monitorujący monitorują realizację planu 
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strategicznego WPR oraz postępy 
w osiąganiu celów końcowych planu 
strategicznego WPR na podstawie 
wskaźników produktu i wskaźników 
rezultatu.

strategicznego WPR oraz postępy 
w osiąganiu celów końcowych planu 
strategicznego WPR na podstawie 
wskaźników produktu i wskaźników 
rezultatu. Wykorzystując dane z państw 
członkowskich, Komisja co roku podaje 
do publicznej wiadomości informacje na 
temat śladu ekologicznego produkcji i 
konsumpcji rolno-spożywczej w UE.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 119 a
Monitorowanie spójności polityki na rzecz 

rozwoju oraz niezależny system 
przyjmowania skarg

1. Osiągnięcie celów określonych w 
art. 6 ust. 3 jest również analizowane, 
monitorowane i oceniane w oparciu o 
wskaźniki celów zrównoważonego rozwoju 
odnoszące się do wpływu WPR, planów 
strategicznych WPR oraz wspieranych 
interwencji ukierunkowanych na cele 
rozwojowe Unii i na kraje rozwijające się.
2. Unia i jej państwa członkowskie 
rozszerzają uprawnienia unijnych centrów 
obserwacji rynku i opracowują 
metodologiczne ramy monitorowania 
wpływu WPR na kraje rozwijające się, 
zwłaszcza w obszarach, które kraj 
partnerski uznał za wymagające 
szczególnej ochrony, a także na produkty z 
sektorów, w których przyznaje się 
płatności związane z wielkością produkcji 
oraz stosuje środki w zakresie zarządzania 
kryzysowego.
3. Ocena powinna opierać się także 
na dowodach dostarczanych przez rządy, 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
i inne zainteresowane podmioty z krajów 
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rozwijających się, które są partnerami 
handlowymi Unii.
4. Komisja przekazuje Radzie 
i Parlamentowi Europejskiemu roczne 
sprawozdanie przedstawiające wyniki 
oceny, otrzymane dowody i odpowiedź 
polityczną UE.
5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 138, uzupełniających 
niniejsze rozporządzenie o przepisy 
określające odpowiednie środki służące 
analizie, monitorowaniu i ocenie wpływu 
WPR, planów strategicznych WPR oraz 
wspieranych interwencji na cele 
rozwojowe Unii i na kraje rozwijające się. 
Uwzględnia się przy tym odpowiednie 
inicjatywy międzynarodowe podejmowane 
w szczególności przez specjalnego 
sprawozdawcę ONZ ds. prawa do 
pożywienia, FAO i Komitet ds. 
Światowego Bezpieczeństwa 
Żywnościowego.
6. System monitorowania stosowany 
w ramach WPR zostaje uzupełniony o 
niezależny system stosowany w Unii do 
przyjmowania skarg od osób lub 
społeczności, których dotyczy WPR. 
Skargi przyjmuje stały sprawozdawca 
Parlamentu ds. spójności polityki na rzecz 
rozwoju oraz rzecznik praw stron w 
Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji. 
Dowody mogą być przedstawiane przez 
skarżącego lub strony trzecie.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 119b
Klauzula społeczna
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 Dotknięte grupy lub kraje mogą powołać 
się na klauzulę społeczną w razie 
negatywnego wpływu WPR na 
długoterminowe bezpieczeństwo 
żywnościowe i poważnych trudności 
właścicieli drobnych gospodarstw 
w wyniku tej polityki.

Uzasadnienie

Wpływ różnych instrumentów WPR na rozwój rolnictwa w krajach rozwijających się zależy 
od takich czynników jak ceny na rynku światowym, systemy handlowe, zdolności produkcyjne 
i wybory polityczne w krajach partnerskich. Dlatego też potrzebna jest regularna ocena, oby 
uzyskać dowody z samych krajów partnerskich oraz móc uwzględniać w tej dziedzinie rozwój 
sytuacji międzynarodowej. Społeczna klauzula ochronna może być sformułowana na wzór art. 
25 ust. 2 lit. b) umowy o partnerstwie gospodarczym Cariforum–UE, który ustanawia 
możliwość zastosowania środków ochronnych w przypadku gdy produkt jest importowany na 
terytorium drugiej strony w tak zwiększonych ilościach i na takich warunkach, że powoduje to 
lub może powodować zakłócenia w sektorze gospodarczym, szczególnie jeżeli zakłócenia te 
stwarzają poważne problemy społeczne.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia 
15 lutego każdego kolejnego roku 
do 2030 r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia 
15 lutego każdego kolejnego roku 
do 2030 r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym, z uwzględnieniem jego 
skutków wewnętrznych i zewnętrznych. 
Sprawozdanie przedstawione w roku 2023 
obejmuje lata budżetowe 2021 i 2022. 
W odniesieniu do płatności bezpośrednich, 
o których mowa w tytule III rozdział II, 
sprawozdanie obejmuje wyłącznie rok 
budżetowy 2022.

Uzasadnienie

Art. 208 TFUE zobowiązuje UE, aby przy realizacji polityk, które mogłyby mieć wpływ na 
kraje rozwijające się, brała pod uwagę cele współpracy na rzecz rozwoju.
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Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 138 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4, 7, 
12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 
81, 104 i 141, powierza się Komisji na 
okres siedmiu lat od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed końcem tego 
siedmioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4, 7, 
12, 15, 23, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 
78, 81, 104, 119a i 141, powierza się 
Komisji na okres siedmiu lat od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem tego 
siedmioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 138 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 
37, 41, 50, 78, 81, 104 i 141, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub 
w określonym w tej decyzji późniejszym 
terminie. Nie wpływa ona na ważność 
jakichkolwiek już obowiązujących aktów 
delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119a i 141, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
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Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 138 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 i 141 wchodzi 
w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące 
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119a i 141 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.
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