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Poprawka 25
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 26
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Deklarację ONZ w sprawie 
praw chłopów i innych ludzi pracujących 
na obszarach wiejskich,

Or. de

Poprawka 27
Doru-Claudian Frunzulică

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. stwierdzono, że wspólna polityka 
rolna (zwana dalej „WPR”) powinna nadal 
zwiększać swoją gotowość do reagowania 
na przyszłe wyzwania i możliwości 

(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. stwierdzono, że wspólna polityka 
rolna (zwana dalej „WPR”) powinna nadal 
zwiększać swoją gotowość do reagowania 
na przyszłe wyzwania i możliwości oraz 
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poprzez zwiększanie zatrudnienia, wzrostu 
gospodarczego i inwestycji, zwalczanie 
zmiany klimatu i dostosowanie do niej oraz 
przekształcanie rezultatów badań 
naukowych i innowacji z rozwiązań 
teoretycznych w zastosowania praktyczne 
na polach i rynkach. WPR powinna 
ponadto stanowić odpowiedź na obawy 
obywateli związane ze zrównoważoną 
produkcją rolną.

dostosowywać pozycję rolników w 
łańcuchu wartości poprzez zwiększanie 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i 
inwestycji z myślą o ułatwieniu rozwoju 
przedsiębiorstw na obszarach wiejskich,
promowanie włączenia społecznego, 
zmniejszenie dysproporcji w rozwoju 
obszarów, zwalczanie zmiany klimatu i
dostosowanie do niej, dostosowanie do 
zmian technologicznych oraz 
przekształcanie rezultatów badań 
naukowych i innowacji z rozwiązań 
teoretycznych w zastosowania praktyczne 
na polach i rynkach. WPR powinna 
ponadto stanowić odpowiedź na obawy 
obywateli związane ze zrównoważoną 
produkcją rolną, bezpieczeństwem 
żywnościowym, jak też powinna 
stymulować zrównoważony rozwój i 
efektywne gospodarowanie zasobami 
naturalnymi, takimi jak woda, gleba i 
powietrze,

Or. en

Poprawka 28
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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. stwierdzono, że wspólna polityka 
rolna (zwana dalej „WPR”) powinna nadal 
zwiększać swoją gotowość do reagowania 
na przyszłe wyzwania i możliwości 
poprzez zwiększanie zatrudnienia, wzrostu 
gospodarczego i inwestycji, zwalczanie 
zmiany klimatu i dostosowanie do niej oraz 
przekształcanie rezultatów badań 

(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. stwierdzono, że wspólna polityka 
rolna (zwana dalej „WPR”) powinna nadal 
zwiększać swoją gotowość do reagowania 
na przyszłe wyzwania i możliwości 
poprzez zwiększanie zatrudnienia, wzrostu 
gospodarczego i inwestycji, zwalczanie 
zmiany klimatu i dostosowanie do niej oraz 
przekształcanie rezultatów badań 
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naukowych i innowacji z rozwiązań 
teoretycznych w zastosowania praktyczne 
na polach i rynkach. WPR powinna 
ponadto stanowić odpowiedź na obawy 
obywateli związane ze zrównoważoną 
produkcją rolną.

naukowych i innowacji z rozwiązań 
teoretycznych w zastosowania praktyczne 
na polach i rynkach. WPR powinna 
ponadto zostać radykalnie zreformowana, 
a jej zasady całkowicie zweryfikowane; 
powinna ona dążyć w szczególności do 
promowania zrównoważonego rolnictwa 
wolnego od pestycydów, umożliwiającego 
rolnikom otrzymywanie sprawiedliwego 
wynagrodzenia i zapewniającego dostawy 
zdrowej żywności dla ludności.

Or. fr

Poprawka 29
Stefan Gehrold

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. stwierdzono, że wspólna polityka 
rolna (zwana dalej „WPR”) powinna nadal 
zwiększać swoją gotowość do reagowania 
na przyszłe wyzwania i możliwości 
poprzez zwiększanie zatrudnienia, wzrostu 
gospodarczego i inwestycji, zwalczanie 
zmiany klimatu i dostosowanie do niej oraz 
przekształcanie rezultatów badań 
naukowych i innowacji z rozwiązań 
teoretycznych w zastosowania praktyczne 
na polach i rynkach. WPR powinna 
ponadto stanowić odpowiedź na obawy 
obywateli związane ze zrównoważoną 
produkcją rolną.

(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. stwierdzono, że wspólna polityka 
rolna (zwana dalej „WPR”) powinna nadal 
zwiększać swoją gotowość do reagowania 
na przyszłe wyzwania i możliwości 
poprzez zwiększanie zatrudnienia, wzrostu 
gospodarczego i inwestycji, zwalczanie 
zmiany klimatu i dostosowanie do niej oraz 
przekształcanie rezultatów badań 
naukowych i innowacji z rozwiązań 
teoretycznych w zastosowania praktyczne 
na polach i rynkach. W komunikacie 
podkreślono również globalny wymiar
WPR i wyrażono zaangażowanie Unii w 
zwiększenie spójności polityki na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. WPR powinna 
ponadto stanowić odpowiedź na obawy 
obywateli związane ze zrównoważoną 
produkcją rolną.
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Or. en

Poprawka 30
Maria Noichl

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. stwierdzono, że wspólna polityka 
rolna (zwana dalej „WPR”) powinna nadal 
zwiększać swoją gotowość do reagowania 
na przyszłe wyzwania i możliwości 
poprzez zwiększanie zatrudnienia, wzrostu 
gospodarczego i inwestycji, zwalczanie 
zmiany klimatu i dostosowanie do niej oraz 
przekształcanie rezultatów badań 
naukowych i innowacji z rozwiązań 
teoretycznych w zastosowania praktyczne 
na polach i rynkach. WPR powinna 
ponadto stanowić odpowiedź na obawy 
obywateli związane ze zrównoważoną 
produkcją rolną.

(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. stwierdzono, że wspólna polityka 
rolna (zwana dalej „WPR”) powinna nadal 
zwiększać swoją gotowość do reagowania 
na przyszłe wyzwania i możliwości 
poprzez zwiększanie zatrudnienia, wzrostu 
gospodarczego i inwestycji, zwalczanie 
zmiany klimatu i dostosowanie do niej oraz 
przekształcanie rezultatów badań 
naukowych i innowacji z rozwiązań 
teoretycznych w zastosowania praktyczne 
na polach i rynkach. WPR powinna 
ponadto stanowić odpowiedź na obawy 
obywateli związane ze zrównoważoną 
produkcją rolną i z jej wpływem na 
państwa trzecie, w szczególności na kraje 
rozwijające się.

Or. de

Poprawka 31
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
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Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i
produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. stwierdzono, że wspólna polityka 
rolna (zwana dalej „WPR”) powinna nadal 
zwiększać swoją gotowość do reagowania 
na przyszłe wyzwania i możliwości 
poprzez zwiększanie zatrudnienia, wzrostu 
gospodarczego i inwestycji, zwalczanie 
zmiany klimatu i dostosowanie do niej oraz 
przekształcanie rezultatów badań 
naukowych i innowacji z rozwiązań 
teoretycznych w zastosowania praktyczne 
na polach i rynkach. WPR powinna 
ponadto stanowić odpowiedź na obawy 
obywateli związane ze zrównoważoną 
produkcją rolną.

Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i
produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r., charakteryzującym się bardzo 
silnym konserwatyzmem, stwierdzono, że 
wspólna polityka rolna (zwana dalej
„WPR”) powinna nadal zwiększać swoją 
gotowość do reagowania na przyszłe 
wyzwania i możliwości poprzez 
zwiększanie zatrudnienia, wzrostu 
gospodarczego i inwestycji, zwalczanie 
zmiany klimatu i dostosowanie do niej oraz 
przekształcanie rezultatów badań 
naukowych i innowacji z rozwiązań 
teoretycznych w zastosowania praktyczne 
na polach i rynkach. WPR powinna 
ponadto stanowić odpowiedź na obawy 
obywateli związane ze zrównoważoną 
produkcją rolną.

Or. fr

Poprawka 32
Doru-Claudian Frunzulică

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Ponadto należy udoskonalić 
reakcję rolnictwa UE na potrzeby 
społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w
tym bezpiecznej, bogatej w składniki 
odżywcze i zrównoważonej żywności, jak 
też dobrostanu zwierząt, aby zapewnić 
ochronę różnorodności biologicznej oraz 
zachowanie siedlisk i krajobrazu.

Or. en

Poprawka 33
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Model realizacji WPR oparty na 
zgodności powinien zostać dostosowany, 
aby umożliwić zwrócenie większej uwagi 
na rezultaty i realizację celów. Unia 
powinna zatem określić podstawowe cele 
polityczne, rodzaje interwencji i
podstawowe wymogi unijne, a
jednocześnie przenieść większą 
odpowiedzialność za osiąganie tych celów 
na państwa członkowskie. W związku z
tym konieczne jest zapewnienie większej 
pomocniczości, aby w większym stopniu 
uwzględniać lokalne uwarunkowania i
potrzeby. W związku z tym zgodnie z
nowym modelem realizacji państwa 
członkowskie powinny być 
odpowiedzialne za dostosowywanie 
interwencji WPR zgodnie z podstawowymi 
wymogami unijnymi, aby w ten sposób 
maksymalizować swój wkład w osiąganie 
celów unijnej WPR, oraz za ustanawianie i
projektowanie ram zgodności i kontroli dla 
beneficjentów.

(3) Model realizacji WPR oparty na 
zgodności powinien zostać dostosowany, 
aby umożliwić zwrócenie większej uwagi 
na rezultaty i realizację celów. Unia 
powinna zatem określić podstawowe cele 
polityczne, rodzaje interwencji i
podstawowe wymogi unijne, również w 
odniesieniu do spójności polityki na rzecz 
rozwoju, a jednocześnie przenieść większą 
odpowiedzialność za osiąganie tych celów 
na państwa członkowskie. W związku z
tym konieczne jest zapewnienie większej 
pomocniczości, aby w większym stopniu 
uwzględniać lokalne uwarunkowania i
potrzeby. W związku z tym zgodnie z
nowym modelem realizacji państwa 
członkowskie powinny być 
odpowiedzialne za dostosowywanie 
interwencji WPR zgodnie z podstawowymi 
wymogami unijnymi, aby w ten sposób 
maksymalizować swój wkład w osiąganie 
celów unijnej WPR, oraz za ustanawianie i
projektowanie ram zgodności i kontroli dla 
beneficjentów.

Or. de

Poprawka 34
Doru-Claudian Frunzulică

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Model realizacji WPR oparty na 
zgodności powinien zostać dostosowany, 
aby umożliwić zwrócenie większej uwagi 
na rezultaty i realizację celów. Unia 
powinna zatem określić podstawowe cele 
polityczne, rodzaje interwencji i
podstawowe wymogi unijne, a
jednocześnie przenieść większą 

(3) Model realizacji WPR oparty na 
zgodności powinien zostać dostosowany, 
aby umożliwić zwrócenie większej uwagi 
na rezultaty i realizację celów. Unia 
powinna zatem określić podstawowe cele 
polityczne, rodzaje interwencji i
podstawowe wymogi unijne, a
jednocześnie przenieść większą 
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odpowiedzialność za osiąganie tych celów 
na państwa członkowskie. W związku z
tym konieczne jest zapewnienie większej 
pomocniczości, aby w większym stopniu 
uwzględniać lokalne uwarunkowania i
potrzeby. W związku z tym zgodnie z
nowym modelem realizacji państwa 
członkowskie powinny być 
odpowiedzialne za dostosowywanie 
interwencji WPR zgodnie z podstawowymi 
wymogami unijnymi, aby w ten sposób 
maksymalizować swój wkład w osiąganie 
celów unijnej WPR, oraz za ustanawianie i
projektowanie ram zgodności i kontroli dla 
beneficjentów.

odpowiedzialność za osiąganie tych celów 
na państwa członkowskie. W związku z
tym konieczne jest zapewnienie większej 
pomocniczości, aby w większym stopniu 
uwzględniać lokalne uwarunkowania i
potrzeby. W związku z tym zgodnie z
nowym modelem realizacji państwa 
członkowskie powinny być 
odpowiedzialne za dostosowywanie 
interwencji WPR zgodnie ze swoimi 
konkretnymi potrzebami i podstawowymi 
wymogami unijnymi, aby w ten sposób 
maksymalizować swój wkład w osiąganie 
celów unijnej WPR, oraz za ustanawianie i
projektowanie ram zgodności i kontroli dla 
beneficjentów.

Or. en

Poprawka 35
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Model realizacji WPR oparty na 
zgodności powinien zostać dostosowany, 
aby umożliwić zwrócenie większej uwagi 
na rezultaty i realizację celów. Unia 
powinna zatem określić podstawowe cele 
polityczne, rodzaje interwencji i
podstawowe wymogi unijne, a
jednocześnie przenieść większą 
odpowiedzialność za osiąganie tych celów 
na państwa członkowskie. W związku z
tym konieczne jest zapewnienie większej 
pomocniczości, aby w większym stopniu 
uwzględniać lokalne uwarunkowania i
potrzeby. W związku z tym zgodnie z
nowym modelem realizacji państwa 
członkowskie powinny być 
odpowiedzialne za dostosowywanie 
interwencji WPR zgodnie z podstawowymi 
wymogami unijnymi, aby w ten sposób 
maksymalizować swój wkład w osiąganie 

(3) Model realizacji WPR oparty na 
zgodności powinien zostać dostosowany, 
aby umożliwić zwrócenie większej uwagi 
na zasadę zrównoważonego rolnictwa. 
Unia powinna zatem określić podstawowe 
cele polityczne, rodzaje interwencji i
podstawowe wymogi unijne, a
jednocześnie przenieść większą 
odpowiedzialność za osiąganie tych celów 
na państwa członkowskie. W związku z
tym konieczne jest zapewnienie większej 
pomocniczości, aby w większym stopniu 
uwzględniać lokalne uwarunkowania i
potrzeby. W związku z tym zgodnie z
nowym modelem realizacji państwa 
członkowskie powinny być 
odpowiedzialne za dostosowywanie 
interwencji WPR zgodnie z podstawowymi 
wymogami unijnymi, aby w ten sposób 
maksymalizować swój wkład w osiąganie 
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celów unijnej WPR, oraz za ustanawianie i
projektowanie ram zgodności i kontroli dla 
beneficjentów.

celów unijnej WPR, oraz za ustanawianie i
projektowanie ram zgodności i kontroli dla 
beneficjentów.

Or. fr

Poprawka 36
Doru-Claudian Frunzulică

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) WPR obejmuje różne interwencje i
środki, z których dużą część stanowią 
interwencje objęte planami strategicznymi 
WPR, o których mowa w tytule III 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) …/…10 [rozporządzenie 
dotyczące planu strategicznego WPR]. 
Inne nadal oparte są na tradycyjnej logice 
zgodności. Aby przyczynić się do realizacji 
celów WPR, ważne jest zapewnienie 
finansowania wszystkich interwencji i
środków. Ponieważ niektóre elementy tych 
interwencji i środków są wspólne, ich 
finansowanie powinno być regulowane 
przez te same przepisy. W razie 
konieczności przepisy te powinny jednak 
pozwalać na ich zróżnicowane traktowanie. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1306/201311 dotyczyło 
dwóch europejskich funduszy rolnych, 
mianowicie Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji („EFRG”) oraz 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(„EFRROW”) (dalej „fundusze”). 
Fundusze te powinny zostać utrzymane w
niniejszym rozporządzeniu. Z uwagi na 
zakres reformy należy uchylić 
rozporządzenie (UE) nr 1306/2013.

(4) WPR obejmuje różne interwencje i
środki, z których dużą część stanowią 
interwencje objęte planami strategicznymi 
WPR, o których mowa w tytule III 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) …/…10 [rozporządzenie 
dotyczące planu strategicznego WPR]. 
Inne nadal oparte są na tradycyjnej logice 
zgodności. Aby przyczynić się do realizacji 
celów WPR, takich jak zapewnienie 
rentownego wsparcia dochodu rolników i 
odporności na całym terytorium UE w 
celu zwiększenia bezpieczeństwa 
żywnościowego, podniesienia 
konkurencyjności, poprawy pozycji 
rolników, wniesienia wkładu w walkę ze 
zmianą klimatu, stymulowania 
zrównoważonego rozwoju, wspierania 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, 
włączenia społecznego i lokalnego 
rozwoju na obszarach wiejskich, ważne 
jest zapewnienie finansowania wszystkich 
interwencji i środków. Ponieważ niektóre 
elementy tych interwencji i środków są 
wspólne, ich finansowanie powinno być 
regulowane przez te same przepisy. W
razie konieczności przepisy te powinny 
jednak pozwalać na ich zróżnicowane 
traktowanie. Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/201311

dotyczyło dwóch europejskich funduszy 
rolnych, mianowicie Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji („EFRG”) 
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oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(„EFRROW”) (dalej „fundusze”). 
Fundusze te powinny zostać utrzymane w
niniejszym rozporządzeniu. Z uwagi na 
zakres reformy należy uchylić 
rozporządzenie (UE) nr 1306/2013.

_________________ _________________

10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) [...] z dnia ...
(Dz.U. L [...] z [...], s. [...]).

10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) [...] z dnia ...
(Dz.U. L [...] z [...], s. [...]).

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

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

Or. en

Poprawka 37
Stefan Gehrold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby osiągnąć cele WPR 
ustanowione w art. 39 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(„Traktat”) oraz w celu zachowania 
zgodności z zasadą zarządzania 
dzielonego, jak przewidziano w art. 59 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr
966/2012, państwa członkowskie powinny 
zapewnić wprowadzenie niezbędnych 
systemów zarządzania. Należy zatem 
ustanowić przepisy dotyczące wyznaczania 
właściwego organu, agencji płatniczej, 

(8) Aby osiągnąć cele WPR 
ustanowione w art. 39 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(„Traktat”) oraz w celu zachowania 
zgodności z zasadą zarządzania 
dzielonego, jak przewidziano w art. 59 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr
966/2012, państwa członkowskie powinny 
zapewnić wprowadzenie niezbędnych 
systemów zarządzania. Należy zatem 
ustanowić przepisy dotyczące wyznaczania 
właściwego organu, agencji płatniczej, 
jednostki koordynującej i jednostki 
certyfikującej. Należy uwzględnić potrzebę 
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jednostki koordynującej i jednostki 
certyfikującej.

skoordynowania WPR z innymi obszarami 
polityki unijnej, co szczególnie 
przewidziano w art. 208 Traktatu w 
odniesieniu do spójności polityki na rzecz 
rozwoju.

Or. en

Poprawka 38
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby osiągnąć cele WPR 
ustanowione w art. 39 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(„Traktat”) oraz w celu zachowania 
zgodności z zasadą zarządzania 
dzielonego, jak przewidziano w art. 59 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr
966/2012, państwa członkowskie powinny 
zapewnić wprowadzenie niezbędnych 
systemów zarządzania. Należy zatem 
ustanowić przepisy dotyczące wyznaczania 
właściwego organu, agencji płatniczej, 
jednostki koordynującej i jednostki 
certyfikującej.

(8) Aby osiągnąć cele WPR 
ustanowione w art. 39 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(„Traktat”), dążyć do realizacji innego, 
bardziej podstawowego dążenia, jakim jest 
zrównoważone rolnictwo przyjazne dla 
zdrowia ludzkiego i środowiska, oraz w
celu zachowania zgodności z zasadą 
zarządzania dzielonego, jak przewidziano 
w art. 59 rozporządzenia (UE, Euratom) nr
966/2012, państwa członkowskie powinny 
zapewnić wprowadzenie niezbędnych 
systemów zarządzania. Należy zatem 
ustanowić przepisy dotyczące wyznaczania 
właściwego organu, agencji płatniczej, 
jednostki koordynującej i jednostki 
certyfikującej.

Or. fr

Poprawka 39
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(11) Zaangażowanie agencji płatniczych 
akredytowanych przez państwa 
członkowskie jest w ramach nowego 
modelu realizacji zasadniczym warunkiem 
wstępnym uzyskania wystarczającej 
pewności, że cele i cele końcowe określone 
w odpowiednich planach strategicznych 
WPR zostaną osiągnięte za pomocą 
interwencji finansowanych z budżetu Unii. 
W niniejszym rozporządzeniu należy 
zatem wyraźnie przewidzieć, że z budżetu 
Unii mogą być zwracane wyłącznie 
wydatki dokonane przez akredytowane 
agencje płatnicze. Ponadto wydatki na 
interwencje, o których mowa w
rozporządzeniu dotyczącym planu 
strategicznego WPR, finansowane przez 
Unię, powinny przynieść odpowiedni 
produkt w zakresie podstawowych 
wymogów unijnych i systemów 
zarządzania oraz powinny być z nimi 
zgodne.

(11) Zaangażowanie agencji płatniczych 
akredytowanych przez państwa 
członkowskie jest w ramach nowego 
modelu realizacji zasadniczym warunkiem 
wstępnym uzyskania wystarczającej 
pewności, że cele i cele końcowe określone 
w odpowiednich planach strategicznych 
WPR zostaną osiągnięte za pomocą 
interwencji finansowanych z budżetu Unii. 
W niniejszym rozporządzeniu należy 
zatem wyraźnie przewidzieć, że z budżetu 
Unii mogą być zwracane wyłącznie 
wydatki dokonane przez akredytowane 
agencje płatnicze. Ponadto wydatki na 
interwencje, o których mowa w
rozporządzeniu dotyczącym planu 
strategicznego WPR, finansowane przez 
Unię, powinny przynieść odpowiedni 
produkt w zakresie podstawowych 
wymogów unijnych i systemów 
zarządzania oraz powinny być z nimi 
zgodne i służyć osiąganiu celów 
zrównoważonego rozwoju.

Or. de

Poprawka 40
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby uniknąć nałożenia na
administracje krajowe i rolników
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
należy przewidzieć możliwość 
niedokonywania zwrotu kwot 
przeniesionych z poprzedniego roku 
budżetowego w ramach zastosowanej 
dyscypliny finansowej, w przypadku gdy 
stosuje się dyscyplinę finansową przez 
drugi rok z rzędu (rok N+1) lub w
przypadku gdy ogólna kwota środków, na 
które nie zaciągnięto zobowiązań, stanowi 
mniej niż 0,2 % pułapu rocznego EFRG.

(15) Aby zmniejszyć obciążenia 
administracyjne, uważane obecnie przez
administracje krajowe i rolników za 
nadmierne, należy przewidzieć możliwość 
niedokonywania zwrotu kwot 
przeniesionych z poprzedniego roku 
budżetowego w ramach zastosowanej 
dyscypliny finansowej, w przypadku gdy 
stosuje się dyscyplinę finansową przez 
drugi rok z rzędu (rok N+1) lub w
przypadku gdy ogólna kwota środków, na 
które nie zaciągnięto zobowiązań, stanowi 
mniej niż 0,2 % pułapu rocznego EFRG.
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Or. fr

Poprawka 41
Stefan Gehrold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Aby zapewnić Komisji środki do 
wypełnienia obowiązków związanych z 
zapewnieniem spójności polityki na rzecz 
rozwoju we wdrażaniu WPR zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) ... / ... 
[rozporządzeniem dotyczącym planu 
strategicznego WPR], należy zapewnić 
rozszerzone możliwości monitorowania, 
które ułatwiają monitorowanie 
zewnętrznych skutków WPR, szczególnie 
w odniesieniu do krajów rozwijających 
się.

Or. en

Poprawka 42
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Państwa członkowskie powinny 
zadbać o to, by pomoc unijna była 
wypłacana beneficjentom w ustalonym 
terminie, tak aby mogła ona zostać 
wykorzystana w sposób wydajny. 
Nieprzestrzeganie przez państwa 
członkowskie terminów płatności 
określonych w prawie Unii mogłoby 
tworzyć poważne problemy dla 
beneficjentów i stanowić zagrożenie dla 
zasady jednoroczności budżetu Unii. 
Dlatego też wydatki dokonane poza 
terminami płatności powinny zostać 

(24) Zachęca się państwa członkowskie
do zadbania o to, by pomoc unijna była 
wypłacana beneficjentom w ustalonym 
terminie, tak aby mogła ona zostać 
wykorzystana w sposób wydajny. 
Nieprzestrzeganie przez państwa 
członkowskie terminów płatności 
określonych w prawie Unii mogłoby 
tworzyć poważne problemy dla 
beneficjentów i stanowić zagrożenie dla 
zasady jednoroczności budżetu Unii. 
Dlatego też wydatki dokonane poza 
terminami płatności powinny zostać 
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wyłączone z finansowania unijnego. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
Komisja powinna być uprawniona do 
przewidywania wyjątków od tej ogólnej 
zasady w odniesieniu do obydwu funduszy.

wyłączone z finansowania unijnego. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
Komisja powinna być uprawniona do 
przewidywania wyjątków od tej ogólnej 
zasady w odniesieniu do obydwu funduszy.

Or. fr

Poprawka 43
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W świetle nowego modelu 
realizacji WPR, w którym kładzie się 
nacisk na rezultaty, należy koniecznie 
mierzyć wyniki i skutki związane ze 
wszystkimi celami WPR, jak określono w 
art. 5 i 6 rozporządzenia dotyczącego 
planu strategicznego [... / ....], w dążeniu 
do zagwarantowania skutecznego 
wykorzystania funduszy WPR.

Or. en

Poprawka 44
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25b) Zgodnie z zasadą efektywności 
budżetowej fundusze publiczne nie 
powinny być wydawane w ramach WPR, 
która generuje inne koszty w wymiarze 
środowiska, zdrowia publicznego lub 
pomocy rozwojowej; takich szkodliwych 
działań nie należy finansować ze środków 
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WPR. W związku z tym, aby dać pewność 
co do skuteczności WPR i wydatków UE, 
pojęcie zagrożenia dla interesów 
finansowych budżetu Unii powinno 
obejmować zagrożenia dla środowiska, 
zdrowia publicznego i spójności polityki 
na rzecz rozwoju. Służy to także 
zapewnieniu spójności w ramach WPR 
oraz innych priorytetów i celów polityki 
UE. Ograniczenie do minimum 
dodatkowych kosztów w innych obszarach 
powinno zapewnić efektywność wydatków 
publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty wynikające ze skutków związanych ze środowiskiem, zdrowiem publicznym, 
strukturami społecznymi lub rozwojem uzewnętrzniają się w innych obszarach wydatków 
publicznych, w tym wydatków UE. Oznacza to, że płacimy wielokrotnie więcej, jeśli wydatki 
są nieefektywne, np. raz w płatnościach, które napędzają nadprodukcję, następnie aby 
poradzić sobie z kryzysami i ponownie w wydatkach na pomoc rozwojową. Podobnie płacimy 
raz za praktyki rolnicze, które zanieczyszczają, potem za oczyszczanie wskutek stosowania 
takich praktyk lub za odbudowę ekosystemów, lub ponownie za oczyszczanie wody pitnej.

Poprawka 45
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25c) W ramach WPR nie należy 
finansować intensywnej produkcji 
zwierzęcej (model CAFO).

Or. en

Poprawka 46
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie powinny 
przesyłać Komisji roczne sprawozdania 
finansowe oraz roczne sprawozdania z
realizacji celów planu strategicznego WPR 
do dnia 15 lutego roku N+1. W przypadku 
gdy dokumenty te nie zostaną przesłane, 
tym samym uniemożliwiając Komisji 
przeprowadzenie rozliczenia rachunków 
danej agencji płatniczej lub weryfikacji 
kwalifikowalności wydatków w stosunku 
do zgłoszonych produktów, Komisja 
powinna mieć możliwość zawieszenia 
miesięcznych płatności i przerwania 
kwartalnych zwrotów do czasu otrzymania 
zaległych dokumentów.

(28) Zachęca się państwa członkowskie
do przesyłania Komisji rocznych 
sprawozdań finansowych oraz rocznego
sprawozdania z realizacji celów planu 
strategicznego WPR do dnia 15 lutego 
roku N+1.

Or. fr

Poprawka 47
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Należy wprowadzić nowy rodzaj 
zawieszenia płatności w przypadku rażąco 
niskiego poziomu produktów. W
przypadku gdy odnotowano rażąco niski 
poziom produktów w porównaniu z
zadeklarowanymi wydatkami oraz w
przypadku gdy państwa członkowskie nie 
mogą przedstawić dobrych i zrozumiałych 
powodów zaistniałej sytuacji, Komisja, 
poza zmniejszeniem wydatków na rok 
budżetowy N-1, powinna mieć możliwość 
zawieszenia przyszłych wydatków 
związanych z interwencją, w przypadku 
której odnotowano rażąco niski poziom 
produktów. Takie zawieszenia powinny 
podlegać zatwierdzeniu w decyzji 

skreśla się
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dotyczącej rocznego rozliczenia z
realizacji celów.

Or. fr

Poprawka 48
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Również w odniesieniu do 
wieloletniego monitorowania realizacji 
celów Komisja powinna mieć prawo do 
zawieszenia płatności. W związku z tym w
przypadkach opóźnionego lub 
niewystarczającego postępu w dążeniu do 
osiągnięcia celów końcowych określonych 
w krajowym planie strategicznym WPR, 
Komisja powinna być uprawniona do 
zwrócenia się do danego państwa 
członkowskiego, w drodze aktu 
wykonawczego, o podjęcie niezbędnych 
działań zaradczych zgodnie z planem 
działania opracowanym w porozumieniu z
Komisją i zawierającym jasno określone 
wskaźniki postępu. Jeżeli dane państwo 
członkowskie nie przedłoży lub nie wdroży 
planu działania oraz w przypadku gdy plan 
działania jest wyraźnie niewystarczający 
do zaradzenia sytuacji, Komisja powinna 
być uprawniona do zawieszenia płatności 
miesięcznych lub płatności okresowych w
drodze aktu wykonawczego.

(30) Również w odniesieniu do 
wieloletniego monitorowania realizacji 
celów Komisja powinna mieć prawo do 
zawieszenia płatności. W związku z tym w
przypadkach opóźnionego lub 
niewystarczającego postępu w dążeniu do 
osiągnięcia celów końcowych określonych 
w krajowym planie strategicznym WPR, 
Komisja powinna być uprawniona do 
zwrócenia się do danego państwa 
członkowskiego, w drodze aktu 
wykonawczego, o podjęcie niezbędnych 
działań zaradczych zgodnie z planem 
działania opracowanym w porozumieniu z
Komisją i zawierającym jasno określone 
wskaźniki postępu. Plan działania 
powinien zostać sporządzony z 
uwzględnieniem partnerów w rozumieniu 
art. 94 ust. 3. Jeżeli dane państwo 
członkowskie nie przedłoży lub nie wdroży 
planu działania oraz w przypadku gdy plan 
działania jest wyraźnie niewystarczający 
do zaradzenia sytuacji, Komisja powinna 
być uprawniona do zawieszenia płatności 
miesięcznych lub płatności okresowych w
drodze aktu wykonawczego.

Or. de

Poprawka 49
Doru-Claudian Frunzulică
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Płatności w ramach WPR 
przewidziane w prawie Unii powinny być 
przekazywane przez właściwe organy 
krajowe beneficjentom w pełnej 
wysokości.

(32) Płatności w ramach WPR 
przewidziane w prawie Unii powinny być 
przekazywane przez właściwe organy 
krajowe beneficjentom w pełnej wysokości
w celu doprowadzenia do bardziej 
zrównoważonego rolnictwa, wspierania 
dochodów i rentowności rolników oraz 
zapewnienia, by rolnictwo wypełniało 
swoją rolę w realizacji ogólnych celów 
Unii.

Or. en

Poprawka 50
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby umożliwić Komisji spełnienie 
jej obowiązku sprawdzania istnienia i 
właściwego funkcjonowania systemów 
zarządzania i kontroli wydatków unijnych 
w państwach członkowskich, należy –
niezależnie od kontroli przeprowadzanych 
przez same państwa członkowskie –
wprowadzić przepisy umożliwiające
przeprowadzanie kontroli przez osoby 
upoważnione przez Komisję do działania w 
jej imieniu, które powinny mieć możliwość 
zwracania się o pomoc ze strony państw 
członkowskich w ramach swojej pracy.

(36) Aby umożliwić Komisji spełnienie 
jej obowiązku sprawdzania istnienia i
właściwego funkcjonowania systemów 
zarządzania i kontroli wydatków unijnych 
w państwach członkowskich, można 
byłoby rozważyć – niezależnie od kontroli 
przeprowadzanych przez same państwa 
członkowskie – wprowadzenie przepisów 
umożliwiających przeprowadzanie kontroli 
przez osoby upoważnione przez Komisję 
do działania w jej imieniu, które powinny 
mieć możliwość zwracania się o pomoc ze 
strony państw członkowskich w ramach 
swojej pracy.

Or. fr

Poprawka 51
Maria Noichl
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Komisja jest odpowiedzialna za 
wykonanie budżetu Unii we współpracy z
państwami członkowskimi zgodnie z art.
317 Traktatu. Komisja powinna zatem być 
uprawniona do decydowania, w drodze 
aktów wykonawczych, czy wydatki 
dokonane przez państwa członkowskie są 
zgodne z prawem Unii. Państwom 
członkowskim należy przyznać prawo do 
uzasadniania swoich decyzji dotyczących 
płatności i do odwoływania się do
procedury pojednawczej w przypadku 
braku porozumienia między nimi a
Komisją. W celu udzielenia państwom 
członkowskim gwarancji prawnych i
finansowych dotyczących wydatków 
dokonanych w przeszłości, należy określić 
termin przedawnienia, po upływie którego 
Komisja nie może podjąć decyzji w
sprawie skutków finansowych stwierdzonej 
niezgodności.

(41) Komisja jest odpowiedzialna za 
wykonanie budżetu Unii we współpracy z
państwami członkowskimi zgodnie z art.
317 Traktatu. Komisja powinna zatem być 
uprawniona do decydowania, w drodze 
aktów wykonawczych, czy wydatki 
dokonane przez państwa członkowskie są 
zgodne z prawem Unii oraz umowami 
międzynarodowymi. Państwom 
członkowskim należy przyznać prawo do 
uzasadniania swoich decyzji dotyczących 
płatności i do odwoływania się do
procedury pojednawczej w przypadku 
braku porozumienia między nimi a
Komisją. W celu udzielenia państwom 
członkowskim gwarancji prawnych i
finansowych dotyczących wydatków 
dokonanych w przeszłości, należy określić 
termin przedawnienia, po upływie którego 
Komisja nie może podjąć decyzji w
sprawie skutków finansowych stwierdzonej 
niezgodności.

Or. de

Poprawka 52
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) W celu ochrony interesów 
finansowych budżetu Unii państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
systemy umożliwiające im upewnienie się, 
że interwencje finansowane przez fundusze 
rzeczywiście mają miejsce i są poprawnie 
realizowane, przy jednoczesnym 
utrzymaniu obecnych, solidnych ram 

(42) W celu ochrony interesów 
finansowych budżetu Unii zachęca się
państwa członkowskie do wprowadzenia 
systemów umożliwiających im upewnienie 
się, że interwencje finansowane przez 
fundusze rzeczywiście mają miejsce i są 
poprawnie realizowane, przy 
jednoczesnym utrzymaniu obecnych, 
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należytego zarządzania finansami. Zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym, 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr
883/201315, rozporządzeniem Rady
(Euratom, WE) nr 2988/9516, 
rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr
2185/9617 i rozporządzeniem Rady (UE) 
2017/193918 interesy finansowe Unii 
należy chronić za pomocą 
proporcjonalnych środków, w tym środków 
zapobiegania nieprawidłowościom i
nadużyciom finansowym, ich wykrywania, 
korygowania i dochodzenia, a także 
odzyskiwania środków straconych, 
nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w
stosownych przypadkach, nakładania 
sankcji administracyjnych. Ponadto, 
zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) 
nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, 
WE) nr 2185/96, Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych
(OLAF) może prowadzić dochodzenia 
administracyjne, w tym kontrole na 
miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy 
miały miejsce nadużycie finansowe, 
korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne 
działanie, naruszające interesy finansowe 
Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) 
może prowadzić dochodzenia i ścigać 
nadużycia finansowe i inne przestępstwa 
naruszające interesy finansowe Unii, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/137119. 
Zgodnie z rozporządzeniem finansowym 
każda osoba lub podmiot, które otrzymują 
środki finansowe Unii, w pełni 
współpracują w celu ochrony interesów 
finansowych Unii, przyznają konieczne 
prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO 
i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w
wykonaniu środków finansowych Unii 
przyznały tym organom równoważne 
prawa. Aby umożliwić OLAF-owi 
wykonywanie jego uprawnień i zapewnić 

solidnych ram należytego zarządzania 
finansami. Zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym, rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr
883/201315, rozporządzeniem Rady
(Euratom, WE) nr 2988/9516, 
rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr
2185/9617 i rozporządzeniem Rady (UE) 
2017/193918 interesy finansowe Unii 
należy chronić za pomocą 
proporcjonalnych środków, w tym środków 
zapobiegania nieprawidłowościom i
nadużyciom finansowym, ich wykrywania, 
korygowania i dochodzenia, a także 
odzyskiwania środków straconych, 
nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w
stosownych przypadkach, nakładania 
sankcji administracyjnych. Ponadto, 
zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) 
nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, 
WE) nr 2185/96, Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych
(OLAF) może prowadzić dochodzenia 
administracyjne, w tym kontrole na 
miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy 
miały miejsce nadużycie finansowe, 
korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne 
działanie, naruszające interesy finansowe 
Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) 
może prowadzić dochodzenia i ścigać 
nadużycia finansowe i inne przestępstwa 
naruszające interesy finansowe Unii, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/137119. 
Zgodnie z rozporządzeniem finansowym 
każda osoba lub podmiot, które otrzymują 
środki finansowe Unii, w pełni 
współpracują w celu ochrony interesów 
finansowych Unii, przyznają konieczne 
prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO 
i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w
wykonaniu środków finansowych Unii 
przyznały tym organom równoważne 
prawa. Aby umożliwić OLAF-owi 
wykonywanie jego uprawnień i zapewnić 
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skuteczną analizę przypadków 
nieprawidłowości, państwa członkowskie 
powinny posiadać systemy umożliwiające 
im przedkładanie Komisji sprawozdań na 
temat wykrytych nieprawidłowości oraz 
innych przypadków niezgodności z
warunkami ustalonymi przez państwa 
członkowskie w ramach planu 
strategicznego WPR, w tym nadużyć 
finansowych, a także na temat działań 
następczych oraz działań podjętych w
następstwie dochodzeń prowadzonych 
przez OLAF. Aby zapewnić skuteczne 
badanie skarg dotyczących funduszy, 
państwa członkowskie powinny 
wprowadzić niezbędne mechanizmy.

skuteczną analizę przypadków 
nieprawidłowości, państwa członkowskie 
powinny posiadać systemy umożliwiające 
im przedkładanie Komisji sprawozdań na 
temat wykrytych nieprawidłowości oraz 
innych przypadków niezgodności z
warunkami ustalonymi przez państwa 
członkowskie w ramach planu 
strategicznego WPR, w tym nadużyć 
finansowych, a także na temat działań 
następczych oraz działań podjętych w
następstwie dochodzeń prowadzonych 
przez OLAF. Aby zapewnić skuteczne 
badanie skarg dotyczących funduszy, 
państwa członkowskie powinny 
wprowadzić niezbędne mechanizmy.

_________________ _________________

15 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr
883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady i
rozporządzenie Rady (Euratom) nr
1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

15 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr
883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady i
rozporządzenie Rady (Euratom) nr
1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

16 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr
2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w
sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z
23.12.1995, s. 1).

16 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr
2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w
sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z
23.12.1995, s. 1).

17 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr
2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w
sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji 
przeprowadzanych przez Komisję w celu 
ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z
15.11.1996, s. 2).

17 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr
2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w
sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji 
przeprowadzanych przez Komisję w celu 
ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z
15.11.1996, s. 2).

18 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z
dnia 12 października 2017 r. wdrażające 
wzmocnioną współpracę w zakresie 
ustanowienia Prokuratury Europejskiej
(Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

18 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z
dnia 12 października 2017 r. wdrażające 
wzmocnioną współpracę w zakresie 
ustanowienia Prokuratury Europejskiej
(Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).
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19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 
2017 r. w sprawie zwalczania za 
pośrednictwem prawa karnego nadużyć na 
szkodę interesów finansowych Unii
(Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 
2017 r. w sprawie zwalczania za 
pośrednictwem prawa karnego nadużyć na 
szkodę interesów finansowych Unii
(Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

Or. fr

Poprawka 53
Doru-Claudian Frunzulică

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Należy zachować główne istniejące 
elementy zintegrowanego systemu, a w
szczególności: przepisy dotyczące systemu 
identyfikacji działek rolnych, systemu 
wniosków geoprzestrzennych oraz 
wniosków z tytułu zwierząt, systemu 
identyfikacji i rejestracji uprawnień do 
płatności, systemu rejestracji tożsamości 
beneficjentów oraz systemu kontroli i kar. 
Państwa członkowskie powinny nadal 
korzystać z danych i produktów 
informacyjnych dostarczanych przez 
program Copernicus, a także technologii 
informacyjnych takich jak Galileo i 
EGNOS, aby zapewnić dostępność 
kompleksowych i porównywalnych danych 
z całego obszaru Unii w celu 
monitorowania polityki rolno-
środowiskowo-klimatycznej oraz 
zwiększenia wykorzystania pełnych, 
darmowych i otwartych danych i
informacji uzyskanych przez satelity 
Sentinel i usługi w ramach programu 
Copernicus. W tym celu zintegrowany 
system powinien obejmować również 
system monitorowania obszarów.

(47) Należy zachować główne istniejące 
elementy zintegrowanego systemu, a w
szczególności: przepisy dotyczące systemu 
identyfikacji działek rolnych, systemu 
wniosków geoprzestrzennych oraz 
wniosków z tytułu zwierząt, systemu 
identyfikacji i rejestracji uprawnień do 
płatności, systemu rejestracji tożsamości 
beneficjentów oraz systemu kontroli i kar. 
Państwa członkowskie powinny nadal 
korzystać z danych i produktów 
informacyjnych dostarczanych przez 
program Copernicus, a także technologii 
informacyjnych takich jak Galileo i 
EGNOS, aby zapewnić dostępność 
kompleksowych i porównywalnych danych 
z całego obszaru Unii w celu 
monitorowania polityki rolno-
środowiskowo-klimatycznej oraz 
zwiększenia wykorzystania pełnych, 
darmowych i otwartych danych i
informacji uzyskanych przez satelity 
Sentinel i usługi w ramach programu 
Copernicus. Ponadto technologia 
satelitarna znacznie ograniczy liczbę 
kontroli w terenie, eliminując atmosferę 
strachu, i przyczyni się do zmniejszenia 
kosztów administrowania kontrolami i 
inspekcjami. W tym celu zintegrowany 
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system powinien obejmować również 
system monitorowania obszarów.

Or. en

Poprawka 54
Stefan Gehrold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) W komunikacie Komisji 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i
produkcji żywności” zwiększanie troski o
środowisko, intensyfikację działań w
dziedzinie klimatu oraz udział w realizacji 
unijnych celów związanych ze 
środowiskiem i zmianą klimatu uznano za 
strategiczną orientację przyszłej WPR. 
Dlatego też niezbędne jest dzielenie się 
danymi pochodzącymi z systemu 
identyfikacji działek rolnych / 
zintegrowanego systemu zarządzania i
kontroli dla celów związanych ze 
środowiskiem i klimatem na poziomie 
krajowym i unijnym. Należy zatem 
przewidzieć możliwość dzielenia się przez 
organy publiczne państw członkowskich 
między sobą oraz z instytucjami i organami 
unijnymi danymi zgromadzonymi za 
pośrednictwem zintegrowanego systemu, 
które mają znaczenie dla celów
związanych ze środowiskiem i klimatem. 
Aby zwiększyć efektywność 
wykorzystywania danych dostępnych dla 
różnych organów publicznych w celu 
tworzenia europejskiej statystyki, należy 
również przewidzieć, że dane pochodzące 
ze zintegrowanego systemu muszą być 
udostępniane do celów statystycznych 
podmiotom wchodzącym w skład 
europejskiego systemu statystycznego.

(49) W komunikacie Komisji 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i
produkcji żywności” zwiększanie troski o
środowisko, intensyfikację działań w
dziedzinie klimatu oraz udział w realizacji 
unijnych celów związanych ze 
środowiskiem i zmianą klimatu uznano za 
strategiczną orientację przyszłej WPR. W 
komunikacie podkreślono również 
globalny wymiar WPR i wyrażono 
zaangażowanie Unii na rzecz zwiększenia
spójności polityki zrównoważonego 
rozwoju. Dlatego też niezbędne jest 
dzielenie się danymi pochodzącymi z
systemu identyfikacji działek rolnych / 
zintegrowanego systemu zarządzania i
kontroli dla celów związanych ze 
środowiskiem i klimatem, jak też w celu
zapewnienia spójności z innymi obszarami 
wewnętrznej i zewnętrznej polityki UE na 
poziomie krajowym i unijnym. Należy 
zatem przewidzieć możliwość dzielenia się 
przez organy publiczne państw 
członkowskich między sobą oraz z
instytucjami i organami unijnymi danymi 
zgromadzonymi za pośrednictwem 
zintegrowanego systemu, które mają 
znaczenie dla tych celów. Aby zwiększyć 
efektywność wykorzystywania danych 
dostępnych dla różnych organów 
publicznych w celu tworzenia
europejskich statystyk, należy również 
przewidzieć, że dane pochodzące ze 
zintegrowanego systemu muszą być 
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udostępniane do celów statystycznych 
podmiotom wchodzącym w skład 
europejskiego systemu statystycznego.

Or. en

Poprawka 55
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) W komunikacie Komisji 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i
produkcji żywności” zwiększanie troski o
środowisko, intensyfikację działań w
dziedzinie klimatu oraz udział w realizacji 
unijnych celów związanych ze 
środowiskiem i zmianą klimatu uznano za 
strategiczną orientację przyszłej WPR. 
Dlatego też niezbędne jest dzielenie się 
danymi pochodzącymi z systemu 
identyfikacji działek rolnych / 
zintegrowanego systemu zarządzania i
kontroli dla celów związanych ze 
środowiskiem i klimatem na poziomie 
krajowym i unijnym. Należy zatem 
przewidzieć możliwość dzielenia się przez 
organy publiczne państw członkowskich 
między sobą oraz z instytucjami i organami 
unijnymi danymi zgromadzonymi za 
pośrednictwem zintegrowanego systemu, 
które mają znaczenie dla celów 
związanych ze środowiskiem i klimatem. 
Aby zwiększyć efektywność 
wykorzystywania danych dostępnych dla 
różnych organów publicznych w celu 
tworzenia europejskiej statystyki, należy 
również przewidzieć, że dane pochodzące 
ze zintegrowanego systemu muszą być 
udostępniane do celów statystycznych 
podmiotom wchodzącym w skład 
europejskiego systemu statystycznego.

(49) W komunikacie Komisji 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i
produkcji żywności” zwiększanie troski o
środowisko, intensyfikację działań w
dziedzinie klimatu oraz udział w realizacji 
unijnych celów związanych ze 
środowiskiem i zmianą klimatu, a także 
uwzględnienie wymiaru globalnego WPR
uznano za strategiczną orientację przyszłej 
WPR. Dlatego też ze względu na ochronę 
środowiska i klimatu oraz spójność 
polityki na rzecz rozwoju, a także dla 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju niezbędne jest dzielenie się 
danymi pochodzącymi z systemu 
identyfikacji działek rolnych / 
zintegrowanego systemu zarządzania i
kontroli na poziomie krajowym i unijnym. 
Należy zatem przewidzieć możliwość 
dzielenia się przez organy publiczne 
państw członkowskich między sobą oraz z
instytucjami i organami unijnymi danymi 
zgromadzonymi za pośrednictwem 
zintegrowanego systemu, które mają 
znaczenie dla celów związanych ze 
środowiskiem i klimatem. Aby zwiększyć 
efektywność wykorzystywania danych 
dostępnych dla różnych organów 
publicznych w celu tworzenia europejskiej 
statystyki, należy również przewidzieć, że 
dane pochodzące ze zintegrowanego 
systemu muszą być udostępniane do celów 
statystycznych podmiotom wchodzącym w
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skład europejskiego systemu 
statystycznego.

Or. de

Poprawka 56
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Ze względu na międzynarodową 
strukturę handlu rolnego oraz mając na 
uwadze prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, niezbędne jest 
zorganizowanie współpracy między 
państwami członkowskimi. Niezbędne jest 
również utworzenie na poziomie Unii 
scentralizowanego systemu dokumentacji 
dotyczącej przedsiębiorstw mających 
siedzibę w państwach trzecich i
otrzymujących lub dokonujących płatności.

(53) Ze względu na międzynarodową 
strukturę handlu rolnego oraz mając na 
uwadze prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego i zapisaną w prawie Unii 
spójność polityki na rzecz rozwoju, 
niezbędne jest zorganizowanie współpracy 
między państwami członkowskimi, jak 
również z państwami trzecimi. Niezbędne 
jest również utworzenie na poziomie Unii 
scentralizowanego systemu dokumentacji 
dotyczącej przedsiębiorstw mających 
siedzibę w państwach trzecich i
otrzymujących lub dokonujących płatności.

Or. de

Poprawka 57
Stefan Gehrold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Ze względu na międzynarodową 
strukturę handlu rolnego oraz mając na 
uwadze prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, niezbędne jest 
zorganizowanie współpracy między 
państwami członkowskimi. Niezbędne jest 
również utworzenie na poziomie Unii 
scentralizowanego systemu dokumentacji 

(53) Ze względu na międzynarodową 
strukturę handlu rolnego oraz mając na 
uwadze prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz zapewnienie spójności 
polityki na rzecz rozwoju, niezbędne jest 
zorganizowanie współpracy między 
państwami członkowskimi. Niezbędne jest 
również utworzenie na poziomie Unii 
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dotyczącej przedsiębiorstw mających 
siedzibę w państwach trzecich i
otrzymujących lub dokonujących płatności.

scentralizowanego systemu dokumentacji 
dotyczącej przedsiębiorstw mających 
siedzibę w państwach trzecich i
otrzymujących lub dokonujących płatności.

Or. en

Poprawka 58
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Zasada warunkowości stanowi 
istotny element WPR, w szczególności w
odniesieniu do elementów 
środowiskowych i klimatycznych, ale też 
tych dotyczących zdrowia publicznego
oraz kwestii związanych ze zwierzętami. 
Oznacza to, że należy prowadzić kontrole, 
a w stosownych przypadkach stosować 
kary, aby zapewnić skuteczność systemu 
warunkowości. Aby zapewnić równe 
szanse wszystkim beneficjentom w
różnych państwach członkowskich, na 
poziomie Unii należy wprowadzić pewne 
ogólne zasady dotyczące kontroli i kar w
zakresie warunkowości.

(55) Zasada warunkowości stanowi 
istotny element WPR, zapewniając wysoki 
stopień zrównoważenia płatności oraz 
równe szanse rolnikom w państwach 
członkowskich i między tymi państwami, 
w szczególności w odniesieniu do 
elementów środowiskowych i
klimatycznych, ale też tych dotyczących 
zdrowia publicznego i dobrostanu 
zwierząt. Oznacza to, że należy prowadzić 
kontrole, a w stosownych przypadkach 
stosować kary, aby zapewnić skuteczność 
systemu warunkowości. Aby zapewnić
takie równe szanse wszystkim 
beneficjentom w różnych państwach 
członkowskich, na poziomie Unii należy 
wprowadzić pewne ogólne zasady 
dotyczące kontroli i kar związanych z 
niezgodnością w zakresie warunkowości.

Or. en

Poprawka 59
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Zasada warunkowości stanowi 
istotny element WPR, w szczególności w
odniesieniu do elementów 
środowiskowych i klimatycznych, ale też 
tych dotyczących zdrowia publicznego 
oraz kwestii związanych ze zwierzętami. 
Oznacza to, że należy prowadzić kontrole, 
a w stosownych przypadkach stosować 
kary, aby zapewnić skuteczność systemu 
warunkowości. Aby zapewnić równe 
szanse wszystkim beneficjentom w
różnych państwach członkowskich, na 
poziomie Unii należy wprowadzić pewne 
ogólne zasady dotyczące kontroli i kar w
zakresie warunkowości.

(55) Zasada warunkowości stanowi 
istotny element WPR, w szczególności w
odniesieniu do elementów 
środowiskowych i klimatycznych, ale też 
tych dotyczących zdrowia publicznego 
oraz kwestii związanych ze zwierzętami. Z 
punktu widzenia zdrowia publicznego 
zgodność z przepisami dotyczącymi 
pestycydów musi oczywiście zostać 
uwzględniona w warunkowości pomocy.
Oznacza to, że należy prowadzić kontrole, 
a w stosownych przypadkach stosować 
kary, aby zapewnić skuteczność systemu 
warunkowości. Aby zapewnić równe 
szanse wszystkim beneficjentom w
różnych państwach członkowskich, na 
poziomie Unii należy wprowadzić pewne 
ogólne zasady dotyczące kontroli i kar w
zakresie warunkowości.

Or. fr

Poprawka 60
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 56 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56a) Aby utrzymać równe szanse w 
obrębie poszczególnych państw 
członkowskich i między tymi państwami 
pod względem prawodawstwa i norm 
właściwych dla gospodarstw rolnych lub 
dobrych praktyk w zakresie ochrony 
środowiska, zdrowia publicznego oraz 
kwestii sanitarnych i dotyczących 
dobrostanu zwierząt, nie należy stosować 
żadnych wyjątków od zasady 
warunkowości, w związku z czym przepisy 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
właściwych beneficjentów.

Or. en
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Uzasadnienie

Takie oparte na ryzyku podejście ukierunkowane na ograniczoną liczbę kontroli tam, gdzie są 
one najbardziej potrzebne, w celu zapewnienia rozsądnego i prawidłowego wydatkowania 
funduszy UE, opiera się na obowiązującym prawodawstwie i wytycznych, zatem od wielu 
dziesięcioleci jest już powszechną praktyką w agencjach płatniczych. Unikając wchodzenia w 
logikę wykluczania możemy zapewnić wszystkim równe i uczciwe warunki działania.

Poprawka 61
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 82

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(82) Uprawnienia wykonawcze Komisji 
powinny również obejmować: przepisy 
mające na celu osiągnięcie jednolitego 
stosowania obowiązków państw 
członkowskich w odniesieniu do ochrony 
finansowych interesów Unii oraz 
niezbędne przepisy mające na celu 
osiągnięcie jednolitego stosowania kontroli 
w Unii.

(82) Uprawnienia wykonawcze Komisji 
powinny również obejmować: przepisy 
mające na celu osiągnięcie jednolitego 
stosowania obowiązków państw 
członkowskich w odniesieniu do ochrony 
finansowych interesów Unii, które 
powinny obejmować zasadę efektywności 
budżetowej poprzez niedopuszczanie w 
ramach WPR do płatności generujących 
dodatkowe koszty dla budżetu UE, oraz 
niezbędne przepisy mające na celu 
osiągnięcie jednolitego stosowania kontroli 
w Unii. Komisja powinna zatem również 
określić przepisy zapewniające spójność 
między wdrażaniem WPR przez państwa 
członkowskie a innymi obszarami polityki 
Unii, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymogów środowiskowych określonych w
art. 11 i 191 TFUE oraz zobowiązań 
dotyczących spójności polityki na rzecz 
rozwoju, o których mowa w art. 208 
TFUE.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty wynikające ze skutków związanych ze środowiskiem, zdrowiem publicznym, 
strukturami społecznymi lub rozwojem uzewnętrzniają się w innych obszarach wydatków 
publicznych, w tym wydatków UE. Oznacza to, że płacimy wielokrotnie więcej, jeśli wydatki 
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są nieefektywne, np. raz w płatnościach, które napędzają nadprodukcję, następnie aby 
poradzić sobie z kryzysami i ponownie w wydatkach na pomoc rozwojową. Podobnie płacimy 
raz za praktyki rolnicze, które zanieczyszczają, potem za oczyszczanie wskutek stosowania 
takich praktyk lub za odbudowę ekosystemów, lub ponownie za oczyszczanie wody pitnej.

Poprawka 62
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wkład finansowy Unii 
przeznaczony na środki informacyjne i
promocyjne dotyczące produktów rolnych 
na rynku wewnętrznym Unii i w państwach 
trzecich, wdrażane przez państwa 
członkowskie i wybrane przez Komisję;

d) wkład finansowy Unii 
przeznaczony na środki informacyjne i
promocyjne dotyczące produktów rolnych
wysokiej jakości opatrzonych chronionymi 
oznaczeniami geograficznymi i nazwami 
pochodzenia na rynku wewnętrznym Unii i
w państwach trzecich, wdrażane przez 
państwa członkowskie i wybrane przez 
Komisję;

Or. de

Poprawka 63
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promocja produktów rolnych, 
realizowana bezpośrednio przez Komisję 
albo za pośrednictwem organizacji 
międzynarodowych;

a) promocja produktów rolnych
wysokiej jakości opatrzonych chronionymi 
oznaczeniami geograficznymi i nazwami 
pochodzenia, realizowana bezpośrednio 
przez Komisję albo za pośrednictwem 
organizacji międzynarodowych;

Or. de

Poprawka 64
Maria Heubuch
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Z EFRG nie finansuje się 
intensywnej produkcji zwierzęcej (model 
CAFO).

Or. en

Poprawka 65
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z EFRROW nie finansuje się intensywnej 
produkcji zwierzęcej (model CAFO).

Or. en

Poprawka 66
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) badania dotyczące WPR i ewaluacji 
środków finansowanych przez fundusze, w
tym doskonalenie metod ewaluacji i
wymiana informacji na temat praktyk w
ramach WPR, jak również badania 
prowadzone we współpracy z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym (EBI);

f) badania dotyczące WPR i ewaluacji 
środków finansowanych przez fundusze, w
tym doskonalenie metod ewaluacji i
wymiana informacji na temat praktyk w
ramach WPR, jak również badania 
prowadzone we współpracy z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym (EBI) przy 
zaangażowaniu wszystkich podmiotów o 
zasadniczym znaczeniu społecznym w 
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rozumieniu art. 94 rozporządzenia 
dotyczącego planów strategicznych;

Or. de

Poprawka 67
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) wkład na rzecz środków 
związanych z rozpowszechnianiem 
informacji, zwiększaniem świadomości, 
promowaniem współpracy oraz wymiany 
doświadczeń na poziomie Unii, wdrażane
w ramach interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich, w tym
środki polegające na tworzeniu sieci 
łączących zainteresowane podmioty;

h) wkład na rzecz środków 
związanych z rozpowszechnianiem 
informacji i zwiększaniem świadomości,
również w odniesieniu do globalnych 
skutków europejskiej WPR, oraz z
promowaniem współpracy i wymiany 
doświadczeń na poziomie Unii,
wdrażanych w ramach interwencji 
związanych z rozwojem obszarów 
wiejskich, w tym środków polegających na 
tworzeniu sieci łączących zainteresowane 
podmioty;

Or. de

Poprawka 68
Stefan Gehrold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) wpływ WPR na państwa trzecie, w 
szczególności kraje rozwijające się.

Or. en

Poprawka 69
Maria Noichl
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) promowanie i zapewnianie 
jednolitego stosowania przepisów Unii.

d) promowanie i zapewnianie 
jednolitego stosowania przepisów Unii
oraz przepisów wynikających dla Unii z 
odpowiednich umów międzynarodowych.

Or. de

Poprawka 70
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zarządzaniu unijnymi rynkami 
rolnymi w kontekście globalnym;

a) zarządzaniu unijnymi rynkami 
rolnymi w kontekście globalnym, tak by
zapewnić osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju i spójność 
polityki na rzecz rozwoju;

Or. de

Poprawka 71
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przyczynieniu się do przejrzystości 
rynków światowych;

d) przyczynieniu się do przejrzystości 
rynków światowych, w tym zapewnieniu 
spójności polityki na rzecz rozwoju;

Or. en
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Poprawka 72
Stefan Gehrold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie art. 7 lit. c) Komisja 
finansuje działania dotyczące gromadzenia 
lub zakupu danych potrzebnych do 
realizacji i monitorowania WPR, w tym 
również danych satelitarnych, 
geoprzestrzennych i meteorologicznych, 
tworzenia infrastruktury danych 
przestrzennych i strony internetowej, 
przeprowadzania szczegółowych badań 
związanych z warunkami klimatycznymi, 
stosowania teledetekcji w celu 
wspomagania monitorowania zmian w
wykorzystaniu gruntów rolnych i stanu 
gleby oraz aktualizacji modeli 
agrometeorologicznych i
ekonometrycznych. W stosownych 
przypadkach działania te są podejmowane 
we współpracy z Europejską Agencją 
Środowiska, Wspólnym Centrum 
Badawczym, krajowymi laboratoriami i
organami lub przy udziale sektora 
prywatnego.

Na podstawie art. 7 lit. c) Komisja 
finansuje działania dotyczące gromadzenia 
lub zakupu danych potrzebnych do 
realizacji i monitorowania WPR, w tym 
również danych satelitarnych, 
geoprzestrzennych i meteorologicznych, 
tworzenia infrastruktury danych 
przestrzennych i strony internetowej, 
przeprowadzania szczegółowych badań 
związanych z warunkami klimatycznymi, 
stosowania teledetekcji w celu 
wspomagania monitorowania zmian w
wykorzystaniu gruntów rolnych i stanu 
gleby oraz aktualizacji modeli 
agrometeorologicznych i
ekonometrycznych. W stosownych 
przypadkach działania te są podejmowane 
we współpracy z Europejską Agencją 
Środowiska, Wspólnym Centrum 
Badawczym, krajowymi laboratoriami i
organami lub przy udziale społeczeństwa 
obywatelskiego i sektora prywatnego.

Or. en

Poprawka 73
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23a (nowy)

Monitorowanie spójności polityki na rzecz 
rozwoju
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1. Zgodnie z art. 208 TFUE wpływ WPR 
na systemy żywnościowe i długoterminowe 
bezpieczeństwo żywnościowe w krajach 
rozwijających się podlega regularnym i 
niezależnym ocenom. W monitorowaniu 
tym zwraca się szczególną uwagę na 
wpływ rolno-spożywczych przepływów 
handlowych między UE a krajami 
rozwijającymi się na (i) produkcję, 
przetwarzanie i dystrybucję żywności w 
krajach najsłabiej rozwiniętych, (ii) 
lokalnych drobnych producentów rolnych 
i kobiety rolników, (iii) produkty uznane 
za wrażliwe przez kraje rozwijające się, 
(iv) produkty z sektorów, w których 
przyznano płatności powiązane z WPR i w 
których wdrożono środki zarządzania 
kryzysowego WPR.

2. W ramach oceny analizuje się dane 
pochodzące z obserwatoriów rynku UE, 
analiz przypadków, sprawozdań 
dotyczących celów zrównoważonego 
rozwoju, a także dowodów dostarczonych 
przez kraje partnerskie i inne odpowiednie 
zainteresowane strony, takie jak 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego. W tym celu zakres 
sektorowy i geograficzny obserwatoriów 
rynku UE rozszerza się na produkty 
uważane za wrażliwe przez kraje 
partnerskie, obejmując też kraje najsłabiej 
rozwinięte. Zakres i procedurę oceny 
określa Komisja w drodze aktów 
delegowanych.

3. Jeżeli dane z monitoringu wskazują na 
ryzyko niekorzystnych skutków dla 
produkcji rolno-spożywczej i przetwórstwa 
lub bezpieczeństwa żywnościowego kraju 
rozwijającego się, Komisja wydaje 
wczesne ostrzeżenie, inicjując konsultacje 
między Unią a dotkniętymi 
społecznościami rolniczymi oraz rządami 
krajów partnerskich w celu uzgodnienia 
środków zaradczych. Dotkniętym stronom 
zapewnia się zabezpieczenie społeczne.

4. W przypadku niewydania ostrzeżenia i 
wystąpienia niekorzystnych skutków, 
strona dotknięta może złożyć skargę. 
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Skargi wpływają do stałego sprawozdawcy
Parlamentu Europejskiego ds. spójności 
polityki na rzecz rozwoju i są 
rozpatrywane przez urzędników 
przeprowadzających spotkanie 
wyjaśniające w Komisji. Dotknięte grupy i 
inne zainteresowane strony mogą 
przedstawić dowody.

5. Komisja przekazuje Radzie i
Parlamentowi Europejskiemu roczne 
sprawozdanie na temat wyników oceny, 
otrzymanych dowodów i odpowiedzi 
politycznej UE.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura ta ma na celu ustanowienie mechanizmu, który jednocześnie monitoruje spójność 
polityki na rzecz rozwoju i umożliwia otrzymanie przez Komisję sygnałów dotyczących 
potencjalnie dotkniętych rynków i społeczności. Rozszerza to rolę obserwatoriów rynku, które 
już istnieją. W Komisji funkcjonuje już urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające, 
przy czym rolę tę mogłyby również pełnić delegatury UE posiadające kompetencje w zakresie 
handlu i rolnictwa.

Poprawka 74
Stefan Gehrold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przepisy odnoszące się do 
finansowania na podstawie art. 7 lit. b) i c);

a) przepisy odnoszące się do 
finansowania na podstawie art. 7 lit. b), c) i 
k);

Or. en

Poprawka 75
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera c – podpunkt i a (nowy)



AM\1172188PL.docx 37/41 PE632.096v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) nie szkodzą pod względem 
społecznym i środowiskowym i są spójne z 
celami polityki UE oraz 
międzynarodowymi obowiązkami i 
zobowiązaniami, zgodnie z art. 5 i 6 
rozporządzenia dotyczącego planu 
strategicznego WPR.

Or. en

Poprawka 76
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki 
plan działania jest w oczywisty sposób 
niewystarczający do zaradzenia sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30.

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki 
plan działania jest w oczywisty sposób 
niewystarczający do zaradzenia sytuacji
bądź nie jest zgodny z porozumieniami 
międzynarodowymi Unii ani ze spójnością 
polityki na rzecz rozwoju, Komisja może 
przyjąć akty wykonawcze zawieszające 
płatności miesięczne, o których mowa w
art. 19 ust. 3, lub płatności okresowe, o
których mowa w art. 30.

Or. de

Poprawka 77
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywanie informacji finansowane na 
podstawie art. 7 lit. e) ma na celu w

Przekazywanie informacji finansowane na 
podstawie art. 7 lit. e) musi odnosić się 
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szczególności: udzielenie wsparcia w
zakresie wyjaśniania, wdrażania i
rozwijania WPR oraz podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie treści i
celów tej polityki; odzyskiwanie zaufania 
konsumentów utraconego w następstwie 
kryzysów, za pomocą kampanii 
informacyjnych; informowanie rolników i
innych podmiotów działających na 
obszarach wiejskich oraz promowanie 
europejskiego modelu rolnictwa, jak 
również pomoc obywatelom w jego 
zrozumieniu.

przede wszystkim do następujących 
tematów: przeciwdziałanie zmianie 
klimatu, ochrona środowiska, dobrostan 
zwierząt, zachowanie struktur społecznych 
na obszarach wiejskich i 
odpowiedzialność w ramach WPR za jej 
wpływ na świat, zwłaszcza na kraje 
rozwijające się. Ma ono na celu w
szczególności: udzielenie wsparcia w
zakresie wyjaśniania, wdrażania i
rozwijania WPR oraz podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie treści i
celów tej polityki; odzyskiwanie zaufania 
konsumentów utraconego w następstwie 
kryzysów, za pomocą kampanii 
informacyjnych; informowanie rolników i
innych podmiotów działających na 
obszarach wiejskich oraz promowanie 
europejskiego modelu rolnictwa, jak 
również pomoc obywatelom w jego 
zrozumieniu.

Or. de

Poprawka 78
Stefan Gehrold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywanie informacji finansowane na 
podstawie art. 7 lit. e) ma na celu w
szczególności: udzielenie wsparcia w
zakresie wyjaśniania, wdrażania i
rozwijania WPR oraz podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie treści i
celów tej polityki; odzyskiwanie zaufania 
konsumentów utraconego w następstwie 
kryzysów, za pomocą kampanii 
informacyjnych; informowanie rolników i
innych podmiotów działających na 
obszarach wiejskich oraz promowanie 
europejskiego modelu rolnictwa, jak 
również pomoc obywatelom w jego 
zrozumieniu.

Przekazywanie informacji finansowane na 
podstawie art. 7 lit. e) ma na celu w
szczególności: udzielenie wsparcia w
zakresie wyjaśniania, wdrażania i
rozwijania WPR oraz podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie treści,
celów i globalnego wymiaru tej polityki; 
odzyskiwanie zaufania konsumentów 
utraconego w następstwie kryzysów, za 
pomocą kampanii informacyjnych; 
informowanie rolników i innych 
podmiotów działających na obszarach 
wiejskich oraz promowanie europejskiego 
modelu rolnictwa, jak również pomoc 
obywatelom w jego zrozumieniu.

Or. en
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Poprawka 79
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System ustanowiony przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 57 ust. 2 
obejmuje systematyczne kontrole, które są 
również ukierunkowane na obszary, w
których ryzyko wystąpienia błędu jest 
największe.

System ustanowiony przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 57 ust. 2 
obejmuje systematyczne kontrole, które są 
również ukierunkowane na obszary, w
których ryzyko wystąpienia błędu jest 
największe i w których charakter tego 
ryzyka stwarza największe zagrożenie dla 
środowiska, klimatu oraz zdrowia 
publicznego lub zdrowia zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

Uaktualnia to koncepcję ryzyka, dostosowując ją do nowego modelu realizacji. Zasadę 
„ryzyka dla funduszy”, którą stosowano do tej pory, należy również rozumieć jako skuteczne 
wydatkowanie funduszy publicznych UE i państw członkowskich: oznacza to, że zgodnie z 
zasadą efektywności budżetowej WPR nie powinna umożliwiać wydatkowania środków 
publicznych, które wiąże się z dodatkowymi kosztami, ponieważ ostatecznie takie 
uzewnętrznione koszty pokrywane są z funduszy publicznych.

Poprawka 80
Stefan Gehrold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zestawy danych gromadzone za 
pośrednictwem zintegrowanego systemu i 
mające znaczenie dla Komisji na potrzeby 
analizy, monitorowania i oceny wpływu 
WPR, plany strategiczne WPR i 
interwencje wspierane w ramach celów 
rozwoju Unii oraz krajów rozwijających 



PE632.096v01-00 40/41 AM\1172188PL.docx

PL

się, były bezpłatnie udostępniane Komisji 
i, w razie potrzeby, krajowym organom 
państw członkowskich odpowiedzialnym 
za opracowywanie planów strategicznych 
WPR oraz krajowym instytucjom 
zarządzającym planami strategicznymi 
WPR.

Or. en

Poprawka 81
Stefan Gehrold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 76a (nowy)

Dowód odpowiedzialnych inwestycji i 
dobrych praktyk

Na przedsiębiorstwach, które chcą, aby w 
ramach oceny przeprowadzanej zgodnie z 
art. 7 rozporządzenia (UE) ... / ... 
(rozporządzenia dotyczącego planu 
strategicznego WPR) uwzględniono ich 
inwestycje i dobre praktyki, które mogą 
zniwelować negatywny wpływ, spoczywa 
obowiązek dostarczenia Komisji 
niezbędnych dowodów.

Or. en

Poprawka 82
Stefan Gehrold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przedstawienia dowodu, o którym 
mowa w art. 76a, w odniesieniu do 
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odpowiedzialnych inwestycji i dobrych 
praktyk;

Or. en
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