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Poprawka 53
Mireille D'Ornano

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”) 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. Do 
tych celów należy dodać potrzebę jak 
najszybszego osiągnięcia 
zrównoważonego rolnictwa 
produkującego zdrową żywność dla 
ludności i nienarażającego swoich 
pracowników na ryzyko zdrowotne.

Or. fr

Poprawka 54
Damiano Zoffoli

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. 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.

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.
Nowa polityka powinna również stanowić 
uproszczenie dla beneficjentów i 
zagwarantować im odpowiedni dochód.

Or. it

Poprawka 55
Mairead McGuinness

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

(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



AM\1172895PL.docx 5/174 PE632.139v02-00

PL

prawodawstwem Unii obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów.

prawodawstwem Unii obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów. Aby 
WPR osiągnęła te cele, wymagany jest 
odpowiednio finansowany budżet.

Or. en

Poprawka 56
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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”) po 2020 r. Cele te obejmują m.in. 
konieczność wyraźniejszego 
ukierunkowania WPR na rezultaty i na 
rynek, 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.

Or. en

Poprawka 57
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
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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”) po 2020 r. Cele te obejmują m.in. 
konieczność wyraźniejszego 
ukierunkowania WPR na rezultaty, 
przyspieszenia modernizacji i pogłębienia 
zrównoważoności – w tym pod względem
wyników gospodarczych, społecznych oraz 
w zakresie środowiska i klimatu –
obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, 
oraz pomocy w zmniejszeniu związanych z
prawodawstwem Unii obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów.

Or. fr

Poprawka 58
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Wspólna polityka rolna nadal 
odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju 
obszarów wiejskich Unii Europejskiej i od 
niej zależy w znacznym stopniu poziom 
samowystarczalności obywateli Unii. W 
związku z tym należy zahamować 
postępujące porzucanie działalności rolnej 
przez utrzymanie silnej i wyposażonej w 
wystarczające środki WPR, aby złagodzić 
zjawisko wyludniania się obszarów 
wiejskich oraz w dalszym ciągu reagować 
na potrzeby konsumentów w dziedzinie 
środowiska, bezpieczeństwa 
żywnościowego i dobrostanu zwierząt. 
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Wobec wyzwań, którym muszą stawiać 
czoła producenci w Unii Europejskiej, aby 
spełniać nowe wymogi regulacyjne, oraz 
coraz wyższego poziomu ambicji w 
odniesieniu do ochrony środowiska, w 
kontekście zmienności cen i większego 
otwarcia granic wspólnotowych na import 
z państw trzecich, należy utrzymać 
wysokość budżetu przeznaczonego na 
WPR co najmniej na tym samym 
poziomie, co w latach 2014–2020. 

Or. es

Poprawka 59
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić ułatwienia dla rolników, zachowując przy tym wspólną politykę.

Poprawka 60
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i wspólne
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów, wdrażania 
interwencji w ramach WPR i osiągania
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.

Or. en

Poprawka 61
Mireille D'Ornano
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 62
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stosowanie wspólnych definicji 
określonych w całości na poziomie 
unijnym przysparza państwom 
członkowskim pewnych trudności w
uwzględnianiu swoich uwarunkowań na 
poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym. Należy zatem pozwolić 

(3) Stosowanie wspólnych definicji 
określonych w całości na poziomie 
unijnym przysparza państwom 
członkowskim pewnych trudności w
uwzględnianiu swoich uwarunkowań na 
poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym. Należy zatem pozwolić 
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państwom członkowskim na elastyczność
w określaniu niektórych definicji w swoich 
planach strategicznych WPR. Aby 
zapewnić równe warunki działania, należy 
jednak ustanowić na poziomie unijnym 
pewne ramy odniesienia określające 
niezbędne istotne elementy, które należy 
uwzględnić w wyżej wspomnianych 
definicjach („definicje ramowe”).

państwom członkowskim na określony 
poziom elastyczności w określaniu 
niektórych definicji w swoich planach 
strategicznych WPR. Aby zapewnić równe 
warunki działania, należy jednak ustanowić 
na poziomie unijnym pewne ramy 
odniesienia określające niezbędne istotne 
elementy, które należy uwzględnić w
wyżej wspomnianych definicjach
(„definicje ramowe”).

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny dysponować pewną elastycznością we wdrażaniu środków, 
lecz nie może ona wpływać negatywnie na wspólność polityki. WPR musi opierać się na 
wspólnych przepisach UE.

Poprawka 63
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby Unia mogła wypełnić swoje 
międzynarodowe zobowiązania dotyczące 
wsparcia wewnętrznego określone w
Porozumieniu w sprawie rolnictwa WTO, a
w szczególności aby podstawowe wsparcie 
dochodu do celów stabilności i związane z
nim typy interwencji były nadal zgłaszane 
jako wsparcie kategorii zielonej, które nie 
wywiera skutków zakłócających handel ani 
skutków dla produkcji, lub też wywiera 
takie skutki w minimalnym stopniu, w
ramowej definicji „działalności rolniczej” 
należy uwzględnić zarówno wytwarzanie 
produktów rolnych, jak i utrzymywanie 
użytków rolnych. Zgodnie z zasadą 
dostosowywania do warunków lokalnych 
państwa członkowskie powinny określić 
aktualne definicje działalności rolniczej w
swoich planach strategicznych WPR.

(4) Aby Unia mogła wypełnić swoje 
międzynarodowe zobowiązania dotyczące 
wsparcia wewnętrznego określone w
Porozumieniu w sprawie rolnictwa WTO, a
w szczególności aby podstawowe wsparcie 
dochodu do celów stabilności i związane z
nim typy interwencji były nadal zgłaszane 
jako wsparcie kategorii zielonej, które nie 
wywiera skutków zakłócających handel ani 
skutków dla produkcji, lub też wywiera 
takie skutki w minimalnym stopniu, w
ramowej definicji „działalności rolniczej” 
należy uwzględnić zarówno wytwarzanie 
produktów rolnych, jak i utrzymywanie 
użytków rolnych. Zgodnie z zasadą 
dostosowywania do warunków lokalnych 
państwa członkowskie powinny określić 
aktualne definicje działalności rolniczej w
swoich planach strategicznych WPR, 
pozostając w obrębie ogólnounijnej 
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definicji ramowej.

Or. en

Uzasadnienie

WPR musi pozostać wspólną polityką, tak aby zabezpieczony był jej dalszy rozwój.

Poprawka 64
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby Unia mogła wypełnić swoje 
międzynarodowe zobowiązania dotyczące 
wsparcia wewnętrznego określone w
Porozumieniu w sprawie rolnictwa WTO, a
w szczególności aby podstawowe wsparcie
dochodu do celów stabilności i związane z
nim typy interwencji były nadal zgłaszane 
jako wsparcie kategorii zielonej, które nie 
wywiera skutków zakłócających handel ani 
skutków dla produkcji, lub też wywiera 
takie skutki w minimalnym stopniu, w
ramowej definicji „działalności rolniczej” 
należy uwzględnić zarówno wytwarzanie 
produktów rolnych, jak i utrzymywanie 
użytków rolnych. Zgodnie z zasadą 
dostosowywania do warunków lokalnych 
państwa członkowskie powinny określić 
aktualne definicje działalności rolniczej w
swoich planach strategicznych WPR.

(4) Aby Unia mogła wypełnić swoje 
międzynarodowe zobowiązania dotyczące 
wsparcia wewnętrznego określone w
Porozumieniu w sprawie rolnictwa WTO, a
w szczególności aby podstawowe wsparcie 
do celów stabilności i związane z nim typy 
interwencji były nadal zgłaszane jako 
wsparcie kategorii zielonej, które nie 
wywiera skutków zakłócających handel ani 
skutków dla produkcji, lub też wywiera 
takie skutki w minimalnym stopniu, w
ramowej definicji „działalności rolniczej” 
należy uwzględnić zarówno wytwarzanie 
produktów rolnych, jak i utrzymywanie 
użytków rolnych. Zgodnie z zasadą 
dostosowywania do warunków lokalnych 
państwa członkowskie powinny określić 
aktualne definicje działalności rolniczej w
swoich planach strategicznych WPR.

Or. fr

Uzasadnienie

Pomocy obszarowej nie należy traktować jako wsparcia dochodu. Zależy ona od posiadanej 
powierzchni, a nie od poziomu dochodów rolników.

Poprawka 65
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Ochrona trwałych użytków zielonych na określonych obszarach jest uzależniona od 
tradycyjnych praktyk; wiele niskonakładowych pastwisk trwałych stanowi istotne 
powierzchnie paszowe dla zapylaczy.

Poprawka 66
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

państwom członkowskim szczegółowe 
określenie kryteriów i włączenie gatunków 
innych niż trawy lub innych zielnych roślin 
pastewnych, które nadają się do wypasu 
lub do produkcji paszy, niezależnie od 
tego, czy rzeczywiście stosuje się je do 
celów produkcji.

Or. en

Poprawka 67
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

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) 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, w tym 
przedsiębiorstw zlokalizowanych na 
obszarach wiejskich.

Or. en

Poprawka 68
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Synergie między EFRROW a
programem „Horyzont Europa” powinny 

(6) Synergie między EFRROW a
programem „Horyzont Europa” powinny 
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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.

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 oraz 
będzie miało bezpośredni pozytywny 
wpływ na ten sektor i na te obszary.

Or. it

Poprawka 69
Luke Ming Flanagan

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) 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
środowiskowo rolnictwa”, co zwiększy 
innowacyjność w sektorze rolnictwa i na 
obszarach wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zrównoważenie środowiskowe należy traktować na równi z rozwojem wydajnego rolnictwa.

Poprawka 70
Nicola Caputo, José Inácio Faria
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) W odniesieniu do obszarów 
wykorzystywanych do produkcji konopi, w
celu ochrony zdrowia publicznego i
zapewnienia spójności z innymi 
przepisami, wykorzystywanie odmian 
nasion konopi o zawartości 
tetrahydrokanabinolu poniżej 0,3 %
powinno stanowić część definicji 
kwalifikującego się hektara.

Or. en

Uzasadnienie

A lower tetrahydrocannabinol limit value in Europe restricts the choice of varieties for 
European farmers. Due to the limitation of 0.2 % on the field, the hemp food industry in 
Europe has a significant competitive disadvantage to producers in North America and Asia 
(0,3%-1%). In light of the growing market for hemp food this problem will become even 
bigger in the next years. In the European Union the internationally accepted value of 0.3% 
had been used until 1999. The limit was then lowered from 0.3 % to 0.2 %. Bringing back its 
level to 0,3% would allow substantial improvements in the quality and quantity of plant 
products. Today in Europe, hemp producers cultivate more or less 60 varieties. If Europe 
increase the tetrahydrocannabinol level, the varieties available on the market will be more 
than 500. The variety with a higher tetrahydrocannabinol level is more resistant to diseases, 
has robust fibers and grow rapidly. Furthermore, the importance of plant genetic diversity 
(PGD) is now being recognized. Hemp plants used today in Europe, are the result of long 
interbreeding process. This process undermine drastically the genetic heritage, thus the 
strength of the plants. New varieties would mean new genes to breed. Moreover, a higher 
limit would set the conditions for the hemp industry to contribute with more possibilities to 
the EU economy, giving a tangible support to face international competitors and building 
solid chances for new sustainable markets to flourish with new jobs and socio-economic 
opportunities.

Poprawka 71
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niższy limit zawartości tetrahydrokanabinolu w Europie ogranicza europejskim rolnikom 
wybór odmian. Ze względu na limit 0,2 % na polach europejska branża produkcji konopi 
znajduje się w znacznie gorszym położeniu konkurencyjnym w porównaniu z producentami w
Ameryce Północnej i Azji (0,3 %–1 %). W Unii Europejskiej wartość 0,3 %, która była 
akceptowana na szczeblu międzynarodowym, była stosowana do 1999 r. Następnie limit ten 
został obniżony z 0,3 % do 0,2 %. Ponowne podwyższenie limitu do 0,3 % lub jego 
zwiększenie do 0,5% pozwoliłoby na znaczną poprawę jakości i ilości wytwarzanych 
produktów roślinnych.

Poprawka 72
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) W celu poprawy efektywności 
WPR wsparcie dochodu należy 
ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
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których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

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

Or. fr

Poprawka 73
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR,
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na rolników, który 
prowadzą działalność rolniczą na 
obszarach rolnych należących do ich 
gospodarstwa. Aby zapewnić wspólne 
podejście na poziomie unijnym do takiego 
ukierunkowania wsparcia, należy 
ustanowić ramową definicję terminu
„rolnik” z uwzględnieniem jej istotnych 
elementów oraz jasną definicję terminu 
„rolnik” na potrzeby ustalenia 
kwalifikowalności do wsparcia. Opierając 
się na tej definicji ramowej, państwa 
członkowskie powinny określić w swoich 
planach strategicznych WPR, którzy 
rolnicy kwalifikują się do wsparcia; 
ponieważ kierunek polityki rozwoju 
obszarów rolnych zachęca rolników do 
dywersyfikacji swojej działalności w
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pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

sposób wykraczający poza poziom 
gospodarstwa rolnego, definicja ta nie 
powinna skutkować pozbawieniem 
wsparcia osób prowadzących działalność 
rolniczą i nierolniczą, które aktywnie 
działają w rolnictwie, lecz również 
angażują się w działalność pozarolniczą 
poza swoim gospodarstwem, gdyż 
prowadzenie zróżnicowanej działalności 
często umacnia społeczno-gospodarczą 
strukturę obszarów wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustanowić na szczeblu UE definicję terminu „rolnik” na potrzeby określenia 
kwalifikowalności do otrzymywania płatności w celu zapewnienia równych szans. Stosowania 
definicji tego terminu nie należy określać za pomocą terminów, które kwestionują ich 
zasadność. Skreślenie słowa „faktycznie [prowadząca działalność rolniczą]” ma 
zastosowanie w całym tekście.

Poprawka 74
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki,
jak badanie dochodów, nakłady pracy w

(9) W celu dalszej poprawy zasadności
WPR wsparcie dochodu należy 
ukierunkować na rolników 
zaangażowanych w produkcję rolną. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „rolnika 
zaangażowanego w produkcję rolną” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za
rolników zaangażowanych w produkcję 
rolną, biorąc pod uwagę takie warunki jak 
badanie dochodów, nakłady pracy w
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gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

Or. fr

Poprawka 75
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na kwalifikujących 
się rolników. Aby zapewnić wspólne 
podejście na poziomie unijnym do takiego 
ukierunkowania wsparcia, definicja 
ramowa terminu „kwalifikujący się 
rolnik”, określająca szerokie kryteria, 
pozwoliłaby państwom członkowskim
określić w swoich planach strategicznych 
WPR, których rolników nie uznaje się za
kwalifikujące się osoby prowadzące 
działalność rolniczą, biorąc pod uwagę
ustalone kryteria. Definicja ta nie powinna 
również skutkować pozbawieniem 
wsparcia osób prowadzących działalność 
rolniczą i nierolniczą, które aktywnie 
działają w rolnictwie, lecz również 
angażują się w działalność pozarolniczą 
poza swoim gospodarstwem, gdyż 
prowadzenie zróżnicowanej działalności 
często umacnia społeczno-gospodarczą 
strukturę obszarów wiejskich.
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działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

Or. en

Poprawka 76
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie i przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju sektora 
rolnego, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
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wiejskich.

Or. it

Poprawka 77
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Aby w ramach realizacji celu 
wymiany pokoleń, który ma zasadnicze 
znaczenie, zapewnić spójność między 
rodzajami interwencji w formie płatności 
bezpośrednich a rodzajami interwencji 
związanymi z rozwojem obszarów 
wiejskich, należy ustanowić na poziomie 
unijnym ramową definicję terminu „młody 
rolnik” z uwzględnieniem jej istotnych, 
obszernych elementów. Definicja ta nie 
może być ograniczająca, ponieważ 
powinna ułatwiać nowym podmiotom 
rozpoczynanie działalności rolniczej i
powinna odzwierciedlać warunki 
panujące w państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprzednie systemy wsparcia dotyczące tej tematyki były zbyt ograniczające, co 
spowodowało wykluczenie młodych rolników ze wsparcia.

Poprawka 78
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W WPR należy uwzględnić zasadę 
równości kobiet i mężczyzn na terytorium 
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Unii Europejskiej, ze szczególnym 
naciskiem na promowanie udziału kobiet 
w rozwoju społeczno-gospodarczym 
obszarów wiejskich. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
tego, by praca kobiet była lepiej widoczna 
i wyżej ceniona, a także w większym 
stopniu uwzględniana w ramach celów 
szczegółowych proponowanych przez 
państwa członkowskie w ich planach 
strategicznych.

Or. sv

Uzasadnienie

Równość kobiet i mężczyzn ma stanowić integralną część celów określonych w planach 
strategicznych państw członkowskich.

Poprawka 79
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) Przyszłość Europy oraz planety 
wymaga tego, by UE jak najszybciej 
wycofała wsparcie udzielane w ramach 
WPR rolnikom, którzy nie prowadzą 
działalności w sposób zrównoważony pod 
względem środowiskowym i klimatycznym.

Or. sv

Uzasadnienie

Europas skattebetalare ska inte sponsra verksamhet som bidrar till klimatet och miljöns 
förstörelse. Därför är det viktigt att jordbruksfonden och fonden för landsbygdsutveckling 
belönar de verksamheter som säkrar vår mattillgång på ett ekologiskt hållbart sätt. Planeten 
står inför en klimatkris, där vi på en europeisk nivå har stora möjligheter att göra skillnad. 
Samtidigt finns det många lant- och jordbrukare som tar stort ansvar för miljö och klimat -
men dom behöver bli fler. Europa ska gå före i både klimat och miljöfrågan och bör därför 
snarast fasa ut jordbruksstöd till verksamheter som inte bidrar till den målsättningen. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör bemöta medborgarnas oro när det gäller hållbar 
jordbruksproduktion, samtidigt som man tar hänsyn till jordbrukarnas svårigheter att 
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förutsäga produktion och efterfrågan. Därför bör stödet bibehållas, men gå till hållbar 
produktion.

Poprawka 80
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

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 i
wypełniała międzynarodowe 
zobowiązania, 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. Aby zachować równowagę między 
różnymi aspektami zrównoważonego 
rozwoju, państwa członkowskie powinny 
być zobowiązane do podjęcia działań 
zmierzających do równoczesnego 
osiągnięcia wszystkich celów 
szczegółowych. Te cele szczegółowe 
powinny umożliwić przełożenie celów 
ogólnych WPR na bardziej konkretne 
priorytety z uwzględnieniem 
odpowiedniego prawodawstwa Unii, w
szczególności w odniesieniu do klimatu,
bioróżnorodności dzikiej przyrody i 
rolnictwa, ochrony wody, zdrowia 
publicznego, zatrudnienia, energii ze 
źródeł odnawialnych, dobrostanu zwierząt
i środowiska.

Or. en
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Uzasadnienie

Cele muszą być traktowane w taki sam sposób, co oznacza, że nie można pozwolić państwom 
członkowskim na ignorowanie lub obniżanie jednego celu lub różnych celów, które zostały 
zdefiniowane na szczeblu unijnym. Chociaż wybory polityczne będą czasami wymagać 
kompromisów między celami, według ogólnej strategii wszystkie cele należy realizować 
równocześnie.

Poprawka 81
Pilar Ayuso, José Inácio Faria

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

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, z 
poszanowaniem zasad równości i 
sprawiedliwości, nie dyskryminując 
żadnego rodzaju produkcji rolniczej lub 
hodowlanej, z zastrzeżeniem 
przestrzegania przez beneficjentów 
wymogów prawnych i dotyczących 
warunkowości. 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
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środowiska.

Or. es

Poprawka 82
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

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 i
wypełniała międzynarodowe 
zobowiązania, 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. Aby zachować równowagę między 
różnymi aspektami zrównoważonego 
rozwoju, państwa członkowskie powinny 
być zobowiązane do podjęcia działań 
zmierzających do równoczesnego 
osiągnięcia wszystkich celów 
szczegółowych. 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.

Or. en
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Poprawka 83
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

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 i
wypełniała międzynarodowe 
zobowiązania, 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. Aby zachować równowagę między 
różnymi aspektami zrównoważonego 
rozwoju, państwa członkowskie powinny 
być zobowiązane do podjęcia działań 
zmierzających do równoczesnego 
osiągnięcia wszystkich celów 
szczegółowych. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Cele muszą być traktowane w taki sam sposób, co oznacza, że nie można pozwolić państwom 
członkowskim na ignorowanie lub obniżanie jednego celu lub różnych celów, które zostały 
zdefiniowane na szczeblu unijnym. Chociaż wybory polityczne będą czasami wymagać 
kompromisów między celami, według ogólnej strategii wszystkie cele należy realizować 
równocześnie.
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Poprawka 84
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

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 i
wypełniała międzynarodowe 
zobowiązania, 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. Aby zachować równowagę między 
różnymi aspektami zrównoważonego 
rozwoju, państwa członkowskie powinny 
być zobowiązane do podjęcia działań 
zmierzających do równoczesnego 
osiągnięcia wszystkich celów 
szczegółowych. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Cele muszą być traktowane w taki sam sposób, co oznacza, że nie można pozwolić państwom 
członkowskim na ignorowanie lub obniżanie jednego celu lub różnych celów, które zostały 
zdefiniowane na szczeblu unijnym. Chociaż wybory polityczne będą czasami wymagać 
kompromisów między celami, według ogólnej strategii wszystkie cele należy realizować 
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równocześnie.

Poprawka 85
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

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, zwłaszcza 
rosnące zagrożenie, jakie dla zdrowia 
ludzkiego stanowią pestycydy, 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.

Or. fr

Poprawka 86
Luke Ming Flanagan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

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), chroniąc jednocześnie jej 
wspólność, 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 wyrównanego rozwoju 
terytorialnego zrównoważonego pod 
względem ochrony środowiska 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.

Or. en

Uzasadnienie

WPR powinna pozostać „wspólna” w całej UE, jednocześnie wspomagając wszystkie 
obszary.

Poprawka 87
Claudiu Ciprian Tănăsescu

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 i
wypełniała międzynarodowe 
zobowiązania, 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.

Or. en

Poprawka 88
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

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

(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 i 
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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.

międzynarodowe zobowiązania, 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. Aby 
zachować równowagę między różnymi 
aspektami zrównoważonego rozwoju, 
państwa członkowskie powinny działać z 
myślą o osiągnięciu wszystkich tych celów
szczegółowych WPR względem bardziej
konkretnych priorytetów z
uwzględnieniem odpowiedniego 
prawodawstwa Unii, w szczególności w
odniesieniu do klimatu, energii i
środowiska.

Or. sv

Uzasadnienie

Cele szczegółowe powinny być traktowane w sposób równie priorytetowy, co oznacza, że 
państwom członkowskim nie można zezwolić na ignorowanie lub uznawanie za mniej ważne 
celów ustalonych na szczeblu UE.

Poprawka 89
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Biorąc pod uwagę pozycję 
największego eksportera i importera 
rolno-spożywczego na świecie, WPR w
znaczący sposób wpływa na 
międzynarodowe rynki rolne, wywierając 
potencjalny wpływ na zdolności produkcji 
rolnej i wzorce konsumpcji żywności w
państwach trzecich, rentowność małych 
gospodarstw rolnych oraz odporność 
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społeczności wiejskich i ekosystemów. 
WPR uwzględnia cele współpracy UE na 
rzecz rozwoju określone w art. 208 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), który ustanawia 
zasadę spójności polityki na rzecz rozwoju 
oraz prawo do rozwoju przewidziane w
Deklaracji o prawie do rozwoju1a. 
Działania podejmowane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia nie mogą 
powodować zagrożenia dla produkcji 
żywności i zdolności przetwórczych ani dla 
długoterminowego bezpieczeństwa 
żywnościowego krajów rozwijających się, 
w szczególności krajów najsłabiej 
rozwiniętych (LDC), oraz powinny być 
zgodne z zasadą „nie szkodzić” i z
międzynarodowymi zobowiązaniami w
obszarach rozwoju, praw człowieka, 
klimatu i środowiska.

__________________

1a Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w
rezolucji nr 41/128 z dnia 4 grudnia 1986
r.

Or. en

Uzasadnienie

Zewnętrzny wymiar WPR został uznany przez Komisję w jej komunikacie w sprawie 
przyszłości rolnictwa i produkcji żywności COM(2017)0713 final. Przyszła WPR powinna 
uwzględniać cele rozwoju, które obejmują stosowanie zasady spójności polityki na rzecz 
rozwoju (art. 208 TFUE). WPR należy również dostosować do zobowiązań podjętych przez 
UE w ramach globalnej agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym do celów 
zrównoważonego rozwoju, oraz do porozumienia klimatycznego z Paryża.

Poprawka 90
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) WPR nie jest w stanie zmniejszyć 



PE632.139v02-00 34/174 AM\1172895PL.docx

PL

zależności sektora rolnictwa od 
pestycydów. Dlatego też konieczne są 
konkretne instrumenty polityki, które 
zmienią postępowanie rolników w zakresie 
stosowania pestycydów, na przykład 
środki polityki podatkowej na szczeblu 
krajowym, zasada wzajemnej zgodności 
między integrowaną ochroną roślin, którą 
zdefiniowano w dyrektywie 2009/128/WE, 
a WPR czy też płatnościami 
bezpośrednimi. W badaniach naukowych 
stwierdzono, że intensywne stosowanie w 
dzisiejszych czasach pestycydów 
przyczynia się do stopniowego 
zmniejszania się różnorodności 
biologicznej w Europie, oraz, co budzi 
szczególne obawy, do zaniku owadów 
uskrzydlonych. Z tego powodu należy 
wspierać w europejskim rolnictwie 
przechodzenie na bardziej zrównoważone 
stosowanie pestycydów, w tym metod i 
produktów charakteryzujących się niskim 
poziomem ryzyka.

Or. sv

Uzasadnienie

WPR należy w sposób wyraźniejszy powiązać z przepisami w sprawie stosowania pestycydów, 
zgodnie z dyrektywą 2009/128/WE.

Poprawka 91
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Niezwykle ważne jest, aby w
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2021–2027 utrzymać co najmniej taki sam 
poziom finansowania WPR, jaki 
przewidziano w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014–2020.

Or. en
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Poprawka 92
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 93
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 94
Lukas Mandl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Jeśli chodzi o wspieranie 
zrównoważonego rozwoju w Europie, 
należy uwzględnić bądź wspierać takie 
obszary tematyczne jak ogrody oraz 
publiczne tereny zieleni, którym 
przyświeca cel ogrodnictwa 
ekologicznego.

Or. de

Poprawka 95
Lukas Mandl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Rosnące znaczenie ogrodów i 
terenów zieleni nie tylko wspiera 
różnorodność biologiczną, lecz również 
umożliwia regionalną wartość dodaną i 
może wnieść duży wkład w przystosowanie 
się do zmiany klimatu.

Or. de

Poprawka 96
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13 a) Przy wdrażaniu planów 
strategicznych WPR należy przestrzegać 
zasad horyzontalnych, o których mowa w 
art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 
oraz w art. 10 TFUE, w tym zasad 
pomocniczości i proporcjonalności 
określonych w art. 5 TUE. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności i
promowania równości kobiet i mężczyzn 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, a
także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Fundusze nie powinny 
wspierać działań przyczyniających się do 
jakichkolwiek form segregacji, 
dyskryminacji lub wykluczenia. Cele 
funduszy powinny być osiągane zgodnie z 
założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju, konwencją z 
Aarhus oraz unijnym wsparciem celu 
zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego oraz walki ze 
zmianą klimatu, zgodnie z art. 11 i art. 
191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem 
zasady „zanieczyszczający płaci”.

Or. en

Poprawka 97
Annie Schreijer-Pierik

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 

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

dochodu dla rolników. Aby zwiększyć 
korzyści rynkowe dla rolników, konieczne 
są także inwestycje w restrukturyzację 
gospodarstw, modernizację, innowacje, 
dywersyfikację i absorpcję nowych 
technologii. Należy zwrócić przy tym 
uwagę na wyzwania społeczne i aspekty 
takie jak łagodzenie zmiany klimatu oraz 
przystosowania się do niej w sposób 
przynoszący korzyści rolnikom.

Or. en

Poprawka 98
Jan Huitema, Fredrick Federley, Nils Torvalds

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, ze szczególnym 
naciskiem na płatności ukierunkowane na 
środowisko, klimat i dobrostan zwierząt 
oraz na zwiększenie konkurencyjności. 
Aby zwiększyć korzyści rynkowe dla 
rolników, konieczne są także inwestycje w
restrukturyzację gospodarstw, 
modernizację, innowacje, dywersyfikację i
absorpcję nowych technologii.

Or. en

Poprawka 99
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 100
Luke Ming Flanagan

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, które są
wiarygodne, równorzędne i sprawiedliwe, 
są nadal istotnym elementem służącym 
zagwarantowaniu wsparcia dochodu dla 
rolników. Aby zwiększyć korzyści 
rynkowe dla rolników, konieczne są także 
inwestycje w restrukturyzację 
gospodarstw, wzmocnienie pozycji 
rolników w łańcuchu żywnościowym,
modernizację, innowacje, dywersyfikację i
absorpcję nowych technologii.

Or. en

Uzasadnienie

Płatności w ramach WPR muszą być równorzędne i sprawiedliwe, aby zapewniały ciągłe 
wsparcie publiczne.
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Poprawka 101
Guillaume Balas

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 rolno-
ekologicznego i odpornego sektora 
rolnictwa, płatności bezpośrednie powinny 
być ograniczone do pułapu aktywów 
rolnych i uzależnione od wdrożenia 
pozytywnych praktyk społecznych i 
środowiskowych. Aby zwiększyć korzyści 
rynkowe dla rolników, konieczne są także 
inwestycje w restrukturyzację 
gospodarstw, modernizację, innowacje i
dywersyfikację.

Or. fr

Poprawka 102
Luke Ming Flanagan

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 presją 
na dochody. W związku z tym, chociaż to 
rolnicy ponoszą ostatecznie 
odpowiedzialność za kształtowanie 
strategii dotyczących swoich gospodarstw, 
należy ustanowić solidne ramy 

(15) W kontekście wyraźniejszego 
zorientowania WPR na rynek, jak 
określono w komunikacie Komisji pt.
„Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności”, wpływ sił rynkowych,
międzynarodowe umowy handlowe,
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 presją na dochody. W związku z
tym, chociaż to rolnicy ponoszą ostatecznie 
odpowiedzialność za kształtowanie 
strategii dotyczących swoich gospodarstw, 
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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.

należy ustanowić solidne ramy 
zapewniające odpowiednie ograniczanie 
ryzyka i zarządzanie nim. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Międzynarodowa umowa handlowa może osłabić pozycję produkcji pierwotnej w UE.

Poprawka 103
Guillaume Balas

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 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 

(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 presją 
na dochody. W związku z tym, chociaż to 
rolnicy ponoszą ostatecznie 
odpowiedzialność za kształtowanie 
strategii w celu poprawy odporności
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 dostęp do 
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instrumenty finansowe na potrzeby 
inwestowania oraz dostęp do kapitału 
obrotowego, szkoleń, transferu wiedzy i
poradnictwa.

kapitału obrotowego, szkoleń, transferu 
wiedzy i poradnictwa.

Or. fr

Poprawka 104
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 – wprowadzenie

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, a także rozwoju 
obszarów wiejskich ogromne znaczenie 
mają następujące kwestie: zwiększanie 
troski o środowisko, zachowanie 
bioróżnorodności i różnorodności 
genetycznej w systemie rolnym, a także
intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu 
oraz udział w dążeniu do osiągnięcia 
unijnych celów związanych ze 
środowiskiem i zmianą klimatu. Struktura 
WPR powinna zatem odzwierciedlać
wysokie ambicje względem powyższych 
celów. Dzięki odpowiedniemu modelowi 
realizacji działania podejmowane w celu
uniknięcia dalszej degradacji środowiska i
dalszych zmian klimatu wywołanych 
niezrównoważonymi systemami rolnymi
powinny być ukierunkowane na wyniki, a
art. 11 TFUE należy do tego celu uważać 
za zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu.

Or. en

Poprawka 105
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 – wprowadzenie
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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: wspieranie i
poprawa ochrony środowiska i 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.

Or. en

Poprawka 106
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, 
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 

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, 
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, 
większego włączenia kobiet w gospodarkę 
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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.

wiejską 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.

Or. sv

Poprawka 107
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, 
zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie 
struktury społeczno-gospodarczej na tych 
obszarach, zgodnie z deklaracją Cork 2.0, 
w szczególności poprzez tworzenie miejsc 

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, 
zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie 
struktury społeczno-gospodarczej na tych 
obszarach, zgodnie z deklaracją Cork 2.0, 
w szczególności poprzez tworzenie miejsc 
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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.

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 przy jednoczesnej ochronie 
zasobów naturalnych. 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.

Or. en

Poprawka 108
Mireille D'Ornano

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 
bezpieczeństwo żywnościowe, które należy 
rozumieć jako stały dostęp do 
wystarczającej ilości zdrowej, bezpiecznej i
bogatej w składniki odżywcze żywności. 
Ponadto powinna ona przyczyniać się do 
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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.

poprawy reagowania unijnego rolnictwa na 
nowe oczekiwania społeczne w zakresie 
żywności i zdrowia, dotyczące 
zrównoważonej produkcji rolnej, 
zdrowszego odżywiania, odrzucenia 
żywności zawierającej pestycydy,
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.

Or. fr

Poprawka 109
Mairead McGuinness

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 
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.

(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 
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 zrównoważoną
produkcję o szczególnych i cennych 
cechach, na przykład systemy działalności 
rolniczej o wysokiej jakości przyrodniczej,
wspierając jednocześnie rolników w
aktywnym dostosowywaniu produkcji do 
sygnałów płynących z rynku i oczekiwań 
konsumentów.

Or. en
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Poprawka 110
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Zgodnie ze zobowiązaniem do 
realizacji Agendy 2030 i porozumienia 
paryskiego oraz z wnioskami zespołu ds. 
międzynarodowej oceny wpływu nauk i
technologii rolniczych na rozwój, a także 
zaleceniami specjalnego sprawozdawcy 
ONZ ds. prawa do pożywienia Unia i jej 
państwa członkowskie powinny przejść na 
zrównoważony europejski system rolniczy 
i produkcji żywności. Ścieżka takiego 
przejścia powinna koncentrować się na 
promowaniu zróżnicowanych, 
zrównoważonych 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, przez dostosowanie 
produkcji zwierzęcej do pojemności 
ekologicznej, ograniczenie zależności od 
niezrównoważonych zasobów, w tym od 
energii z paliw kopalnych, oraz stopniową 
poprawę różnorodności biologicznej i
jakości gleby.

Or. en

Poprawka 111
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Chociaż zgodnie z założeniami 
planu działania „Jedno zdrowie” na rzecz 
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zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe szczepienia są 
uważane za racjonalną pod względem 
kosztów interwencję w zakresie zdrowia 
publicznego, która służy zwalczaniu 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, stosunkowo 
wysokie koszty diagnostyki, alternatyw dla 
środków przeciwdrobnoustrojowych i
szczepionek w porównaniu do 
konwencjonalnych antybiotyków stanowią 
przeszkodę w zwiększaniu ilości szczepień 
zwierząt.

Or. en

Poprawka 112
Lukas Mandl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Ogrody i tereny zieleni są zatem 
równie istotnym zagadnieniem dla 
rozwoju obszarów wiejskich: dzięki 
rewitalizacji starych ogrodów w regionach 
peryferyjnych można stworzyć miejsca 
pracy i uzyskać wyższą wartość dodaną.

Or. de

Poprawka 113
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby osiągnąć cele środowiskowe 
WPR oraz wymagania społeczne związane 
ze zwiększeniem bezpieczeństwa 
żywnościowego, należy promować 
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stosowanie produktów nawozowych o
bardzo niskiej zawartości metali ciężkich.

Or. en

Uzasadnienie

Nowo przyjęte rozporządzenie unijne dotyczące nawozów zmieniające rozporządzenia (WE) 
nr 1069/2009 i nr 1107/2009 zawiera szereg przepisów dotyczących oznakowania metali 
ciężkich, na przykład kadmu i arsenu, w szczególności w fosforanach. Dzięki oznakowaniu 
rolnicy będą znać dokładną ilość zanieczyszczeń obecnych w produktach nawozowych, które 
stosują. Takie przepisy dotyczące oznakowania powinny promować bardziej zrównoważone 
rolnictwo zgodnie z ekologicznymi celami WPR oraz wspieranie wysokiej jakości standardów 
w UE.

Poprawka 114
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Mając na uwadze, że europejscy 
rolnicy muszą radzić sobie z coraz 
większymi wyzwaniami wynikającymi ze 
zmiany klimatu, w tym z nowymi 
chorobami tropikalnymi i odzwierzęcymi 
oraz zapobieganiem im.

Or. en

Poprawka 115
Guillaume Balas

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 

(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 
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WPR od zapewnienia przez beneficjentów 
zgodności z podstawowymi normami 
dotyczącymi środowiska, zmiany klimatu, 
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].

WPR od zapewnienia przez beneficjentów 
zgodności z podstawowymi normami 
dotyczącymi środowiska, zmiany klimatu, 
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, 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 musi 
być zgodna z rzeczywistością w terenie i 
dostosowana do praktyk 
rolno-ekologicznych. Musi ona również 
obejmować warunkowość społeczną i 
zawierać przepisy wspólnotowe dotyczące 
poszanowania dobrostanu zwierząt. 
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
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odstraszających kar zgodnie z 
[rozporządzeniem horyzontalnym].

Or. fr

Poprawka 116
Mireille D'Ornano

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, 
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 

(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, 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin i dobrostanu zwierząt.
Należy uściślić, że podstawowe normy w 
zakresie środowiska lub zdrowia 
publicznego muszą wyraźnie zawierać cel 
„zero pestycydów” w perspektywie 
długoterminowej. 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 
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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].

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].

Or. fr

Poprawka 117
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

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, 
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 

(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, 
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 
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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].

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. Beneficjenci 
powinni również otrzymywać odpowiednią 
rekompensatę za przestrzeganie tych 
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].

Or. en

Poprawka 118
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Aby utrzymać równe szanse między 
państwami członkowskimi i w obrębie 
państw członkowskich w odniesieniu do 
przepisów i norm dotyczących działalności 
rolniczej lub dobrych praktyk związanych 
ze środowiskiem, zdrowiem publicznym, 
warunkami sanitarnymi i dobrostanem 
zwierząt, nie powinno dopuszczać się 
żadnych wyjątków od warunkowości i w
związku z tym przepisy powinny 
obowiązywać wszystkich właściwych 
beneficjentów. Ponadto wymogi 
podstawowe w zakresie zarządzania 
opierają się na wcześniej istniejących i
niezależnych przepisach, które powinny 
być stosowane w całości przez wszystkie 
organy UE i przez wszystkich obywateli. 
W ramach analizy ryzyka, którą 
wykorzystuje się do wyboru próbki 
gospodarstw, które mają podlegać 
kontroli, państwa członkowskie mogą 
jednak zastosować inne współczynniki 
wagowe w celu odzwierciedlenia 
prawdopodobieństwa niezgodności, co 
pozwoli uniknąć niepotrzebnych kontroli 
gospodarstw rolnych, bez narażania 
środków UE na ryzyko nieprawidłowego 
wydatkowania. Na przykład: mniejsze
gospodarstwa rolne otrzymują niższą 
wagę ryzyka ze względu na swoją 
wielkość, gospodarstwa rolne z większą 
obsadą zwierząt otrzymują wyższą wagę 
ryzyka ze względu na kwestie związane z
dobrostanem zwierząt i zdrowiem 
publicznym, natomiast rolnictwo 
ekologiczne otrzymuje niższą wagę ryzyka 
w związku z aspektami dotyczącymi 
środowiska lub klimatu.

Or. en

Poprawka 119
Pilar Ayuso
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
przyczynienie się do ochrony gleb i jej 
jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 
należy udoskonalić, w szczególności 
uwzględniając praktyki określone do 2020
r. w ramach ekologizacji płatności 
bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany 
klimatu oraz potrzebę poprawy 
zrównoważonego charakteru produkcji 
rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami 
odżywczymi. Uznaje się, że każda norma 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska przyczynia się do realizacji 
wielu celów. W celu wdrożenia 
przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 
obszaru, w tym warunki glebowe i
klimatyczne, istniejące warunki gospodarki 
rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, 
praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę 
gospodarstw rolnych. Państwa 
członkowskie mogą również dodatkowo 
zdefiniować inne krajowe normy związane 
z głównymi celami określonymi w
załączniku III, aby poprawić realizację 
celów w zakresie środowiska i klimatu 
określonych w ramach norm dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Jako część norm dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, w celu wspierania zarówno 
wyników agronomicznych gospodarstw 
rolnych, jak i ich efektywności 
środowiskowej, opracowywane będą plany 
gospodarki składnikami odżywczymi; 
pomoże w tym specjalne elektroniczne 

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
przyczynienie się do ochrony gleb i jej 
jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 
należy udoskonalić, w szczególności 
uwzględniając praktyki określone do 2020 
r. w ramach ekologizacji płatności 
bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany 
klimatu oraz potrzebę poprawy 
zrównoważonego charakteru produkcji 
rolnej. Uznaje się, że każda norma dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska przyczynia się do realizacji 
wielu celów. W celu wdrożenia 
przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 
obszaru, w tym warunki glebowe i 
klimatyczne, istniejące warunki gospodarki 
rolnej, cechy agronomiczne 
poszczególnych rodzajów produkcji,
użytkowanie gruntów, płodozmian, 
praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę 
gospodarstw rolnych.
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narzędzie dotyczące zrównoważonego 
charakteru gospodarstw rolnych, które 
państwa członkowskie będą udostępniać 
rolnikom. Narzędzie to powinno zapewnić 
wsparcie w podejmowaniu decyzji w
gospodarstwach, począwszy od 
minimalnych funkcji w zakresie 
gospodarki składnikami odżywczymi. 
Szeroki zakres interoperacyjności i
modułowa struktura powinny również 
umożliwić dodawanie innych aplikacji 
elektronicznych do zarządzania 
gospodarstwem i e-rządzenia. Aby 
zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie w
opracowywaniu wspomnianego narzędzia, 
a także w świadczeniu koniecznych do 
jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

Or. es

Uzasadnienie

Jest jeszcze za wcześnie, by włączyć instrument zrównoważonego gospodarowania 
składnikami odżywczymi do norm warunkowości, z uwagi na trudności, jakie sprawiłby on 
wielu gospodarstwom, w szczególności na obszarach pozbawionych sieci szerokopasmowych. 
Z drugiej strony, konieczne jest zagwarantowanie w jak największym stopniu jednolitego 
stosowania warunkowości w całej UE.

Poprawka 120
Michel Dantin, Françoise Grossetête, Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
przyczynienie się do ochrony gleb i jej 
jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
przyczynienie się do ochrony gleb i jej 
jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 



AM\1172895PL.docx 57/174 PE632.139v02-00

PL

należy udoskonalić, w szczególności 
uwzględniając praktyki określone do 2020
r. w ramach ekologizacji płatności 
bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany 
klimatu oraz potrzebę poprawy 
zrównoważonego charakteru produkcji 
rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami 
odżywczymi. Uznaje się, że każda norma 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska przyczynia się do realizacji 
wielu celów. W celu wdrożenia 
przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 
obszaru, w tym warunki glebowe i
klimatyczne, istniejące warunki gospodarki 
rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, 
praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę 
gospodarstw rolnych. Państwa 
członkowskie mogą również dodatkowo
zdefiniować inne krajowe normy związane 
z głównymi celami określonymi w
załączniku III, aby poprawić realizację 
celów w zakresie środowiska i klimatu 
określonych w ramach norm dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Jako część norm dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, w celu wspierania zarówno 
wyników agronomicznych gospodarstw 
rolnych, jak i ich efektywności 
środowiskowej, opracowywane będą plany 
gospodarki składnikami odżywczymi; 
pomoże w tym specjalne elektroniczne 
narzędzie dotyczące zrównoważonego 
charakteru gospodarstw rolnych, które 
państwa członkowskie będą udostępniać 
rolnikom. Narzędzie to powinno zapewnić 
wsparcie w podejmowaniu decyzji w
gospodarstwach, począwszy od 
minimalnych funkcji w zakresie 
gospodarki składnikami odżywczymi. 
Szeroki zakres interoperacyjności i
modułowa struktura powinny również 
umożliwić dodawanie innych aplikacji 
elektronicznych do zarządzania 
gospodarstwem i e-rządzenia. Aby 

należy udoskonalić, w szczególności 
uwzględniając praktyki określone do 2020
r. w ramach ekologizacji płatności 
bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany 
klimatu oraz potrzebę poprawy 
zrównoważonego charakteru produkcji 
rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami 
odżywczymi. Uznaje się, że każda norma 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska przyczynia się do realizacji 
wielu celów. W celu wdrożenia 
przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 
obszaru, w tym warunki glebowe i
klimatyczne, istniejące warunki gospodarki 
rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, 
praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę 
gospodarstw rolnych. Państwa 
członkowskie mogą również zdefiniować
równoważne praktyki lub systemy 
certyfikacji, które wywierają korzystny 
wpływ na klimat i środowisko w sposób 
zbliżony do wpływu jednej lub więcej 
praktyk dobrej kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska lub przewyższający 
taki wpływ.
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zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie w
opracowywaniu wspomnianego narzędzia, 
a także w świadczeniu koniecznych do 
jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

Or. en

Poprawka 121
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
przyczynienie się do ochrony gleb i jej 
jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 
należy udoskonalić, w szczególności 
uwzględniając praktyki określone do 2020
r. w ramach ekologizacji płatności 
bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany 
klimatu oraz potrzebę poprawy 
zrównoważonego charakteru produkcji 
rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami 
odżywczymi. Uznaje się, że każda norma 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska przyczynia się do realizacji 
wielu celów. W celu wdrożenia 
przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 
obszaru, w tym warunki glebowe i
klimatyczne, istniejące warunki gospodarki 
rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian,
praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę 
gospodarstw rolnych. Państwa 

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

szczególne cechy danego obszaru, w tym 
warunki glebowe i klimatyczne, istniejące 
warunki gospodarki rolnej, użytkowanie 
gruntów, płodozmian, praktyki gospodarki 
rolnej oraz strukturę gospodarstw rolnych. 
Państwa członkowskie mogą również 
dodatkowo zdefiniować inne krajowe 
normy związane z głównymi celami 
określonymi w załączniku III, aby 
poprawić realizację celów w zakresie 
środowiska i klimatu określonych w
ramach norm dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska. Jako część norm 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, w celu wspierania zarówno 
wyników agronomicznych gospodarstw 
rolnych, jak i ich efektywności 
środowiskowej, opracowywane będą plany 
gospodarki nakładami; pomoże w tym 
specjalne elektroniczne narzędzie 
dotyczące zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych, które państwa 
członkowskie będą udostępniać rolnikom. 
Narzędzie to powinno zapewnić wsparcie 
w podejmowaniu decyzji w
gospodarstwach, począwszy od 
minimalnych funkcji w zakresie 
gospodarki składnikami odżywczymi i
pestycydami oraz od potrzeby poprawy 
jakości gleby. Szeroki zakres 
interoperacyjności i modułowa struktura 
powinny również umożliwić dodawanie 
innych aplikacji elektronicznych do 
zarządzania gospodarstwem i e-rządzenia. 
Aby zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie w
opracowywaniu wspomnianego narzędzia, 
a także w świadczeniu koniecznych do 
jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

Or. en

Uzasadnienie

Narzędzie dotyczące zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych powinno obejmować 
wszystkie czynniki produkcji rolnej takie jak pestycydy, produkty biobójcze lub produkty 
weterynaryjne.
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Poprawka 122
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
przyczynienie się do ochrony gleb i jej 
jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 
należy udoskonalić, w szczególności 
uwzględniając praktyki określone do 2020
r. w ramach ekologizacji płatności 
bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany 
klimatu oraz potrzebę poprawy 
zrównoważonego charakteru produkcji 
rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami 
odżywczymi. Uznaje się, że każda norma 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska przyczynia się do realizacji 
wielu celów. W celu wdrożenia 
przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 
obszaru, w tym warunki glebowe i
klimatyczne, istniejące warunki gospodarki 
rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, 
praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę 
gospodarstw rolnych. Państwa 
członkowskie mogą również dodatkowo 
zdefiniować inne krajowe normy związane 
z głównymi celami określonymi w
załączniku III, aby poprawić realizację 
celów w zakresie środowiska i klimatu 
określonych w ramach norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Jako 
część norm dobrej kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska, w celu wspierania 
zarówno wyników agronomicznych 

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

gospodarstw rolnych, jak i ich 
efektywności środowiskowej, 
opracowywane będą plany gospodarki 
składnikami odżywczymi; pomoże w tym 
specjalne elektroniczne narzędzie 
dotyczące zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych, które państwa 
członkowskie będą udostępniać rolnikom.
Stosowanie planu gospodarki składnikami 
odżywczymi powinno uwzględniać 
wielkość i intensywność produkcji rolnej.
Narzędzie to powinno zapewnić wsparcie 
w podejmowaniu decyzji w
gospodarstwach, począwszy od 
minimalnych funkcji w zakresie 
gospodarki składnikami odżywczymi. 
Szeroki zakres interoperacyjności i
modułowa struktura powinny również 
umożliwić dodawanie innych aplikacji 
elektronicznych do zarządzania 
gospodarstwem i e-rządzenia. Aby 
zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie w
opracowywaniu wspomnianego narzędzia, 
a także w świadczeniu koniecznych do 
jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

Or. en

Poprawka 123
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
przyczynienie się do ochrony gleb i jej 
jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 

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

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

gospodarstwem i e-rządzenia. Aby 
zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie w
opracowywaniu wspomnianego narzędzia, 
a także w świadczeniu koniecznych do 
jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

Or. de

Uzasadnienie

Bardziej szczegółowe wymienienie pestycydów.

Poprawka 124
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
przyczynienie się do ochrony gleb i jej 
jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 
należy udoskonalić, w szczególności 
uwzględniając praktyki określone do 2020
r. w ramach ekologizacji płatności 
bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany 
klimatu oraz potrzebę poprawy 
zrównoważonego charakteru produkcji 
rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami 
odżywczymi. Uznaje się, że każda norma 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska przyczynia się do realizacji 
wielu celów. W celu wdrożenia 
przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 

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

obszaru, w tym warunki glebowe i
klimatyczne, istniejące warunki gospodarki 
rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, 
praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę 
gospodarstw rolnych. Państwa 
członkowskie mogą również dodatkowo 
zdefiniować inne krajowe normy związane 
z głównymi celami określonymi w
załączniku III, aby poprawić realizację 
celów w zakresie środowiska i klimatu 
określonych w ramach norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Jako 
część norm dobrej kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska, w celu wspierania 
zarówno wyników agronomicznych 
gospodarstw rolnych, jak i ich 
efektywności środowiskowej, 
opracowywane będą plany gospodarki 
składnikami odżywczymi i pestycydami; 
pomoże w tym specjalne elektroniczne 
narzędzie dotyczące zrównoważonego 
charakteru gospodarstw rolnych, które 
państwa członkowskie będą udostępniać 
rolnikom. Narzędzie to powinno zapewnić 
wsparcie w podejmowaniu decyzji w
gospodarstwach, począwszy od 
minimalnych funkcji w zakresie 
gospodarki składnikami odżywczymi i
pestycydami. Szeroki zakres 
interoperacyjności i modułowa struktura 
powinny również umożliwić dodawanie 
innych aplikacji elektronicznych do 
zarządzania gospodarstwem i e-rządzenia. 
Aby zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie w
opracowywaniu wspomnianego narzędzia, 
a także w świadczeniu koniecznych do 
jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

Or. en

Uzasadnienie

Narzędzie dotyczące zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych powinno obejmować 
nie tylko składniki odżywcze, lecz również pestycydy.
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Poprawka 125
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
przyczynienie się do ochrony gleb i jej 
jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 
należy udoskonalić, w szczególności 
uwzględniając praktyki określone do 2020
r. w ramach ekologizacji płatności 
bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany 
klimatu oraz potrzebę poprawy 
zrównoważonego charakteru produkcji 
rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami 
odżywczymi. Uznaje się, że każda norma 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska przyczynia się do realizacji 
wielu celów. W celu wdrożenia 
przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 
obszaru, w tym warunki glebowe i
klimatyczne, istniejące warunki gospodarki 
rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, 
praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę 
gospodarstw rolnych. Państwa 
członkowskie mogą również dodatkowo 
zdefiniować inne krajowe normy związane 
z głównymi celami określonymi w
załączniku III, aby poprawić realizację 
celów w zakresie środowiska i klimatu 
określonych w ramach norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Jako 
część norm dobrej kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska, w celu wspierania 
zarówno wyników agronomicznych 
gospodarstw rolnych, jak i ich 
efektywności środowiskowej, 

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

efektywności środowiskowej, 
opracowywane będą plany gospodarki
nakładami; pomoże w tym specjalne 
elektroniczne narzędzie dotyczące 
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych, które państwa członkowskie będą 
udostępniać rolnikom. Narzędzie to 
powinno zapewnić wsparcie w
podejmowaniu decyzji w gospodarstwach, 
począwszy od minimalnych funkcji w
zakresie gospodarki składnikami 
odżywczymi i substancjami chemicznymi. 
Szeroki zakres interoperacyjności i
modułowa struktura powinny również 
umożliwić dodawanie innych aplikacji 
elektronicznych do zarządzania 
gospodarstwem i e-rządzenia. Aby 
zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie w
opracowywaniu wspomnianego narzędzia, 
a także w świadczeniu koniecznych do 
jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

Or. en

Uzasadnienie

Narzędzie dotyczące zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych powinno obejmować 
wszystkie czynniki produkcji rolnej – w tym pestycydy, produkty biobójcze lub produkty
weterynaryjne – nie tylko składniki odżywcze.

Poprawka 126
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
przyczynienie się do ochrony gleb i jej 

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

jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 
należy udoskonalić, w szczególności 
uwzględniając praktyki określone do 2020
r. w ramach ekologizacji płatności 
bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany 
klimatu oraz potrzebę poprawy 
zrównoważonego charakteru produkcji 
rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami 
odżywczymi. Uznaje się, że każda norma 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska przyczynia się do realizacji 
wielu celów. W celu wdrożenia 
przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 
obszaru, w tym warunki glebowe i
klimatyczne, istniejące warunki gospodarki
rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, 
praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę 
gospodarstw rolnych. Te normy dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska powinny następnie stać się 
punktem odniesienia i ustalonym 
standardem projektowania i wdrażania 
„ekoprogramów”, tak aby zapewnić 
włączenie do konwencjonalnego rolnictwa 
wymiernych działań w zakresie zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej. Jako 
część norm dobrej kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska, w celu wspierania 
zarówno wyników agronomicznych 
gospodarstw rolnych, jak i ich 
efektywności środowiskowej, 
opracowywane będą plany gospodarki 
składnikami odżywczymi; pomoże w tym 
specjalne elektroniczne narzędzie 
dotyczące zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych, które państwa 
członkowskie będą udostępniać rolnikom. 
Narzędzie to powinno zapewnić wsparcie 
w podejmowaniu decyzji w
gospodarstwach, począwszy od 
minimalnych funkcji w zakresie 
gospodarki składnikami odżywczymi. 
Szeroki zakres interoperacyjności i
modułowa struktura powinny również 
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elektronicznych do zarządzania 
gospodarstwem i e-rządzenia. Aby 
zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie w
opracowywaniu wspomnianego narzędzia, 
a także w świadczeniu koniecznych do 
jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

umożliwić dodawanie innych aplikacji 
elektronicznych do zarządzania 
gospodarstwem i e-rządzenia. Aby 
zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie w
opracowywaniu wspomnianego narzędzia, 
a także w świadczeniu koniecznych do 
jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

Or. en

Uzasadnienie

Te normy dobrej kultury rolnej powinny stać się punktem odniesienia i ustalonym standardem 
projektowania i wdrażania „ekoprogramów”, tak aby zapewnić włączenie do 
konwencjonalnego rolnictwa wymiernych działań w zakresie zmiany klimatu i przystosowania 
się do niej.

Poprawka 127
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 
obszaru, w tym warunki glebowe i
klimatyczne, istniejące warunki gospodarki 
rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, 
praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę 
gospodarstw rolnych. Państwa 
członkowskie mogą również dodatkowo 
zdefiniować inne krajowe normy związane 
z głównymi celami określonymi w
załączniku III, aby poprawić realizację 
celów w zakresie środowiska i klimatu 
określonych w ramach norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Jako 
część norm dobrej kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska, w celu wspierania 
zarówno wyników agronomicznych 
gospodarstw rolnych, jak i ich 
efektywności środowiskowej, 
opracowywane będą plany gospodarki
nakładami; pomoże w tym specjalne 
elektroniczne narzędzie dotyczące 
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych, które państwa członkowskie będą 
udostępniać rolnikom. Narzędzie to 
powinno zapewnić wsparcie w
podejmowaniu decyzji w gospodarstwach, 
począwszy od minimalnych funkcji w
zakresie gospodarki składnikami 
odżywczymi i pestycydami. Szeroki zakres 
interoperacyjności i modułowa struktura 
powinny również umożliwić dodawanie 
innych aplikacji elektronicznych do 
zarządzania gospodarstwem i e-rządzenia. 
Aby zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie w
opracowywaniu wspomnianego narzędzia, 
a także w świadczeniu koniecznych do 
jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

Or. en
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Uzasadnienie

Narzędzie dotyczące zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych powinno obejmować 
wszystkie czynniki produkcji rolnej – w tym pestycydy, produkty biobójcze lub produkty 
weterynaryjne – nie tylko składniki odżywcze.

Poprawka 128
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
przyczynienie się do ochrony gleb i jej 
jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 
należy udoskonalić, w szczególności 
uwzględniając praktyki określone do 2020
r. w ramach ekologizacji płatności 
bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany 
klimatu oraz potrzebę poprawy
zrównoważonego charakteru produkcji 
rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami 
odżywczymi. Uznaje się, że każda norma 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska przyczynia się do realizacji 
wielu celów. W celu wdrożenia 
przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 
obszaru, w tym warunki glebowe i
klimatyczne, istniejące warunki gospodarki 
rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, 
praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę 
gospodarstw rolnych. Państwa 
członkowskie mogą również dodatkowo 
zdefiniować inne krajowe normy związane 
z głównymi celami określonymi w
załączniku III, aby poprawić realizację 

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

poprawić realizację celów w zakresie 
środowiska i klimatu określonych w
ramach norm dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska. Jako część norm 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, w celu wspierania zarówno 
wyników agronomicznych gospodarstw 
rolnych, jak i ich efektywności 
środowiskowej, opracowywane będą plany 
gospodarki składnikami odżywczymi; 
pomoże w tym specjalne elektroniczne 
narzędzie dotyczące zrównoważonego 
charakteru gospodarstw rolnych, które 
państwa członkowskie będą udostępniać 
rolnikom. Narzędzie to powinno zapewnić 
wsparcie w podejmowaniu decyzji w
gospodarstwach, począwszy od 
minimalnych funkcji w zakresie 
gospodarki składnikami odżywczymi. 
Szeroki zakres interoperacyjności i
modułowa struktura powinny również 
umożliwić dodawanie innych aplikacji 
elektronicznych do zarządzania 
gospodarstwem i e-rządzenia. Aby 
zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie w
opracowywaniu wspomnianego narzędzia, 
a także w świadczeniu koniecznych do 
jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

Or. fr

Poprawka 129
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Choć produkty rolnicze z tworzyw 
sztucznych stanowią niski odsetek 
całkowitej ilości stosowanych tworzyw 
sztucznych i powstających z nich 
odpadów, ich stosowanie jest 
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skoncentrowane geograficznie. Co więcej 
kategorie produktów z tworzyw sztucznych 
stosowanych w rolnictwie mają bardzo 
jednorodny skład, dzięki czemu strumień 
odpadów jest bardzo cenny dla podmiotu 
zajmującego się recyklingiem. We 
wniosku dotyczącym planów 
strategicznych WPR należy zająć się 
kwestią odpadów z tworzyw sztucznych w
rolnictwie, a Komisja Europejska 
powinna w stosownych przypadkach 
wprowadzić w perspektywie 
średnioterminowej, do 2023 r., nową 
normę dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska w odniesieniu do 
odpadów z tworzyw sztucznych jako nowy 
element zwiększonej warunkowości. Ten 
nowy wymóg wzajemnej zgodności 
zobowiązywałby rolników do korzystania z
usług uprawnionych przedsiębiorstw 
gospodarowania odpadami, by 
zorganizować zbieranie i recykling 
tworzyw sztucznych, oraz do 
przechowywania dokumentów 
potwierdzających prawidłowe 
postępowanie z odpadami z tworzyw 
sztucznych.

Or. en

Poprawka 130
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Państwa członkowskie muszą w
pełni wdrożyć wymogi podstawowe w
zakresie zarządzania, aby zaczęły one 
obowiązywać na poziomie gospodarstw i
służyły zapewnianiu równego traktowania 
rolników. W celu zagwarantowania 
spójności przepisów dotyczących 
warunkowości poprzez poprawienie 
zrównoważonego charakteru polityki, 

(23) Państwa członkowskie muszą w
pełni wdrożyć wymogi podstawowe w
zakresie zarządzania, aby zaczęły one 
obowiązywać na poziomie gospodarstw i
służyły zapewnianiu równego traktowania 
rolników. W celu zagwarantowania 
spójności przepisów dotyczących 
warunkowości poprzez poprawienie 
zrównoważonego charakteru polityki, 
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wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania powinny obejmować główne 
akty prawne Unii w dziedzinie środowiska, 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, 
których wdrożenie na poziomie krajowym 
wiąże się z nałożeniem na rolników 
indywidualnych ściśle określonych 
obowiązków, w tym obowiązków na 
podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG11 i
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/147/WE12 lub dyrektywy Rady 
91/676/EWG13. Mając na uwadze podjęcie 
działań następczych w odniesieniu do 
wspólnego oświadczenia złożonego przez 
Parlament Europejski i Radę, załączonego 
do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/201314, 
odpowiednie przepisy dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady15 i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE16

włączono w zakres warunkowości w
formie wymogów podstawowych w
zakresie zarządzania oraz odpowiednio 
dostosowano wykaz norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania powinny obejmować główne 
akty prawne Unii w dziedzinie środowiska, 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, 
których wdrożenie na poziomie krajowym 
wiąże się z nałożeniem na rolników 
indywidualnych ściśle określonych 
obowiązków, w tym obowiązków na 
podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG11 i
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/147/WE12 lub dyrektywy Rady 
91/676/EWG13. Mając na uwadze podjęcie 
działań następczych w odniesieniu do 
wspólnego oświadczenia złożonego przez 
Parlament Europejski i Radę, załączonego 
do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/201314, 
odpowiednie przepisy dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady15 i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE16

włączono w zakres warunkowości w
formie wymogów podstawowych w
zakresie zarządzania, a także do dyrektywy 
[dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady XXX w sprawie ograniczenia 
wpływu określonych produktów z tworzyw 
sztucznych na środowisko] i 
rozporządzenia [rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
2018/XXX weterynaryjnych produktów 
leczniczych i uchylające dyrektywę 
2001/82/WE] oraz odpowiednio 
dostosowano wykaz norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

__________________ __________________

11 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

11 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

12 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

12 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

13 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód 

13 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód 
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przed zanieczyszczeniami powodowanymi 
przez azotany pochodzenia rolniczego
(Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

przed zanieczyszczeniami powodowanymi 
przez azotany pochodzenia rolniczego
(Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 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).

14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 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).

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U. L 327 z
22.12.2000, s. 1).

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U. L 327 z
22.12.2000, s. 1).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów
(Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów
(Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71).

Or. en

Uzasadnienie

Właściciele i posiadacze zwierząt są zobowiązani do dokumentowania produktów leczniczych, 
które stosują u swoich zwierząt. Również przedmiotowe rozporządzenie stanowi, że 
„przeciwdrobnoustrojowe produkty lecznicze nie mogą być stosowane rutynowo (...)”. W 
mandacie PE dotyczącym dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw 
sztucznych na tym etapie (rozmowy trójstronne) proponuje się wprowadzenie zakazu 
stosowania produktów oksydegradowalnych takich jak produkty stosowane obecnie w
rolnictwie (np. folie do ściółkowania). Aby zapewnić zdrowy stan naszych gleb, należy 
koniecznie wdrożyć ten zakaz i kontrolować jego stosowanie (w razie potrzeby jako normę 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, a nie wymóg podstawowy w zakresie 
zarządzania).

Poprawka 131
Stefan Eck 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Państwa członkowskie muszą w
pełni wdrożyć wymogi podstawowe w
zakresie zarządzania, aby zaczęły one 
obowiązywać na poziomie gospodarstw i
służyły zapewnianiu równego traktowania 
rolników. W celu zagwarantowania 
spójności przepisów dotyczących 
warunkowości poprzez poprawienie 
zrównoważonego charakteru polityki, 
wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania powinny obejmować główne
akty prawne Unii w dziedzinie środowiska, 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, 
których wdrożenie na poziomie krajowym 
wiąże się z nałożeniem na rolników 
indywidualnych ściśle określonych 
obowiązków, w tym obowiązków na 
podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG11 i
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/147/WE12 lub dyrektywy Rady 
91/676/EWG13. Mając na uwadze podjęcie 
działań następczych w odniesieniu do 
wspólnego oświadczenia złożonego przez 
Parlament Europejski i Radę, załączonego 
do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/201314, 
odpowiednie przepisy dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady15 i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE16

włączono w zakres warunkowości w
formie wymogów podstawowych w
zakresie zarządzania oraz odpowiednio 
dostosowano wykaz norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

(23) Państwa członkowskie muszą w
pełni wdrożyć wymogi podstawowe w
zakresie zarządzania, aby zaczęły one 
obowiązywać na poziomie gospodarstw i
służyły zapewnianiu równego traktowania 
rolników. W celu zagwarantowania 
spójności przepisów dotyczących 
warunkowości poprzez poprawienie 
zrównoważonego charakteru polityki, 
wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania powinny obejmować wszystkie
akty prawne Unii w dziedzinie środowiska, 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, 
których wdrożenie na poziomie krajowym 
wiąże się z nałożeniem na rolników 
indywidualnych ściśle określonych 
obowiązków, w tym obowiązków na 
podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG11 i
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/147/WE12 lub dyrektywy Rady 
91/676/EWG13. Mając na uwadze podjęcie 
działań następczych w odniesieniu do 
wspólnego oświadczenia złożonego przez 
Parlament Europejski i Radę, załączonego 
do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/201314, 
odpowiednie przepisy dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady15 i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE16

włączono w zakres warunkowości w
formie wymogów podstawowych w
zakresie zarządzania oraz odpowiednio 
dostosowano wykaz norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

__________________ __________________

11 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

11 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

12 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 

12 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
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ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7). ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

13 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi 
przez azotany pochodzenia rolniczego
(Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

13 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi 
przez azotany pochodzenia rolniczego
(Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 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).

14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 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).

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U. L 327 z
22.12.2000, s. 1).

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U. L 327 z
22.12.2000, s. 1).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów
(Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów
(Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71).

Or. en

Poprawka 132
Paul Brannen

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 

(24) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić i wprowadzić procedury 
unikania konfliktów interesów w
odniesieniu do usług doradczych dla 
rolników, których cele obejmują 
usprawnienie zrównoważonego 



AM\1172895PL.docx 77/174 PE632.139v02-00

PL

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.

zarządzania i ogólnej wydajności
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich oraz które obejmują aspekty 
gospodarcze, środowiskowe i społeczne,
oraz w odniesieniu do konkretnych celów 
niniejszego rozporządzenia, o których 
mowa w art. 6, jak również procedury 
określania niezbędnych usprawnień
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, klimatu i
dobrostanu zwierząt, 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 działań agroekologicznych, 
promowania zrównoważonej gospodarki 
składnikami odżywczymi, inicjatyw w
zakresie przeciwdziałania oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe i
zarządzania ryzykiem. W celu poprawy 
jakości i skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny ustanowić 
procedury unikania konfliktów interesów 
oraz 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.

Or. en
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Poprawka 133
Guillaume Balas

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. Takie usługi doradcze powinny 
pomóc rolnikom i innym beneficjentom
wsparcia w ramach WPR w przejściu z ich 
systemu rolniczego na ekologię rolną oraz 
w zyskaniu większej świadomości 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.
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Or. fr

Poprawka 134
Pilar Ayuso

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 

(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, zarządzania 
ryzykiem i promowania zrównoważonej 
gospodarki składnikami odżywczymi. W
celu poprawy jakości i skuteczności 
doradztwa państwa członkowskie powinny 
włączyć doradców do systemów wiedzy i
innowacji w dziedzinie rolnictwa
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technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

(„AKIS”), aby móc udzielać aktualnych 
informacji technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

Or. es

Poprawka 135
Mairead McGuinness

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

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie muszą 
dopilnować, by rolnicy mieli dostęp do 
usług doradczych dla rolników
obejmujących aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także
określają 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 
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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.

przeciwdrobnoustrojowe, zarządzania 
ryzykiem i bezpieczeństwa w
gospodarstwach rolnych. 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.

Or. en

Poprawka 136
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

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, 

(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
oraz dobrostanu zwierząt, 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 
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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.

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.

Or. sv

Uzasadnienie

Ogólny poziom przestrzegania unijnych przepisów w dziedzinie dobrostanu zwierząt jest 
niewystarczający; usługi doradcze dla rolników powinny odgrywać istotną rolę przy 
identyfikowaniu problemów, a także udzielaniu beneficjentom WPR pomocy przy 
przestrzeganiu obowiązujących przepisów.

Poprawka 137
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

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

(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
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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.

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 dobrostanu zwierząt,
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.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 31/2018 ujawniło, że ogólna 
zgodność z prawodawstwem UE dotyczącym dobrostanu zwierząt pozostaje niezadowalająca. 
Usługi doradcze dla rolników powinny odgrywać kluczową rolę w identyfikowaniu słabości 
oraz w pomaganiu beneficjentom w przestrzeganiu przepisów.

Poprawka 138
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
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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.

gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, zachęca się państwa 
członkowskie do wprowadzenia usług 
doradczych dla rolników obejmujących
aspekty gospodarcze, środowiskowe i
społeczne, a także do określenia 
niezbędnych usprawnień 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.

Or. fr

Poprawka 139
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Aby zapewnić udzielanie wysokiej 
jakości doradztwa wszystkim rolnikom w
Unii, Komisja powinna zdefiniować 
minimalne normy usług doradczych dla 
rolników w odniesieniu do jakości oraz 
zasięgu terytorialnego udzielanego 
doradztwa. Przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia oraz do celów 
kontroli jakości Komisja powinna 
akredytować wszystkie usługi doradcze dla 
rolników. W przypadku stwierdzenia, że 
usługa doradcza dla rolników nie spełnia 
minimalnych norm, Komisja powinna 
powiadomić o tym na piśmie dane 
państwo członkowskie oraz zaapelować o
podjęcie czynności zaradczych.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy muszą nabyć nowe rodzaje umiejętności i nową wiedzę, aby stosować nowe i bardziej 
zrównoważone praktyki rolne, które często są bardziej złożone od tych obecnie stosowanych. 
Dlatego świadczenie wysokiej jakości usług doradczych dla rolników staje się coraz 
ważniejsze. Obecnie wydaje się jednak, że w ramach WPR brakuje prawdziwego systemu 
kontroli jakości usług doradczych dla rolników, których możliwości pomocy rolnikom 
znacznie różnią się między państwami członkowskimi.

Poprawka 140
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu, 
kwoty płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy zmniejszyć, a 
produkt należy stosować do celów 
płatności bezpośrednich niezwiązanych z 
wielkością produkcji, w tym w pierwszej 
kolejności jako uzupełniające 

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

redystrybucyjne wsparcie dochodu do 
celów stabilności, albo przesunąć go do 
EFRROW. Aby uniknąć negatywnych 
skutków dla spółdzielni i połączeń 
gospodarstw, równych członków 
spółdzielni i porównywalnych połączeń 
należy traktować jak rolników 
indywidualnych. Aby uniknąć
negatywnego wpływu na miejsca pracy, 
przy stosowaniu tego mechanizmu należy 
uwzględnić kwestię zatrudnienia.

Or. de

Poprawka 141
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu, 
kwoty płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy zmniejszyć, a
produkt należy stosować do celów 
płatności bezpośrednich niezwiązanych z
wielkością produkcji w odniesieniu do 
uzupełniającego redystrybucyjnego 
wsparcia dochodu do celów stabilności.

Or. en

Uzasadnienie

Produkt stosowania górnego limitu wynikający z płatności w ramach filaru I powinien 
zachować formę płatności redystrybucyjnych w filarze I.
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Poprawka 142
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu, 
kwoty płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy zmniejszyć, a
produkt należy stosować po przede 
wszystkim do celów ekoprogramów, a
następnie przesunąć go do EFRROW.
Pułap nie może wpływać na płatności na 
rzecz ekoprogramów.

Or. en

Poprawka 143
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Pomocy obszarowej nie należy traktować jako wsparcia dochodu. Zależy ona od posiadanej 
powierzchni, a nie od poziomu dochodów rolników.

Poprawka 144
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Biorąc pod uwagę powszechne 
problemy związane z konfliktem interesów 
oraz fakt, że ministrowie rolnictwa, 
członkowie komisji parlamentarnych ds. 
rolnictwa lub ich rodziny oraz urzędnicy 
służby cywilnej, którzy otrzymują 
płatności w ramach wsparcia dochodu, 
nie potrzebują wsparcia dochodu, nie 
powinni oni podejmować decyzji 
dotyczących wsparcia dochodu.

Or. en

Poprawka 145
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W przepisach Unii należy określić, 
że państwa członkowskie powinny 
wprowadzić w swoich planach 
strategicznych WPR wymogi dotyczące 
minimalnego obszaru warunkującego 
otrzymanie płatności niezwiązanych z
wielkością produkcji. Takie wymogi 
powinny być związane z koniecznością 
uniknięcia nadmiernego obciążenia 
administracyjnego spowodowanego 

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

interwencji „podstawowe wsparcie 
dochodu do celów stabilności”. Państwa 
członkowskie powinny osiągnąć pełną
konwergencję do 2023 r., aby zakończyć 
stosowanie wcześniejszych wartości.

Or. en

Poprawka 146
Paul Brannen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

konwergencją powinna być proporcjonalna 
do ich wartości określonej w ramach 
systemów płatności podstawowej zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013, z
uwzględnieniem także płatności z tytułu 
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu 
i środowiska. Państwa członkowskie 
powinny również osiągnąć bardziej 
zaawansowaną konwergencję, aby 
kontynuować stopniowe odchodzenie od 
wcześniejszych wartości.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie zasady, według której np. pola uprawne nawadniane sztucznie otrzymywałyby 
wyższe płatności niż pola uprawne nawadniane opadami deszczu, byłoby powiązane z
wydajnością. Ponadto taka zasada jest przewrotna i przynosi bezpośrednie szkody, ponieważ 
faworyzuje system intensywniej wykorzystujący zasoby względem systemów, które 
wykorzystują zasoby w mniej intensywny sposób. Oprócz tego może ona zagrozić realizacji 
celów ramowej dyrektywy wodnej.

Poprawka 147
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W przepisach Unii należy określić, 
że państwa członkowskie powinny 
wprowadzić w swoich planach 
strategicznych WPR wymogi dotyczące 
minimalnego obszaru warunkującego 
otrzymanie płatności niezwiązanych z
wielkością produkcji. Takie wymogi 
powinny być związane z koniecznością 
uniknięcia nadmiernego obciążenia 
administracyjnego spowodowanego 
zarządzaniem licznymi płatnościami 
niskich kwot oraz z potrzebą zapewnienia, 
by wsparcie skutecznie przyczyniało się do 
realizacji celów WPR, na które przeznacza 
się płatności bezpośrednie niezwiązane z
wielkością produkcji. Aby zagwarantować 

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

minimalny poziom wsparcia dochodu z
działalności rolniczej dla wszystkich osób 
faktycznie prowadzących działalność 
rolniczą oraz aby zachować zgodność z
celem traktatowym dotyczącym 
zapewniania odpowiedniego poziomu 
życia ludności wiejskiej, należy ustanowić 
roczną płatność obszarową niezwiązaną z
wielkością produkcji, należącą do rodzaju 
interwencji „podstawowe wsparcie 
dochodu do celów stabilności”. Aby 
poprawić ukierunkowanie tego wsparcia, 
można dokonać zróżnicowania kwot 
płatności dla różnych grup terytoriów w
oparciu o warunki społeczno-gospodarcze 
lub agronomiczne. Aby uniknąć 
niekorzystnego wpływu na dochody 
rolników, państwa członkowskie mogą 
zdecydować o wdrożeniu podstawowego 
wsparcia dochodu do celów stabilności w
oparciu o uprawnienia do płatności. W
takim przypadku wartość uprawnień do 
płatności przed jakąkolwiek dalszą 
konwergencją powinna być proporcjonalna 
do ich wartości określonej w ramach 
systemów płatności podstawowej zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013, z
uwzględnieniem także płatności z tytułu 
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu 
i środowiska. Państwa członkowskie 
powinny również osiągnąć bardziej 
zaawansowaną konwergencję, aby
stopniowo przejść do pełnej konwergencji 
do 2026 r.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić równe traktowanie rolników w ramach europejskiej karty praw podstawowych, 
płatności z tytułu prowadzenia działalności rolniczej przekazywane rolnikom na podstawie 
okresu referencyjnego 2000–2002 nie są dłużej uzasadnione.

Poprawka 148
Mireille D'Ornano
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Podstawą rolnictwa Unii pozostają 
małe gospodarstwa, które odgrywają 
istotną rolę we wspieraniu zatrudnienia na 
obszarach wiejskich i przyczyniają się do 
rozwoju terytorialnego. W celu 
promowania bardziej zrównoważonego 
podziału wsparcia oraz zmniejszenia 
obciążenia administracyjnego 
beneficjentów otrzymujących niewielkie 
kwoty państwa członkowskie powinny 
móc zaproponować drobnym producentom 
rolnym możliwość zastąpienia innych 
płatności bezpośrednich płatnością 
ryczałtową.

(28) Podstawą rolnictwa Unii pozostają 
małe gospodarstwa, które odgrywają 
istotną rolę we wspieraniu zatrudnienia na 
obszarach wiejskich i przyczyniają się do 
rozwoju terytorialnego. Znajdują się one 
jednak w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji z powodu polityki dystrybucji 
wsparcia w ramach WPR. W celu 
promowania bardziej zrównoważonego 
podziału wsparcia oraz zmniejszenia 
obciążenia administracyjnego 
beneficjentów otrzymujących niewielkie 
kwoty państwa członkowskie powinny 
móc zaproponować drobnym producentom 
rolnym możliwość zastąpienia innych 
płatności bezpośrednich płatnością 
ryczałtową.

Or. fr

Poprawka 149
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Podstawą rolnictwa Unii pozostają 
małe gospodarstwa, które odgrywają 
istotną rolę we wspieraniu zatrudnienia na 
obszarach wiejskich i przyczyniają się do 
rozwoju terytorialnego. W celu 
promowania bardziej zrównoważonego 
podziału wsparcia oraz zmniejszenia 
obciążenia administracyjnego 
beneficjentów otrzymujących niewielkie 
kwoty państwa członkowskie powinny 
móc zaproponować drobnym producentom 
rolnym możliwość zastąpienia innych 
płatności bezpośrednich płatnością 
ryczałtową.

(28) Podstawą rolnictwa Unii pozostają 
małe gospodarstwa, które odgrywają 
istotną rolę we wspieraniu zatrudnienia na 
obszarach wiejskich, w szczególności na 
obszarach nieuprzywilejowanych i
peryferyjnych, oraz przyczyniają się do
zrównoważonego rozwoju terytorialnego. 
W celu promowania bardziej 
zrównoważonego podziału wsparcia oraz 
zmniejszenia obciążenia administracyjnego 
beneficjentów otrzymujących niewielkie 
kwoty państwa członkowskie powinny 
móc zaproponować drobnym producentom 
rolnym możliwość zastąpienia innych 
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płatności bezpośrednich płatnością 
ryczałtową.

Or. en

Uzasadnienie

Małe gospodarstwa na obszarach nieuprzywilejowanych i peryferyjnych są szczególnie 
zagrożone.

Poprawka 150
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Programy na rzecz klimatu i 
środowiska naturalnego wpisują się we 
wsparcie rolników w dążeniu do 
osiągnięcia podwójnych wyników 
gospodarczych i środowiskowych. Są one 
przeznaczone na inwestycje mające 
pozytywny wpływ na środowisko 
naturalne, jak określono w art. 28, i takie 
inwestycje muszą być ekonomicznie 
opłacalne.

Or. fr

Poprawka 151
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Z uwagi na potwierdzoną potrzebę 
promowania bardziej zrównoważonego 
podziału wsparcia na rzecz małych lub 
średnich gospodarstw rolnych w bardziej 
widoczny i mierzalny sposób, należy 
ustanowić na poziomie unijnym specjalną 

(29) Z uwagi na potwierdzoną potrzebę 
promowania bardziej zrównoważonego 
podziału wsparcia na rzecz małych lub 
średnich gospodarstw rolnych oraz ich 
kooperacji i spółdzielni w bardziej 
widoczny i mierzalny sposób, należy 
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płatność niezwiązaną z wielkością 
produkcji na hektar, tj. uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie dochodu do 
celów stabilności. Aby umożliwić lepsze 
ukierunkowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności oraz z uwagi na różnice 
w strukturze gospodarstw w Unii, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
wypłacania różnych kwot wsparcia 
uzupełniającego w zależności od zakresu, 
w jakim mieści się powierzchnia 
gospodarstw mierzona w hektarach.

ustanowić na poziomie unijnym specjalną 
płatność niezwiązaną z wielkością 
produkcji na hektar, tj. uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie dochodu do 
celów stabilności. Aby umożliwić lepsze 
ukierunkowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności oraz z uwagi na różnice 
w strukturze gospodarstw w Unii, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
wypłacania różnych kwot wsparcia 
uzupełniającego w zależności od zakresu, 
w jakim mieści się powierzchnia 
gospodarstw mierzona w hektarach.
Równych członków spółdzielni i 
porównywalnych połączeń w sektorze 
rolnictwa należy przy tym traktować jak 
rolników indywidualnych.

Or. de

Poprawka 152
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Zakładanie i rozwój nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnym przez młodych rolników wymaga 
znacznych środków finansowych i stanowi 
element, który należy rozważyć przy 
przydziale i ukierunkowywaniu płatności 
bezpośrednich. Rozwój ten jest kluczowy 
dla konkurencyjności sektora rolnictwa w
Unii i w związku z tym państwa 
członkowskie mogą ustanowić 
uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników. Taki rodzaj interwencji 
należy wprowadzić, aby zapewnić młodym 
rolnikom dodatkowe wsparcie dochodu po 
rozpoczęciu działalności.

(30) Zakładanie i rozwój nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnym przez młodych rolników lub 
rozpoczęcie przez nich pracy w 
istniejących gospodarstwach wymaga 
znacznych środków finansowych i stanowi 
element, który należy rozważyć przy 
przydziale i ukierunkowywaniu płatności 
bezpośrednich. Należy uwzględnić przy 
tym młodych rolników, którzy jako równi 
członkowie partycypują w spółdzielni z 
gospodarstwem rolnym. Rozwój ten jest 
kluczowy dla konkurencyjności sektora 
rolnictwa w Unii i w związku z tym 
państwa członkowskie mogą ustanowić 
uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników. Taki rodzaj interwencji 
należy wprowadzić, aby zapewnić młodym 
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rolnikom dodatkowe wsparcie dochodu po 
rozpoczęciu działalności.

Or. de

Poprawka 153
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Zakładanie i rozwój nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnym przez młodych rolników wymaga 
środków finansowych i stanowi element, 
który należy rozważyć przy przydziale i 
ukierunkowywaniu płatności 
bezpośrednich. Rozwój ten jest kluczowy 
dla konkurencyjności sektora rolnictwa w
Unii i w związku z tym państwa 
członkowskie mogą ustanowić
uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników. Taki rodzaj interwencji 
należy wprowadzić, aby zapewnić młodym 
rolnikom dodatkowe wsparcie dochodu po 
rozpoczęciu działalności.

(30) Zakładanie i rozwój nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnym przez młodych rolników wymaga 
środków finansowych i stanowi element, 
który należy rozważyć przy przydziale i 
ukierunkowywaniu płatności 
bezpośrednich. Rozwój ten jest kluczowy 
dla konkurencyjności sektora rolnictwa w
Unii i w związku z tym państwa 
członkowskie mogą ustanowić specjalne
wsparcie niezwiązane z wielkością 
produkcji dla młodych rolników i nowych 
uczestników rynku rolnego. Taki rodzaj 
interwencji należy wprowadzić, aby 
zapewnić młodym rolnikom dodatkowe 
wsparcie dochodu po rozpoczęciu 
działalności.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy dokonać rozróżnienia między pomocą obszarową zależną od posiadanego obszaru a 
wsparciem dochodu zależnym od poziomu dochodów rolników. Ponadto, biorąc pod uwagę, 
że wielu nowych uczestników rynku rolnego najpierw prowadziło inną działalność zawodową 
i może przejść do rolnictwa z opóźnieniem, bardziej spójne byłoby uwzględnienie ich w tym 
wsparciu.

Poprawka 154
Sirpa Pietikäinen



AM\1172895PL.docx 97/174 PE632.139v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Rolnictwo ekologiczne rozwija się 
w wielu europejskich krajach i posiada 
udokumentowane osiągnięcia w zakresie 
dostarczania dóbr publicznych, ochrony 
usług ekosystemów i zasobów 
naturalnych, ograniczania nakładów, 
zachęcania do pracy w rolnictwie młodych 
rolników, w szczególności kobiet, 
tworzenia miejsc pracy, 
eksperymentowania z nowymi modelami 
biznesowymi, zaspokajania potrzeb 
społecznych i rewitalizacji obszarów 
wiejskich. Jednak wzrost zapotrzebowania 
na produkty ekologiczne nadal przewyższa 
wzrost produkcji. Państwa członkowskie 
powinny dopilnować, by ich plany 
strategiczne WPR uwzględniały cele 
związane ze zwiększeniem udziału 
gruntów rolnych w ramach zarządzania 
ekologicznego na potrzeby zaspokojenia 
rosnącego zapotrzebowania na produkty 
ekologiczne oraz stworzenia całego 
łańcucha dostaw produktów 
ekologicznych. Państwa członkowskie 
mogą finansować przejście na rolnictwo 
ekologiczne i jego utrzymanie ze środków 
przeznaczonych na rozwój obszarów 
wiejskich lub za pomocą ekoprogramów 
albo przez połączenie obu wariantów 
finansowania oraz powinny zapewnić, by 
przyznane budżety odpowiadały 
oczekiwanemu wzrostowi produkcji 
ekologicznej.

Or. en

Poprawka 155
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Obecność kobiet na obszarach 
wiejskich stanowi jeden z filarów 
zrównoważonego rozwoju na obszarach 
wiejskich w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i ekologicznym, a państwa 
członkowskie powinny ją promować i 
wspierać w ramach planów 
strategicznych. Aby zmniejszyć różnicę 
wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn 
oraz zwiększyć zatrudnienie kobiet, należy 
w planach strategicznych państw 
członkowskich promować opracowanie 
polityki mającej na celu osiągnięcie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym.

Or. sv

Poprawka 156
Pilar Ayuso, José Inácio Faria

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 

(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 
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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
„programy podstawowe”, które mogą być 
warunkiem podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich.

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, w 
szczególności hodowli ekstensywnej, i 
wszelkiego rodzaju praktyk rolniczych
zorientowanych na poprawę takich 
działań jak m.in. zarządzanie pastwiskami 
trwałymi, elementami krajobrazu i 
systemami certyfikacji środowiskowej, 
obejmujących rolnictwo ekologiczne, 
produkcję zintegrowaną i uprawę 
konserwującą. Systemy te mogą 
obejmować środki mające inny charakter 
niż zobowiązania rolno-środowiskowe i 
klimatyczne polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, a także środki o takim samym 
charakterze mające rangę „programów 
podstawowych”, które mogą być 
warunkiem podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich. Państwa 
członkowskie powinny uwzględnić w 
ekoprogramach istotną rolę, jaką 
odgrywają autochtoniczne rasy zwierząt 
gospodarskich jako część dziedzictwa 
genetycznego zwierząt i środowiska Unii 
Europejskiej, wspierając ich wzrost i 
rozwój zgodnie z zasadami równości i 
sprawiedliwości, nie dyskryminując ich 
względem ras innego rodzaju, z 
zastrzeżeniem przestrzegania wymogów 
prawnych i dotyczących warunkowości.

Or. es

Poprawka 157
Mairead McGuinness
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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
„programy podstawowe”, które mogą być 
warunkiem podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich.

(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
i komplementarne 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 powinny przeznaczyć pewną 
część swoich płatności bezpośrednich na 
ekoprogramy. 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
„programy podstawowe”, które mogą być 
warunkiem podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich.

Or. en
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Poprawka 158
Paul Brannen

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 „programy podstawowe”, które 
mogą być warunkiem podjęcia bardziej 
ambitnych zobowiązań dotyczących 
rozwoju obszarów wiejskich.

(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
przeznaczyć na te programy co najmniej 
20 % swojej rocznej puli płatności 
bezpośrednich. Państwa członkowskie 
powinny je zdefiniować jako płatność 
przyznawaną w charakterze zachęty do 
dostarczania dóbr publicznych lub 
wynagrodzenia za uwarunkowane 
wynikami dostarczanie dóbr publicznych 
lub jako rekompensatę za wprowadzenie 
praktyk środowiskowych lub 
klimatycznych. 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 „programy podstawowe”, które 
mogą być warunkiem podjęcia bardziej 
ambitnych zobowiązań dotyczących 
rozwoju obszarów wiejskich.
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Uzasadnienie

Ekoprogramy mogą mieć dwie formy – formę zwrotu poniesionych kosztów lub utraconych 
dochodów albo formę uzupełnienia płatności bezpośrednich. Jedynym sposobem zapobieżenia 
temu, aby takie uzupełnienie było czystym, niczego niegenerującym uzupełnieniem, jest 
zapewnienie, by płatność w formie uzupełnienia była opcją tylko w przypadku wyboru 
działania uwarunkowanego wynikami (niektóre systemy płatności uwarunkowanych wynikami 
są obecnie finansowane przez UE poza WPR i wydają się być dużym sukcesem, za który 
rolnicy czują się współodpowiedzialni i z którego są dumni).

Poprawka 159
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Christophe Hansen

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 

(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. Powinny one mieć na celu lepszą 
realizację celów środowiskowych i
klimatycznych gospodarstw rolnych, z
myślą o umożliwieniu im zwiększenia 
konkurencyjności w stosownych 
przypadkach, oraz być opracowane w taki 
sposób, aby wychodziły poza 
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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 
„programy podstawowe”, które mogą być 
warunkiem podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich.

obowiązkowe wymogi, które przewidziano 
już w systemie warunkowości. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o
wprowadzeniu ekoprogramów dotyczących 
takich praktyk i systemów rolniczych, jak 
ulepszone zarządzanie pastwiskami 
trwałymi oraz elementami krajobrazu, 
systemy certyfikacji środowiskowej i
rolnictwo ekologiczne, produkcja 
zintegrowana, uprawa konserwująca lub 
rolnictwo cyfrowe.

Or. en

Poprawka 160
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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, 

(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, 
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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
„programy podstawowe”, które mogą być 
warunkiem podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich.

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, rolnictwo o wysokiej wartości 
przyrodniczej, rolnictwo Natura 2000 oraz 
rolnictwo ekologiczne. Systemy te mogą 
również obejmować „programy 
podstawowe”, które mogą być warunkiem 
podjęcia bardziej ambitnych zobowiązań 
dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnictwo o wysokiej wartości przyrodniczej i rolnictwo Natura 2000 to dwa główne rodzaje 
praktyk rolniczych, które mogą wnieść znaczący wkład w osiągnięcie szczegółowych celów 
WPR. Dlatego należy wesprzeć je w ramach ekoprogramów.

Poprawka 161
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

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 

(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,
obowiązkowe 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 
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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 
„programy podstawowe”, które mogą być 
warunkiem podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich.

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 dostosowane do obowiązkowych 
celów środowiskowych, 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 należy postrzegać jako 
„programy podstawowe”, które powinny
być warunkiem podjęcia bardziej 
ambitnych zobowiązań dotyczących 
rozwoju obszarów wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

„Ekoprogramy” muszą mieć wymierne wyniki, które można ocenić względem ustalonych 
norm.

Poprawka 162
Jadwiga Wiśniewska

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 

(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 mogą wprowadzić, w 
ramach płatności bezpośrednich, 
dobrowolne dla rolników ekoprogramy, 
które powinny być w pełni skoordynowane 
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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
„programy podstawowe”, które mogą być 
warunkiem podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich.

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
„programy podstawowe”, które mogą być
warunkiem podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich.

Or. pl

Poprawka 163
Guillaume Balas

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, 

(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, 
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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
„programy podstawowe”, które mogą być 
warunkiem podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich.

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

Or. fr

Poprawka 164
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Aby móc wybrać najlepsze 
rozwiązanie środowiskowe, rolnicy 
powinni zostać w pełni poinformowani o
poziomie potencjalnie niebezpiecznych 
metali ciężkich, takich jak kadm i arsen, 
obecnych w produktach nawozowych. 
Należy zachęcać rolników do stosowania 
produktów nawozowych o niskim 
poziomie zanieczyszczeń z myślą o
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ochronie gleby i zdrowia ludzkiego.

Or. en

Uzasadnienie

Unijne rozporządzenie w sprawie nawozów, które ma zostać wkrótce przyjęte, będzie 
zawierało szereg przepisów dotyczących oznakowania metali ciężkich, w szczególności w
fosforanach. Dzięki oznakowaniu rolnicy będą znać dokładną ilość zanieczyszczeń obecnych 
w produktach nawozowych, które stosują. Takie przepisy dotyczące oznakowania będą 
promowały bardziej zrównoważone rolnictwo, prowadząc do wzmocnienia unijnego 
przemysłu spożywczego dzięki wyższym normom jakości.

Poprawka 165
Susanne Melior

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.

skreśla się

Or. de
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Uzasadnienie

Likwidacja płatności związanych z wielkością produkcji.

Poprawka 166
Bas Eickhout

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
wielkością produkcji powinno stanowić 
odpowiedź na wyraźną potrzebę lub 
korzyść środowiskową lub społeczną. 
Zgodnie z Agendą na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i
porozumieniem paryskim wsparcie 
dochodów związane z wielkością 
produkcji nie powinno wpływać 
negatywnie na kraje rozwijające się ani 
nie powinno powodować zakłóceń rynku 
wewnętrznego i międzynarodowego, które 
szkodzą inwestycjom w sektorze rolno-
spożywczym oraz rozwojowi produkcji i
przetwórstwa w partnerskich krajach 
rozwijających się, lecz powinno być 
przyznawane wyłącznie na metody 
produkcji, które są bardziej przyjazne 
zwierzętom lub środowisku niż wymaga 
tego minimalna norma prawna. Ponadto 
należy również umożliwić państwom 
członkowskim wykorzystywanie 
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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, jednocześnie ograniczając wpływ 
unijnej konsumpcji towarów rolnych, w
szczególności soi i produktów 
zawierających olej palmowy, na globalne 
wylesianie. W związku z tym produkcję 
roślin strączkowych uprawianych na 
gruntach ornych w płodozmianie należy 
wesprzeć w ramach ogólnounijnej 
strategii dotyczącej białka, której celem 
jest zmniejszenie zależności od importu soi 
i paszy dla zwierząt z państw trzecich.

Or. en

Poprawka 167
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

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 

(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 powinno być 
uzależnione od spełnienia surowych 
kryteriów zrównoważoności, w tym 
dotyczących dobrostanu i zdrowia 
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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.

zwierząt. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Niezrównoważone metody produkcji nie powinny kwalifikować się do wsparcia związanego z
produkcją. Właściwy dobrostan zwierząt i odpowiednie zdrowie zwierząt są ważnym aspektem 
zrównoważonej produkcji.

Poprawka 168
Paul Brannen

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 

(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, oraz oferowanie nowych 
możliwości w biogospodarce przez 
poprawę dostępności krajowych 
surowców. Ponadto należy również 
umożliwić państwom członkowskim 
wykorzystywanie dodatkowej części 
swoich pułapów finansowych 
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konkretnie na wsparcie z tytułu produkcji 
upraw roślin wysokobiałkowych, aby 
zmniejszyć unijny deficyt w tym sektorze.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst wniosku KE, jeżeli faktycznie miałby dotyczyć którychkolwiek kwestii mających 
znaczenie społeczne, gospodarcze lub środowiskowe, należy rozszerzyć oraz należy zapewnić 
utworzenie systemu, który przyczyniałby się do rozwoju biogospodarki, a nie tylko pozornie 
wspierał bioenergię, ponieważ zarządcy gruntu również mogą zaoferować wysoką wartość 
dodaną. Przedmiotowy zamiar jest określony w motywie, natomiast zakres jest rozszerzony w
tekście normatywnym.

Poprawka 169
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

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 

(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, 
środowiskowych lub związanych z 
dobrostanem zwierząt 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 



AM\1172895PL.docx 113/174 PE632.139v02-00

PL

upraw roślin wysokobiałkowych, aby 
zmniejszyć unijny deficyt w tym sektorze.

konkretnie na wsparcie z tytułu produkcji 
upraw roślin wysokobiałkowych, aby 
zmniejszyć unijny deficyt w tym sektorze.

Or. sv

Poprawka 170
Susanne Melior

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.

skreśla się

__________________

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).

Or. de

Uzasadnienie

Likwidacja płatności związanych z wielkością produkcji.

Poprawka 171
Bas Eickhout
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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 
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.

Or. en

Poprawka 172
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Zasady odnoszące się do 
interwencji związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich określono na szczeblu 
unijnym, szczególnie w zakresie 

(37) Zasady odnoszące się do 
interwencji związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich określono na szczeblu 
unijnym, szczególnie w zakresie 
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podstawowych wymogów dotyczących 
stosowania przez państwa członkowskie 
kryteriów kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny jednak mieć duży 
margines swobody, jeśli chodzi o
definiowanie konkretnych warunków 
zgodnie z własnymi potrzebami. Rodzaje 
interwencji związane z rozwojem 
obszarów wiejskich obejmują płatności z
tytułu zobowiązań środowiskowych, 
klimatycznych i innych zobowiązań w
dziedzinie zarządzania, które państwa 
członkowskie powinny wspierać na całym 
swoim terytorium zgodnie ze swoimi 
szczególnymi krajowymi, regionalnymi lub 
lokalnymi potrzebami. Państwa 
członkowskie powinny przyznawać 
płatności rolnikom i innym zarządcom 
gruntu, którzy dobrowolnie podejmują 
zobowiązania w dziedzinie zarządzania 
przyczyniające się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej oraz 
do ochrony i poprawy stanu środowiska 
naturalnego, w tym jakości i ilości wody, 
jakości powietrza, gleby, bioróżnorodności 
i usług ekosystemowych, w tym 
dobrowolnych zobowiązań w ramach sieci 
Natura 2000 oraz wsparcia dla 
różnorodności genetycznej. Wsparcie w
ramach płatności z tytułu zobowiązań w
dziedzinie zarządzania można również 
przyznawać na podejścia kierowane 
lokalnie, zintegrowane lub opierające się 
na współpracy oraz na interwencje 
zorientowane na rezultaty.

podstawowych wymogów dotyczących 
stosowania przez państwa członkowskie 
kryteriów kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny jednak mieć duży 
margines swobody, jeśli chodzi o
definiowanie konkretnych warunków 
zgodnie z własnymi potrzebami. Rodzaje 
interwencji związane z rozwojem 
obszarów wiejskich obejmują płatności z
tytułu zobowiązań środowiskowych, 
klimatycznych i innych zobowiązań w
dziedzinie zarządzania, które państwa 
członkowskie powinny wspierać na całym 
swoim terytorium zgodnie ze swoimi 
szczególnymi krajowymi, regionalnymi lub 
lokalnymi potrzebami. Państwa 
członkowskie powinny przyznawać 
płatności rolnikom i innym zarządcom 
gruntu, którzy dobrowolnie podejmują 
zobowiązania w dziedzinie zarządzania 
przyczyniające się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej oraz 
do ochrony i poprawy stanu środowiska 
naturalnego, w tym jakości i ilości wody, 
jakości powietrza, gleby, bioróżnorodności 
i usług ekosystemowych, w tym 
dobrowolnych zobowiązań w ramach sieci 
Natura 2000, obszarów o wysokiej 
wartości przyrodniczej oraz wsparcia dla 
różnorodności genetycznej. Wsparcie w
ramach płatności z tytułu zobowiązań w
dziedzinie zarządzania można również 
przyznawać na podejścia kierowane 
lokalnie, zintegrowane lub opierające się 
na współpracy oraz na interwencje 
zorientowane na rezultaty.

Or. en

Poprawka 173
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen, Nils Torvalds, Ulrike Müller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań w
dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak agroekologia, 
uprawa konserwująca i produkcja 
zintegrowana; usługi leśno-środowiskowe i
klimatyczne oraz ochronę lasów; premie z
tytułu lasów i zakładania systemów rolno-
leśnych; dobrostan zwierząt; zachowanie 
oraz zrównoważone wykorzystanie i
rozwój zasobów genetycznych. W ramach 
tego rodzaju interwencji państwa 
członkowskie mogą opracowywać inne 
systemy w zależności od swoich potrzeb. 
Ten rodzaj płatności powinien pokrywać 
wyłącznie dodatkowe koszty i utracone 
dochody będące rezultatem zobowiązań 
przekraczających wartość bazową 
obowiązkowych norm i wymogów 
ustanowionych w prawie unijnym i
krajowym, jak również warunkowości, 
zgodnie z planem strategicznym WPR. 
Zobowiązania związane z tym rodzajem 
interwencji można podejmować na 
ustalony wcześniej roczny lub wieloletni 
okres, przy czym w należycie 
uzasadnionych przypadkach okres ten 
może przekraczać siedem lat.

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań w
dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak agroekologia, 
uprawa konserwująca i produkcja 
zintegrowana; usługi leśno-środowiskowe i
klimatyczne oraz ochronę lasów; premie z
tytułu lasów i zakładania systemów rolno-
leśnych; dobrostan zwierząt; zachowanie 
oraz zrównoważone wykorzystanie i
rozwój zasobów genetycznych. W
uzasadnionych przypadkach beneficjenci 
w sektorze leśnictwa mogą również 
otrzymać rekompensatę za wartości 
przyrodnicze, które zobowiązują się 
chronić. W ramach tego rodzaju 
interwencji państwa członkowskie mogą 
opracowywać inne systemy w zależności 
od swoich potrzeb. Ten rodzaj płatności 
powinien pokrywać wyłącznie dodatkowe 
koszty i utracone dochody będące 
rezultatem zobowiązań przekraczających 
wartość bazową obowiązkowych norm i
wymogów ustanowionych w prawie 
unijnym i krajowym, jak również 
warunkowości, zgodnie z planem 
strategicznym WPR. Zobowiązania 
związane z tym rodzajem interwencji 
można podejmować na ustalony wcześniej 
roczny lub wieloletni okres, przy czym w
należycie uzasadnionych przypadkach 
okres ten może przekraczać siedem lat.

Or. en

Uzasadnienie

Zestaw narzędzi wykorzystywanych do utrzymania i poprawy ekosystemów powinien być 
możliwie zróżnicowany. Na przykład powinno się umożliwić wypłatę rekompensaty za 
zwiększenie ilości martwego drewna.
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Poprawka 174
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań w
dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak agroekologia, 
uprawa konserwująca i produkcja 
zintegrowana; usługi leśno-środowiskowe i
klimatyczne oraz ochronę lasów; premie z
tytułu lasów i zakładania systemów rolno-
leśnych; dobrostan zwierząt; zachowanie 
oraz zrównoważone wykorzystanie i
rozwój zasobów genetycznych. W ramach 
tego rodzaju interwencji państwa 
członkowskie mogą opracowywać inne 
systemy w zależności od swoich potrzeb. 
Ten rodzaj płatności powinien pokrywać 
wyłącznie dodatkowe koszty i utracone 
dochody będące rezultatem zobowiązań 
przekraczających wartość bazową 
obowiązkowych norm i wymogów 
ustanowionych w prawie unijnym i
krajowym, jak również warunkowości, 
zgodnie z planem strategicznym WPR. 
Zobowiązania związane z tym rodzajem 
interwencji można podejmować na 
ustalony wcześniej roczny lub wieloletni 
okres, przy czym w należycie 
uzasadnionych przypadkach okres ten 
może przekraczać siedem lat.

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań w
dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak agroekologia, 
uprawa konserwująca i produkcja 
zintegrowana; usługi leśno-środowiskowe i
klimatyczne oraz ochronę lasów; premie z
tytułu lasów i zakładania systemów rolno-
leśnych; dobrostan zwierząt; zachowanie 
oraz zrównoważone wykorzystanie i
rozwój zasobów genetycznych. W
uzasadnionych przypadkach beneficjenci 
w sektorze leśnictwa mogą również 
otrzymać rekompensatę za wartości 
przyrodnicze, które zobowiązują się 
chronić. W ramach tego rodzaju 
interwencji państwa członkowskie mogą 
opracowywać inne systemy w zależności 
od swoich potrzeb. Ten rodzaj płatności 
powinien pokrywać wyłącznie dodatkowe 
koszty i utracone dochody będące 
rezultatem zobowiązań przekraczających 
wartość bazową obowiązkowych norm i
wymogów ustanowionych w prawie 
unijnym i krajowym, jak również 
warunkowości, zgodnie z planem 
strategicznym WPR. Zobowiązania 
związane z tym rodzajem interwencji 
można podejmować na ustalony wcześniej 
roczny lub wieloletni okres, przy czym w
należycie uzasadnionych przypadkach 
okres ten może przekraczać siedem lat.

Or. en
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Poprawka 175
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań w
dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak agroekologia, 
uprawa konserwująca i produkcja 
zintegrowana; usługi leśno-środowiskowe i
klimatyczne oraz ochronę lasów; premie z
tytułu lasów i zakładania systemów rolno-
leśnych; dobrostan zwierząt; zachowanie 
oraz zrównoważone wykorzystanie i
rozwój zasobów genetycznych. W ramach 
tego rodzaju interwencji państwa 
członkowskie mogą opracowywać inne 
systemy w zależności od swoich potrzeb. 
Ten rodzaj płatności powinien pokrywać 
wyłącznie dodatkowe koszty i utracone 
dochody będące rezultatem zobowiązań 
przekraczających wartość bazową 
obowiązkowych norm i wymogów 
ustanowionych w prawie unijnym i
krajowym, jak również warunkowości, 
zgodnie z planem strategicznym WPR. 
Zobowiązania związane z tym rodzajem 
interwencji można podejmować na 
ustalony wcześniej roczny lub wieloletni 
okres, przy czym w należycie 
uzasadnionych przypadkach okres ten 
może przekraczać siedem lat.

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań w
dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak agroekologia, 
uprawa konserwująca i produkcja 
zintegrowana; usługi leśno-środowiskowe i
klimatyczne oraz ochronę lasów; premie z
tytułu lasów i zakładania systemów rolno-
leśnych; dobrostan zwierząt i zdrowie 
zwierząt, w tym zapobieganie oporności 
na środki przeciwdrobnoustrojowe i
zmniejszeniu wyszczepialności; 
zachowanie oraz zrównoważone 
wykorzystanie i rozwój zasobów 
genetycznych. W ramach tego rodzaju 
interwencji państwa członkowskie mogą 
opracowywać inne systemy w zależności 
od swoich potrzeb. Ten rodzaj płatności 
powinien pokrywać wyłącznie dodatkowe 
koszty i utracone dochody będące 
rezultatem zobowiązań przekraczających 
wartość bazową obowiązkowych norm i
wymogów ustanowionych w prawie 
unijnym i krajowym, jak również 
warunkowości, zgodnie z planem 
strategicznym WPR. Zobowiązania 
związane z tym rodzajem interwencji 
można podejmować na ustalony wcześniej 
roczny lub wieloletni okres, przy czym w
należycie uzasadnionych przypadkach 
okres ten może przekraczać siedem lat.

Or. en
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Poprawka 176
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań w
dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak agroekologia, 
uprawa konserwująca i produkcja 
zintegrowana; usługi leśno-środowiskowe i
klimatyczne oraz ochronę lasów; premie z
tytułu lasów i zakładania systemów rolno-
leśnych; dobrostan zwierząt; zachowanie 
oraz zrównoważone wykorzystanie i
rozwój zasobów genetycznych. W ramach 
tego rodzaju interwencji państwa 
członkowskie mogą opracowywać inne 
systemy w zależności od swoich potrzeb. 
Ten rodzaj płatności powinien pokrywać 
wyłącznie dodatkowe koszty i utracone 
dochody będące rezultatem zobowiązań 
przekraczających wartość bazową 
obowiązkowych norm i wymogów 
ustanowionych w prawie unijnym i
krajowym, jak również warunkowości, 
zgodnie z planem strategicznym WPR. 
Zobowiązania związane z tym rodzajem 
interwencji można podejmować na 
ustalony wcześniej roczny lub wieloletni 
okres, przy czym w należycie 
uzasadnionych przypadkach okres ten 
może przekraczać siedem lat.

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań w
dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak agroekologia, 
uprawa konserwująca i produkcja 
zintegrowana oraz rolnictwo cyfrowe i
rolnictwo precyzyjne; usługi leśno-
środowiskowe i klimatyczne oraz ochronę 
lasów; premie z tytułu lasów i zakładania 
systemów rolno-leśnych; dobrostan 
zwierząt; zachowanie oraz zrównoważone 
wykorzystanie i rozwój zasobów 
genetycznych. W ramach tego rodzaju 
interwencji państwa członkowskie mogą 
opracowywać inne systemy w zależności 
od swoich potrzeb. Ten rodzaj płatności 
powinien pokrywać wyłącznie dodatkowe 
koszty i utracone dochody będące 
rezultatem zobowiązań przekraczających 
wartość bazową obowiązkowych norm i
wymogów ustanowionych w prawie 
unijnym i krajowym, jak również 
warunkowości, zgodnie z planem 
strategicznym WPR. Zobowiązania 
związane z tym rodzajem interwencji 
można podejmować na ustalony wcześniej 
roczny lub wieloletni okres, przy czym w
należycie uzasadnionych przypadkach 
okres ten może przekraczać siedem lat.

Or. en

Poprawka 177
Pavel Poc, Jytte Guteland
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań w
dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak agroekologia, 
uprawa konserwująca i produkcja 
zintegrowana; usługi leśno-środowiskowe i
klimatyczne oraz ochronę lasów; premie z
tytułu lasów i zakładania systemów rolno-
leśnych; dobrostan zwierząt; zachowanie 
oraz zrównoważone wykorzystanie i
rozwój zasobów genetycznych. W ramach 
tego rodzaju interwencji państwa 
członkowskie mogą opracowywać inne 
systemy w zależności od swoich potrzeb. 
Ten rodzaj płatności powinien pokrywać 
wyłącznie dodatkowe koszty i utracone 
dochody będące rezultatem zobowiązań 
przekraczających wartość bazową 
obowiązkowych norm i wymogów 
ustanowionych w prawie unijnym i
krajowym, jak również warunkowości, 
zgodnie z planem strategicznym WPR. 
Zobowiązania związane z tym rodzajem 
interwencji można podejmować na 
ustalony wcześniej roczny lub wieloletni 
okres, przy czym w należycie 
uzasadnionych przypadkach okres ten 
może przekraczać siedem lat.

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań w
dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak agroekologia, 
uprawa konserwująca, system rolno-leśny i
produkcja zintegrowana; usługi leśno-
środowiskowe i klimatyczne oraz ochronę 
lasów; premie z tytułu lasów i zakładania 
systemów rolno-leśnych; dobrostan 
zwierząt; zachowanie oraz zrównoważone 
wykorzystanie i rozwój zasobów 
genetycznych i różnorodności 
biologicznej. W ramach tego rodzaju
interwencji państwa członkowskie mogą 
opracowywać inne systemy w zależności 
od swoich potrzeb. Ten rodzaj płatności 
powinien pokrywać wyłącznie dodatkowe 
koszty i utracone dochody będące 
rezultatem zobowiązań przekraczających 
wartość bazową obowiązkowych norm i
wymogów ustanowionych w prawie 
unijnym i krajowym, jak również 
warunkowości, zgodnie z planem 
strategicznym WPR. Zobowiązania 
związane z tym rodzajem interwencji 
można podejmować na ustalony wcześniej 
roczny lub wieloletni okres, przy czym w
należycie uzasadnionych przypadkach 
okres ten może przekraczać siedem lat.

Or. en

Poprawka 178
Jadwiga Wiśniewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań w 
dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak agroekologia, 
uprawa konserwująca i produkcja 
zintegrowana; usługi leśno-środowiskowe i 
klimatyczne oraz ochronę lasów; premie z 
tytułu lasów i zakładania systemów rolno-
leśnych; dobrostan zwierząt; zachowanie 
oraz zrównoważone wykorzystanie i 
rozwój zasobów genetycznych. W ramach 
tego rodzaju interwencji państwa 
członkowskie mogą opracowywać inne 
systemy w zależności od swoich potrzeb. 
Ten rodzaj płatności powinien pokrywać 
wyłącznie dodatkowe koszty i utracone 
dochody będące rezultatem zobowiązań 
przekraczających wartość bazową 
obowiązkowych norm i wymogów 
ustanowionych w prawie unijnym i 
krajowym, jak również warunkowości, 
zgodnie z planem strategicznym WPR. 
Zobowiązania związane z tym rodzajem 
interwencji można podejmować na 
ustalony wcześniej roczny lub wieloletni 
okres, przy czym w należycie 
uzasadnionych przypadkach okres ten 
może przekraczać siedem lat.

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań w 
dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak agroekologia, 
uprawa konserwująca i produkcja 
zintegrowana; usługi leśno-środowiskowe i 
klimatyczne oraz ochronę lasów; premie z 
tytułu lasów i zakładania systemów rolno-
leśnych; dobrostan zwierząt; zachowanie 
oraz zrównoważone wykorzystanie i 
rozwój zasobów genetycznych. W ramach 
tego rodzaju interwencji państwa 
członkowskie mogą opracowywać inne 
systemy w zależności od swoich potrzeb. 
Ten rodzaj płatności powinien zostać 
określony na podstawie dodatkowych 
kosztów i utraconych dochodów będących
rezultatem zobowiązań przekraczających 
wartość bazową obowiązkowych norm i 
wymogów ustanowionych w prawie 
unijnym i krajowym, jak również 
warunkowości, zgodnie z planem 
strategicznym WPR. Zobowiązania 
związane z tym rodzajem interwencji 
można podejmować na ustalony wcześniej 
roczny lub wieloletni okres, przy czym w 
należycie uzasadnionych przypadkach 
okres ten może przekraczać siedem lat.

Or. pl

Poprawka 179
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań w (38) Wsparcie z tytułu zobowiązań w
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dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak agroekologia, 
uprawa konserwująca i produkcja 
zintegrowana; usługi leśno-środowiskowe i
klimatyczne oraz ochronę lasów; premie z
tytułu lasów i zakładania systemów rolno-
leśnych; dobrostan zwierząt; zachowanie 
oraz zrównoważone wykorzystanie i
rozwój zasobów genetycznych. W ramach 
tego rodzaju interwencji państwa 
członkowskie mogą opracowywać inne 
systemy w zależności od swoich potrzeb. 
Ten rodzaj płatności powinien pokrywać 
wyłącznie dodatkowe koszty i utracone 
dochody będące rezultatem zobowiązań 
przekraczających wartość bazową 
obowiązkowych norm i wymogów 
ustanowionych w prawie unijnym i
krajowym, jak również warunkowości, 
zgodnie z planem strategicznym WPR. 
Zobowiązania związane z tym rodzajem 
interwencji można podejmować na 
ustalony wcześniej roczny lub wieloletni 
okres, przy czym w należycie 
uzasadnionych przypadkach okres ten 
może przekraczać siedem lat.

dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak rolnictwo o
wysokiej wartości przyrodniczej,
agroekologia, uprawa konserwująca,
produkcja zintegrowana; usługi leśno-
środowiskowe i klimatyczne oraz ochronę 
lasów; premie z tytułu lasów i zakładania 
systemów rolno-leśnych; dobrostan 
zwierząt; zachowanie oraz zrównoważone 
wykorzystanie i rozwój zasobów 
genetycznych. W ramach tego rodzaju 
interwencji państwa członkowskie mogą 
opracowywać inne systemy w zależności 
od swoich potrzeb. Ten rodzaj płatności 
powinien pokrywać wyłącznie dodatkowe 
koszty i utracone dochody będące 
rezultatem zobowiązań przekraczających 
wartość bazową obowiązkowych norm i
wymogów ustanowionych w prawie 
unijnym i krajowym, jak również 
warunkowości, zgodnie z planem 
strategicznym WPR. Zobowiązania 
związane z tym rodzajem interwencji 
można podejmować na ustalony wcześniej 
roczny lub wieloletni okres, przy czym w
należycie uzasadnionych przypadkach 
okres ten może przekraczać siedem lat.

Or. en

Poprawka 180
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Środki w zakresie leśnictwa 
powinny przyczyniać się do realizacji 
strategii leśnej dla Unii Europejskiej i
opierać się na krajowych lub regionalnych 

(39) Środki w zakresie leśnictwa 
powinny przyczyniać się do realizacji 
strategii leśnej dla Unii Europejskiej i
opierać się na krajowych lub regionalnych 
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programach leśnych państw członkowskich 
lub równoważnych instrumentach, które 
należy opracowywać na podstawie 
zobowiązań wynikających z
rozporządzenia w sprawie włączenia emisji 
i pochłaniania gazów cieplarnianych 
pochodzących z działalności związanej z
użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem 
[rozporządzenie LULUCF] oraz 
zobowiązań podjętych na konferencjach 
ministerialnych w sprawie ochrony lasów 
w Europie. Interwencje powinny opierać 
się na planach urządzenia lasu lub 
równoważnych instrumentach i mogą 
obejmować rozwój obszarów leśnych i
zrównoważone zarządzanie lasami, w tym
zalesianie gruntów oraz tworzenie i
odnawianie systemów rolno-leśnych; 
ochronę, odtwarzanie i poprawę stanu 
zasobów leśnych, z uwzględnieniem 
potrzeb adaptacyjnych; inwestycje służące 
zagwarantowaniu i poprawie ochrony lasu i
jego odporności, a także świadczenie usług 
w zakresie ekosystemów leśnych i klimatu; 
oraz środki i inwestycje wspierające 
odnawialne źródła energii oraz 
biogospodarkę.

programach leśnych państw członkowskich 
lub równoważnych instrumentach, które 
należy opracowywać na podstawie 
zobowiązań wynikających z
rozporządzenia w sprawie włączenia emisji 
i pochłaniania gazów cieplarnianych 
pochodzących z działalności związanej z
użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem 
[rozporządzenie LULUCF] oraz 
zobowiązań podjętych na konferencjach 
ministerialnych w sprawie ochrony lasów 
w Europie. Interwencje i inwestycje
powinny być adekwatne i powinny opierać 
się na planach zrównoważonego
urządzenia lasu lub równoważnych 
instrumentach, które powinny służyć 
realizacji celów w zakresie różnorodności 
biologicznej i maksymalizacji potencjału 
lasów w zakresie skutecznej sekwestracji 
dwutlenku węgla z atmosfery i
dostarczania odnawialnej biomasy, która 
może zastąpić surowce kopalne, oraz
mogą obejmować rozwój obszarów 
leśnych i zrównoważone zarządzanie
aktywnymi lasami, ponieważ młode i
rosnące drzewa pochłaniają więcej 
dwutlenku węgla z atmosfery niż stare 
drzewa, lub zalesianie gruntów, 
zapobieganie pożarom i innym 
katastrofom oraz tworzenie i odnawianie 
systemów rolno-leśnych; ochronę, 
odtwarzanie, w tym z kopalń, i poprawę 
stanu zasobów leśnych, z uwzględnieniem 
potrzeb adaptacyjnych; inwestycje służące 
zagwarantowaniu i poprawie ochrony lasu i
jego odporności, a także świadczenie usług 
w zakresie ekosystemów leśnych i klimatu; 
oraz środki i inwestycje wspierające 
odnawialne źródła energii oraz 
biogospodarkę.

Or. en

Poprawka 181
Paul Brannen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Środki w zakresie leśnictwa 
powinny przyczyniać się do realizacji 
strategii leśnej dla Unii Europejskiej i
opierać się na krajowych lub regionalnych 
programach leśnych państw członkowskich 
lub równoważnych instrumentach, które 
należy opracowywać na podstawie 
zobowiązań wynikających z
rozporządzenia w sprawie włączenia emisji 
i pochłaniania gazów cieplarnianych 
pochodzących z działalności związanej z
użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem 
[rozporządzenie LULUCF] oraz 
zobowiązań podjętych na konferencjach 
ministerialnych w sprawie ochrony lasów 
w Europie. Interwencje powinny opierać 
się na planach urządzenia lasu lub 
równoważnych instrumentach i mogą 
obejmować rozwój obszarów leśnych i
zrównoważone zarządzanie lasami, w tym 
zalesianie gruntów oraz tworzenie i
odnawianie systemów rolno-leśnych; 
ochronę, odtwarzanie i poprawę stanu 
zasobów leśnych, z uwzględnieniem 
potrzeb adaptacyjnych; inwestycje służące 
zagwarantowaniu i poprawie ochrony lasu i
jego odporności, a także świadczenie usług 
w zakresie ekosystemów leśnych i klimatu; 
oraz środki i inwestycje wspierające 
odnawialne źródła energii oraz
biogospodarkę.

(39) Środki w zakresie leśnictwa 
powinny przyczyniać się do realizacji 
strategii leśnej dla Unii Europejskiej i
opierać się na krajowych lub regionalnych 
programach leśnych państw członkowskich 
lub równoważnych instrumentach, które 
należy opracowywać na podstawie 
zobowiązań wynikających z
rozporządzenia w sprawie włączenia emisji 
i pochłaniania gazów cieplarnianych 
pochodzących z działalności związanej z
użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem 
[rozporządzenie LULUCF] oraz 
zobowiązań podjętych na konferencjach 
ministerialnych w sprawie ochrony lasów 
w Europie. Interwencje powinny opierać 
się na planach urządzenia lasu lub 
równoważnych instrumentach i mogą 
obejmować rozwój obszarów leśnych i
zrównoważone zarządzanie lasami, w tym 
zalesianie gruntów oraz tworzenie i
odnawianie systemów rolno-leśnych; 
ochronę, odtwarzanie i poprawę stanu 
zasobów leśnych, z uwzględnieniem 
potrzeb adaptacyjnych; inwestycje służące 
zagwarantowaniu i poprawie ochrony lasu i
jego odporności, a także świadczenie usług 
w zakresie ekosystemów leśnych i klimatu; 
oraz środki i inwestycje wspierające 
odnawialne źródła energii i w pełni 
uwzględniające ocenę dostępności 
surowców1a oraz wsparcie biogospodarki.

__________________

1a Zgodnie z załącznikiem VIII do 
rozporządzenia w sprawie zarządzania 
unią energetyczną sprawozdanie w 
sprawie zrównoważonego rozwoju 
bioenergii sporządza się co dwa lata, a
ocena dostępności surowców jest 
elementem obowiązkowym.

Or. en
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Poprawka 182
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Środki w zakresie leśnictwa 
powinny przyczyniać się do realizacji 
strategii leśnej dla Unii Europejskiej i
opierać się na krajowych lub regionalnych 
programach leśnych państw członkowskich 
lub równoważnych instrumentach, które 
należy opracowywać na podstawie 
zobowiązań wynikających z
rozporządzenia w sprawie włączenia emisji 
i pochłaniania gazów cieplarnianych 
pochodzących z działalności związanej z
użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem 
[rozporządzenie LULUCF] oraz 
zobowiązań podjętych na konferencjach 
ministerialnych w sprawie ochrony lasów 
w Europie. Interwencje powinny opierać 
się na planach urządzenia lasu lub 
równoważnych instrumentach i mogą 
obejmować rozwój obszarów leśnych i
zrównoważone zarządzanie lasami, w tym 
zalesianie gruntów oraz tworzenie i
odnawianie systemów rolno-leśnych; 
ochronę, odtwarzanie i poprawę stanu 
zasobów leśnych, z uwzględnieniem 
potrzeb adaptacyjnych; inwestycje służące 
zagwarantowaniu i poprawie ochrony lasu i
jego odporności, a także świadczenie usług 
w zakresie ekosystemów leśnych i klimatu; 
oraz środki i inwestycje wspierające 
odnawialne źródła energii oraz 
biogospodarkę.

(39) Środki w zakresie leśnictwa 
powinny przyczyniać się do realizacji 
strategii leśnej dla Unii Europejskiej i
opierać się na krajowych lub regionalnych 
programach leśnych państw członkowskich 
lub równoważnych instrumentach, które 
należy opracowywać na podstawie 
zobowiązań wynikających z
rozporządzenia w sprawie włączenia emisji 
i pochłaniania gazów cieplarnianych 
pochodzących z działalności związanej z
użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem 
[rozporządzenie LULUCF] oraz 
zobowiązań podjętych na konferencjach 
ministerialnych w sprawie ochrony lasów 
w Europie. W przypadku gospodarstw 
powyżej określonego rozmiaru, 
ustalanego przez państwa członkowskie,
interwencje powinny opierać się na 
planach urządzenia lasu lub równoważnych 
instrumentach i mogą obejmować rozwój 
obszarów leśnych i zrównoważone 
zarządzanie lasami, w tym zalesianie 
gruntów oraz tworzenie i odnawianie 
systemów rolno-leśnych; ochronę, 
odtwarzanie i poprawę stanu zasobów 
leśnych, z uwzględnieniem potrzeb 
adaptacyjnych; inwestycje służące 
zagwarantowaniu i poprawie ochrony lasu i
jego odporności, a także świadczenie usług 
w zakresie ekosystemów leśnych i klimatu; 
oraz środki i inwestycje wspierające 
odnawialne źródła energii oraz 
biogospodarkę.

Or. en
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Poprawka 183
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Środki w zakresie leśnictwa 
powinny przyczyniać się do realizacji 
strategii leśnej dla Unii Europejskiej i
opierać się na krajowych lub regionalnych 
programach leśnych państw członkowskich 
lub równoważnych instrumentach, które 
należy opracowywać na podstawie 
zobowiązań wynikających z
rozporządzenia w sprawie włączenia emisji 
i pochłaniania gazów cieplarnianych 
pochodzących z działalności związanej z
użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem 
[rozporządzenie LULUCF] oraz 
zobowiązań podjętych na konferencjach 
ministerialnych w sprawie ochrony lasów 
w Europie. Interwencje powinny opierać 
się na planach urządzenia lasu lub 
równoważnych instrumentach i mogą 
obejmować rozwój obszarów leśnych i
zrównoważone zarządzanie lasami, w tym 
zalesianie gruntów oraz tworzenie i
odnawianie systemów rolno-leśnych; 
ochronę, odtwarzanie i poprawę stanu 
zasobów leśnych, z uwzględnieniem 
potrzeb adaptacyjnych; inwestycje służące 
zagwarantowaniu i poprawie ochrony lasu i
jego odporności, a także świadczenie usług 
w zakresie ekosystemów leśnych i klimatu; 
oraz środki i inwestycje wspierające 
odnawialne źródła energii oraz 
biogospodarkę.

(39) Środki w zakresie leśnictwa 
powinny przyczyniać się do realizacji 
strategii leśnej dla Unii Europejskiej i
opierać się na krajowych lub regionalnych 
programach leśnych państw członkowskich 
lub równoważnych instrumentach, które 
należy opracowywać na podstawie 
zobowiązań wynikających z
rozporządzenia w sprawie włączenia emisji 
i pochłaniania gazów cieplarnianych 
pochodzących z działalności związanej z
użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem 
[rozporządzenie LULUCF] oraz 
zobowiązań podjętych na konferencjach 
ministerialnych w sprawie ochrony lasów 
w Europie. Interwencje powinny opierać 
się na planach urządzenia lasu lub 
równoważnych instrumentach i mogą 
obejmować rozwój obszarów leśnych i 
zrównoważone zarządzanie lasami, w tym 
zalesianie gruntów, zapobieganie pożarom
oraz tworzenie i odnawianie systemów 
rolno-leśnych; ochronę, odtwarzanie i
poprawę stanu zasobów leśnych, z
uwzględnieniem potrzeb adaptacyjnych; 
inwestycje służące zagwarantowaniu i
poprawie ochrony lasu i jego odporności, a
także świadczenie usług w zakresie 
ekosystemów leśnych i klimatu; oraz 
środki i inwestycje wspierające odnawialne 
źródła energii oraz biogospodarkę.

Or. es

Poprawka 184
Karl-Heinz Florenz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Środki w zakresie leśnictwa 
powinny przyczyniać się do realizacji 
strategii leśnej dla Unii Europejskiej i
opierać się na krajowych lub regionalnych 
programach leśnych państw członkowskich 
lub równoważnych instrumentach, które 
należy opracowywać na podstawie 
zobowiązań wynikających z
rozporządzenia w sprawie włączenia emisji 
i pochłaniania gazów cieplarnianych 
pochodzących z działalności związanej z
użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem 
[rozporządzenie LULUCF] oraz 
zobowiązań podjętych na konferencjach 
ministerialnych w sprawie ochrony lasów 
w Europie. Interwencje powinny opierać 
się na planach urządzenia lasu lub 
równoważnych instrumentach i mogą 
obejmować rozwój obszarów leśnych i
zrównoważone zarządzanie lasami, w tym 
zalesianie gruntów oraz tworzenie i
odnawianie systemów rolno-leśnych; 
ochronę, odtwarzanie i poprawę stanu 
zasobów leśnych, z uwzględnieniem 
potrzeb adaptacyjnych; inwestycje służące 
zagwarantowaniu i poprawie ochrony lasu i
jego odporności, a także świadczenie usług 
w zakresie ekosystemów leśnych i klimatu; 
oraz środki i inwestycje wspierające 
odnawialne źródła energii oraz 
biogospodarkę.

(39) Środki w zakresie leśnictwa 
powinny przyczyniać się do realizacji 
strategii leśnej dla Unii Europejskiej i
opierać się na krajowych lub regionalnych 
programach leśnych państw członkowskich 
lub równoważnych instrumentach, które 
należy opracowywać na podstawie 
zobowiązań wynikających z
rozporządzenia w sprawie włączenia emisji 
i pochłaniania gazów cieplarnianych 
pochodzących z działalności związanej z
użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem 
[rozporządzenie LULUCF] oraz 
zobowiązań podjętych na konferencjach 
ministerialnych w sprawie ochrony lasów 
w Europie. Interwencje powinny opierać 
się na planach urządzenia lasu lub 
równoważnych instrumentach i mogą 
obejmować rozwój obszarów leśnych i 
zrównoważone zarządzanie lasami, w tym 
zalesianie gruntów, zapobieganie pożarom
oraz tworzenie i odnawianie systemów 
rolno-leśnych; ochronę, odtwarzanie i
poprawę stanu zasobów leśnych, z
uwzględnieniem potrzeb adaptacyjnych; 
inwestycje służące zagwarantowaniu i
poprawie ochrony lasu i jego odporności, a
także świadczenie usług w zakresie 
ekosystemów leśnych i klimatu; oraz 
środki i inwestycje wspierające odnawialne 
źródła energii oraz biogospodarkę.

Or. en

Poprawka 185
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Aby zapewnić godziwy dochód i
odporność sektora rolnictwa na całym 
terytorium Unii, państwa członkowskie 
mogą przyznać wsparcie rolnikom 
prowadzącym działalność w miejscach, 
gdzie występują ograniczenia naturalne lub 
inne ograniczenia specyficzne dla obszaru. 
Jeżeli chodzi o płatności z tytułu obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi, określenie 
to, stosowane w polityce rozwoju 
obszarów wiejskich w latach 2014–2020, 
powinno mieć nadal zastosowanie. Aby 
WPR przyczyniła się do poprawy stanu 
środowiska Unii i w celu wzmocnienia 
synergii tej polityki z finansowaniem 
inwestycji w środowisko i różnorodność 
biologiczną, konieczne jest utrzymanie 
odrębnego środka mającego na celu 
rekompensatę dla beneficjentów za 
niedogodności związane z wdrażaniem 
programu Natura 2000 i ramowej 
dyrektywy wodnej. W związku z tym należy
w dalszym ciągu przyznawać wsparcie 
rolnikom i posiadaczom lasów ze względu 
na doświadczane przez nich szczególne 
niedogodności wynikające z wdrażania 
dyrektywy 2009/147/WE i dyrektywy 
92/43/EWG oraz aby przyczynić się do 
skutecznego zarządzania obszarami 
Natura 2000. Należy również udostępniać 
rolnikom wsparcie, aby pomóc im w
uporaniu się z niedogodnościami na 
obszarach znajdujących się w dorzeczach, 
wynikającymi z wdrażania ramowej 
dyrektywy wodnej. Wsparcie powinno być 
powiązane z określonymi wymogami 
opisanymi w planach strategicznych WPR,
wykraczającymi poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi. Państwa 
członkowskie powinny również zapewnić, 
aby płatności dla rolników nie prowadziły 
do podwójnego finansowania ze środków 
ekoprogramów. Opracowując plany 
strategiczne WPR, państwa członkowskie 
powinny ponadto uwzględniać specyficzne 
potrzeby obszarów Natura 2000.

(40) Aby zapewnić godziwy dochód i
odporność sektora rolnictwa na całym 
terytorium Unii, państwa członkowskie 
mogą przyznać wsparcie rolnikom 
prowadzącym działalność w miejscach, 
gdzie występują ograniczenia naturalne lub 
inne ograniczenia specyficzne dla obszaru. 
Jeżeli chodzi o płatności z tytułu obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi, określenie 
to, stosowane w polityce rozwoju 
obszarów wiejskich w latach 2014–2020, 
powinno mieć nadal zastosowanie. Należy 
również udostępniać rolnikom wsparcie, 
aby pomóc im w uporaniu się z
niedogodnościami na obszarach 
znajdujących się w dorzeczach, 
wynikającymi z wdrażania ramowej 
dyrektywy wodnej. Wsparcie powinno być 
powiązane z określonymi wymogami 
opisanymi w planach strategicznych WPR,
które są dostosowane do odpowiednich 
obowiązkowych norm i wymogów. 
Państwa członkowskie powinny również 
zapewnić, aby płatności dla rolników nie 
prowadziły do podwójnego finansowania 
ze środków ekoprogramów.
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Or. en

Uzasadnienie

Obszary Natura 2000 mają kluczowe znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i
uzasadnione jest ujęcie ich w osobnym motywie.

Poprawka 186
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Aby zapewnić godziwy dochód i
odporność sektora rolnictwa na całym 
terytorium Unii, państwa członkowskie 
mogą przyznać wsparcie rolnikom 
prowadzącym działalność w miejscach, 
gdzie występują ograniczenia naturalne lub 
inne ograniczenia specyficzne dla obszaru. 
Jeżeli chodzi o płatności z tytułu obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi, określenie 
to, stosowane w polityce rozwoju 
obszarów wiejskich w latach 2014–2020, 
powinno mieć nadal zastosowanie. Aby 
WPR przyczyniła się do poprawy stanu 
środowiska Unii i w celu wzmocnienia 
synergii tej polityki z finansowaniem 
inwestycji w środowisko i różnorodność 
biologiczną, konieczne jest utrzymanie 
odrębnego środka mającego na celu 
rekompensatę dla beneficjentów za 
niedogodności związane z wdrażaniem 
programu Natura 2000 i ramowej 
dyrektywy wodnej. W związku z tym 
należy w dalszym ciągu przyznawać 
wsparcie rolnikom i posiadaczom lasów ze 
względu na doświadczane przez nich 
szczególne niedogodności wynikające z
wdrażania dyrektywy 2009/147/WE i
dyrektywy 92/43/EWG oraz aby 
przyczynić się do skutecznego zarządzania 
obszarami Natura 2000. Należy również 
udostępniać rolnikom wsparcie, aby pomóc 
im w uporaniu się z niedogodnościami na 

(40) Aby zapewnić godziwy dochód i
odporność sektora rolnictwa na całym 
terytorium Unii, państwa członkowskie 
mogą przyznać wsparcie rolnikom 
prowadzącym działalność w miejscach, 
gdzie występują ograniczenia naturalne lub 
inne ograniczenia specyficzne dla obszaru. 
Jeżeli chodzi o płatności z tytułu obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi, określenie 
to, stosowane w polityce rozwoju 
obszarów wiejskich w latach 2014–2020, 
powinno mieć nadal zastosowanie. Aby 
WPR przyczyniła się do poprawy stanu 
środowiska Unii i w celu wzmocnienia 
synergii tej polityki z finansowaniem 
inwestycji w środowisko i różnorodność 
biologiczną, konieczne jest utrzymanie 
odrębnego środka mającego na celu 
rekompensatę dla beneficjentów za 
niedogodności związane z wdrażaniem 
programu Natura 2000 i ramowej 
dyrektywy wodnej. W związku z tym 
należy w dalszym ciągu przyznawać 
wsparcie rolnikom i posiadaczom lasów ze 
względu na doświadczane przez nich 
szczególne niedogodności wynikające z
wdrażania dyrektywy 2009/147/WE i
dyrektywy 92/43/EWG oraz aby 
przyczynić się do skutecznego zarządzania 
obszarami Natura 2000. Należy również 
udostępniać rolnikom wsparcie, aby pomóc 
im w uporaniu się z niedogodnościami na 
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obszarach znajdujących się w dorzeczach, 
wynikającymi z wdrażania ramowej 
dyrektywy wodnej. Wsparcie powinno być 
powiązane z określonymi wymogami 
opisanymi w planach strategicznych WPR, 
wykraczającymi poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi. Państwa 
członkowskie powinny również zapewnić, 
aby płatności dla rolników nie prowadziły 
do podwójnego finansowania ze środków 
ekoprogramów. Opracowując plany 
strategiczne WPR, państwa członkowskie 
powinny ponadto uwzględniać specyficzne 
potrzeby obszarów Natura 2000.

obszarach znajdujących się w dorzeczach, 
wynikającymi z wdrażania ramowej 
dyrektywy wodnej. Wsparcie powinno być 
powiązane z określonymi wymogami 
opisanymi w planach strategicznych WPR, 
wykraczającymi poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi. Państwa 
członkowskie powinny również zapewnić, 
aby płatności dla rolników nie prowadziły 
do podwójnego finansowania ze środków 
ekoprogramów, zapewniając jednocześnie 
dostateczną elastyczność w ramach 
planów strategicznych, tak aby ułatwić 
uzyskanie komplementarności między 
różnymi interwencjami. Opracowując 
plany strategiczne WPR, państwa 
członkowskie powinny ponadto 
uwzględniać specyficzne potrzeby 
obszarów Natura 2000.

Or. en

Poprawka 187
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Aby WPR wniosła poprawioną 
wartość dodaną do stanu środowiska Unii 
i w celu wzmocnienia synergii tej polityki 
z finansowaniem inwestycji w środowisko 
i różnorodność biologiczną, konieczne jest 
utrzymanie odrębnego środka mającego 
na celu rekompensatę dla beneficjentów 
za niedogodności związane z wdrażaniem 
programu Natura 2000 i ramowej 
dyrektywy wodnej. W związku z tym należy 
w dalszym ciągu przyznawać wsparcie 
rolnikom i posiadaczom lasów ze względu 
na doświadczane przez nich szczególne 
niedogodności wynikające z wdrażania 
dyrektywy 2009/147/WE i dyrektywy 
92/43/EWG oraz aby przyczynić się do 
skutecznego zarządzania obszarami 
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Natura 2000. Opracowując plany 
strategiczne WPR, państwa członkowskie 
powinny ponadto uwzględniać specyficzne 
potrzeby obszarów Natura 2000.

Or. en

Uzasadnienie

Obszary Natura 2000 mają kluczowe znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i
uzasadnione jest ujęcie ich w osobnym motywie.

Poprawka 188
Bas Eickhout

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. Inwestycje w
infrastrukturę gospodarstw rolnych 
powinny być dozwolone jedynie pod 
warunkiem, że przejdą podwójny test, 
który wykaże, że wywierają równocześnie 
pozytywny wpływ na realizację 
konkretnych celów związanych ze 
środowiskiem, klimatem i różnorodnością 
biologiczną, określonych w art. 6 
niniejszego rozporządzenia, oraz na 
sytuację gospodarczą gospodarstw 
rolnych. Ponadto aby skuteczniej 
zapewnić spójność planów strategicznych 
WPR z celami Unii, a także równe warunki 
działania w państwach członkowskich, w
niniejszym rozporządzeniu ujęto wykaz 
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negatywny tematów inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi DG AGRI inwestycje w aktywa fizyczne obecnie stanowią prawie 23 % 
wydatków na rozwój obszarów wiejskich w UE-28. Nie ma wyraźnego uzasadnienia dla 
wydatkowania środków publicznych na poprawę sytuacji gospodarczej gospodarstw rolnych, 
chyba że wywiera to – w tym samym czasie – pozytywny wpływ na realizację określonych w
art. 6 celów związanych ze środowiskiem, klimatem lub różnorodnością biologiczną.

Poprawka 189
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Christophe Hansen

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. Należy 
zachęcać w szczególności do 
inwestowania w podwójne systemy 
zapewniające zarówno efektywność 
gospodarczą, jak i środowiskową, takie jak 
systemy uprawy konserwującej lub 
produkcji zintegrowanej. 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.

Or. en



AM\1172895PL.docx 133/174 PE632.139v02-00

PL

Poprawka 190
Mireille D'Ornano

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, bądź z osiągnięciem 
celu zaniechania stosowania pestycydów
w perspektywie długoterminowej, 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.

Or. fr

Poprawka 191
Annie Schreijer-Pierik

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 

(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 
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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.

rolnictwa i leśnictwa, w tym dostępu do 
gruntów rolnych i leśnych, scalania i
poprawy gruntów oraz dostaw i
oszczędzania energii i wody, a także 
ochrony jakości 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.

Or. en

Poprawka 192
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Ten nowy instrument umożliwiłby przeznaczanie jeszcze większej ilości środków (publicznych) 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na prywatne systemy ubezpieczeniowe, na czym 
korzystałyby instytucje finansowe, a nie społeczności, środowisko i rolnicy. PE i Rada 
wyraźnie odrzuciły ostatnią próbę Komisji (w ramach minireformy rozporządzenia 
zbiorczego), aby przenieść środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich do EFIS, ale niniejszą 
reformą Komisja Europejska próbuje dokonać tego samego pod inną nazwą (InvestEU), 
zostawiając mniej funduszy na ochronę środowiska, środki rolno-środowiskowe, inicjatywę 
LEADER itd.

Poprawka 193
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Ważne jest, aby nie zachęcać do niezrównoważonego udzielania pożyczek, ponieważ może to 
osłabić rentowność gospodarstw rolnych.

Poprawka 194
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

rozpoczęcie działalności przez młodych 
rolników i na zakładanie przedsiębiorstw 
wiejskich do 100 000 EUR, przy czym 
beneficjenci powinni móc skorzystać z tej 
kwoty również za pośrednictwem 
instrumentów finansowych lub w
połączeniu z taką formą wsparcia.

Or. en

Uzasadnienie

Programy skierowane do młodych rolników przewidziane w poprzednich reformach WPR 
były zbyt restrykcyjne i doprowadziły do wykluczenia rolników z programów.

Poprawka 195
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Młodzi rolnicy i nowe podmioty
wciąż napotykają znaczne przeszkody 
dotyczące dostępu do gruntów, wysokich 
cen i dostępu do kredytów. Ich 
przedsiębiorstwa są w większym stopniu 
zagrożone zmiennością cen (zarówno w
odniesieniu do nakładów, jak i plonów), a
podmioty te mają duże potrzeby w zakresie 
szkolenia z umiejętności w dziedzinie 
przedsiębiorczości i zarządzania. Istotne 
jest zatem, aby kontynuować udzielanie 
wsparcia na rozpoczęcie działalności 
nowych przedsiębiorstw i nowych
gospodarstw rolnych. Państwa 
członkowskie powinny opracować 
podejście strategiczne oraz określić jasny i
spójny zestaw interwencji na rzecz 
wymiany pokoleń w ramach dotyczącego 
tej kwestii celu szczegółowego. W tym 
celu państwa członkowskie mogą
ustanowić w swoich planach 
strategicznych WPR preferencyjne warunki 
dotyczące instrumentów finansowych dla 
młodych rolników i nowych podmiotów, w

(43) Młodzi rolnicy wciąż napotykają 
znaczne przeszkody dotyczące dostępu do 
gruntów, wysokich cen i dostępu do 
kredytów. Ich przedsiębiorstwa są w
większym stopniu zagrożone zmiennością 
cen (zarówno w odniesieniu do nakładów, 
jak i plonów), a podmioty te mają duże 
potrzeby w zakresie szkolenia z
umiejętności w dziedzinie 
przedsiębiorczości i zarządzania. Istotne 
jest zatem, aby kontynuować udzielanie 
wsparcia na rozpoczęcie działalności
nowych gospodarstw rolnych. Państwa 
członkowskie powinny opracować 
podejście strategiczne oraz określić jasny i
spójny zestaw interwencji na rzecz 
wymiany pokoleń w ramach dotyczącego 
tej kwestii celu szczegółowego. W tym 
celu państwa członkowskie powinny
ustanowić w swoich planach 
strategicznych WPR preferencyjne warunki 
dotyczące specjalnych instrumentów 
finansowych dla młodych rolników, w tym 
koncentrację tematyczną w kwocie 



PE632.139v02-00 138/174 AM\1172895PL.docx

PL

tym koncentrację tematyczną w kwocie 
odpowiadającej co najmniej 2 % rocznej 
puli płatności bezpośrednich. Należy 
zwiększyć maksymalną kwotę pomocy na 
rozpoczęcie działalności przez młodych 
rolników i na zakładanie przedsiębiorstw 
wiejskich do 100 000 EUR, przy czym 
beneficjenci powinni móc skorzystać z tej 
kwoty również za pośrednictwem 
instrumentów finansowych lub w 
połączeniu z taką formą wsparcia.

odpowiadającej co najmniej 4 % rocznej 
puli płatności bezpośrednich. Należy 
zwiększyć maksymalną kwotę pomocy na 
rozpoczęcie działalności przez młodych 
rolników i na zakładanie przedsiębiorstw 
wiejskich do 100 000 EUR, przy czym 
beneficjenci powinni móc skorzystać z tej 
kwoty również za pośrednictwem
specjalnych instrumentów finansowych lub 
w połączeniu z taką formą wsparcia.

Or. it

Poprawka 196
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43a) Aby promować zasadę równości 
kobiet i mężczyzn, państwa członkowskie 
mogą w planach strategicznych WPR 
ustanowić szczególne warunki dla 
instrumentów finansowych dotyczących 
wzmacniania pozycji kobiet na obszarach 
wiejskich i ich możliwości zawodowych. 
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny przyznawać pierwszeństwo 
kobietom w planach strategicznych WPR, 
aby m.in. zapewnić im lepszy dostęp do 
gruntów rolnych i kredytów i w ten sposób 
przyczynić się do zwiększenia liczby kobiet 
będących właścicielkami gospodarstw 
rolnych oraz przedsiębiorcami na 
obszarach wiejskich.

Or. sv

Poprawka 197
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia odpowiednich narzędzi do 
zarządzania ryzykiem, należy utrzymać 
finansowanie ze środków EFRROW
składek ubezpieczeniowych i funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych. Kategoria 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych 
obejmuje zarówno fundusze związane ze 
stratami produkcyjnymi, jak i ogólne i
specyficzne dla danego sektora narzędzia 
stabilizacji dochodów związane z
utraconymi dochodami.

(44) Biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia odpowiednich narzędzi do 
zarządzania ryzykiem, należy utrzymać 
finansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG)
składek ubezpieczeniowych i funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych. Kategoria 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych 
obejmuje zarówno fundusze związane ze 
stratami produkcyjnymi, jak i ogólne i
specyficzne dla danego sektora narzędzia 
stabilizacji dochodów związane z
utraconymi dochodami.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie niektóre narzędzia zarządzania ryzykiem umożliwiają przeznaczanie środków 
(publicznych) na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na prywatne systemy ubezpieczeniowe, na 
czym korzystają instytucje finansowe, a nie społeczności, środowisko i rolnicy. Oprócz tego 
ubezpieczenia mogą utrwalać złe praktyki rolne ze względu na niezachęcanie do 
usprawnionych praktyk takich jak ochrona gleby, unikanie monokultur itd. W przypadku 
ubezpieczeń pochodzących z pierwszego filaru ze środków na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich można by finansować systemy rozwoju obszarów wiejskich dla dobra publicznego, 
na przykład ochronę środowiska, środki rolnośrodowiskowe, inicjatywę LEADER itd.

Poprawka 198
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia odpowiednich narzędzi do 
zarządzania ryzykiem, należy utrzymać 
finansowanie ze środków EFRROW 
składek ubezpieczeniowych i funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych. Kategoria 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych 
obejmuje zarówno fundusze związane ze 
stratami produkcyjnymi, jak i ogólne i

(44) Biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia odpowiednich narzędzi do 
zarządzania ryzykiem w określonych 
sektorach, należy utrzymać finansowanie 
ze środków EFRG funduszy ubezpieczeń 
wzajemnych. Kategoria funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych obejmuje 
zarówno fundusze związane ze stratami 
produkcyjnymi, jak i ogólne i specyficzne 
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specyficzne dla danego sektora narzędzia 
stabilizacji dochodów związane z
utraconymi dochodami.

dla danego sektora narzędzia stabilizacji 
dochodów związane z utraconymi 
dochodami.

Or. de

Uzasadnienie

Nie wynagradza się ryzykownych zachowań.

Poprawka 199
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Wsparcie powinno umożliwiać 
ustanowienie i wdrożenie współpracy 
między co najmniej dwoma podmiotami, 
aby zrealizować cele WPR. Wsparcie może 
obejmować wszystkie aspekty takiej 
współpracy, takie jak ustanowienie 
systemów jakości; wspólne działania w
zakresie środowiska i działania w
dziedzinie klimatu; promowanie krótkich 
łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; 
projekty pilotażowe; projekty grup 
operacyjnych w ramach europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, 
lokalne projekty rozwojowe, inteligentne 
wsie, stowarzyszenia kupujących i kółka 
rolnicze; partnerstwa gospodarstw rolnych; 
plany urządzenia lasu; sieci i klastry; 
rolnictwo społeczne; rolnictwo wspierane 
przez społeczność lokalną; działania 
wchodzące w zakres inicjatywy LEADER; 
oraz ustanawianie grup producentów i
organizacji producentów, a także innych 
form współpracy uznanej za niezbędną do 
realizacji celów szczegółowych WPR.

(45) Wsparcie powinno umożliwiać 
ustanowienie i wdrożenie współpracy 
między co najmniej dwoma podmiotami, 
aby zrealizować cele WPR. Wsparcie może 
obejmować wszystkie aspekty takiej 
współpracy, takie jak ustanowienie 
systemów jakości; wspólne działania w
zakresie środowiska i działania w
dziedzinie klimatu; promowanie krótkich 
łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; 
projekty pilotażowe; projekty grup 
operacyjnych w ramach europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, 
lokalne projekty rozwojowe, inteligentne 
wsie, stowarzyszenia kupujących i kółka 
rolnicze; partnerstwa gospodarstw rolnych; 
plany urządzenia lasu, które 
maksymalizują potencjał lasów w zakresie 
skutecznej sekwestracji dwutlenku węgla z
atmosfery i dostarczania odnawialnej 
biomasy, która może zastąpić surowce 
kopalne, oraz zachęcają do wymiany 
wiedzy i informacji na temat europejskich 
ekosystemów leśnych; sieci i klastry; 
rolnictwo społeczne; rolnictwo wspierane 
przez społeczność lokalną; działania 
wchodzące w zakres inicjatywy LEADER; 
oraz ustanawianie grup producentów i
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organizacji producentów, a także innych 
form współpracy uznanej za niezbędną do 
realizacji celów szczegółowych WPR.

Or. en

Poprawka 200
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Wsparcie powinno umożliwiać 
ustanowienie i wdrożenie współpracy 
między co najmniej dwoma podmiotami, 
aby zrealizować cele WPR. Wsparcie może 
obejmować wszystkie aspekty takiej 
współpracy, takie jak ustanowienie 
systemów jakości; wspólne działania w
zakresie środowiska i działania w
dziedzinie klimatu; promowanie krótkich 
łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; 
projekty pilotażowe; projekty grup 
operacyjnych w ramach europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, 
lokalne projekty rozwojowe, inteligentne 
wsie, stowarzyszenia kupujących i kółka 
rolnicze; partnerstwa gospodarstw rolnych; 
plany urządzenia lasu; sieci i klastry; 
rolnictwo społeczne; rolnictwo wspierane 
przez społeczność lokalną; działania 
wchodzące w zakres inicjatywy LEADER; 
oraz ustanawianie grup producentów i
organizacji producentów, a także innych 
form współpracy uznanej za niezbędną do 
realizacji celów szczegółowych WPR.

(45) Wsparcie powinno umożliwiać 
ustanowienie i wdrożenie współpracy 
między co najmniej dwoma podmiotami, 
aby zrealizować cele WPR. Wsparcie może 
obejmować wszystkie aspekty takiej 
współpracy, takie jak ustanowienie 
systemów jakości; wspólne działania w
zakresie środowiska i działania w
dziedzinie klimatu; promowanie krótkich 
łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; 
projekty pilotażowe; projekty grup 
operacyjnych w ramach europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, 
lokalne projekty rozwojowe, inteligentne 
wsie, stowarzyszenia kupujących i kółka 
rolnicze; partnerstwa gospodarstw rolnych; 
plany urządzenia lasu, w tym system rolno-
leśny; sieci i klastry; rolnictwo społeczne; 
rolnictwo wspierane przez społeczność 
lokalną; działania wchodzące w zakres 
inicjatywy LEADER; oraz ustanawianie 
grup producentów i organizacji 
producentów, a także innych form 
współpracy uznanej za niezbędną do 
realizacji celów szczegółowych WPR.

Or. en

Poprawka 201
Francesc Gambús
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Wsparcie powinno umożliwiać 
ustanowienie i wdrożenie współpracy 
między co najmniej dwoma podmiotami, 
aby zrealizować cele WPR. Wsparcie może 
obejmować wszystkie aspekty takiej 
współpracy, takie jak ustanowienie 
systemów jakości; wspólne działania w
zakresie środowiska i działania w
dziedzinie klimatu; promowanie krótkich 
łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; 
projekty pilotażowe; projekty grup 
operacyjnych w ramach europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, 
lokalne projekty rozwojowe, inteligentne 
wsie, stowarzyszenia kupujących i kółka 
rolnicze; partnerstwa gospodarstw rolnych; 
plany urządzenia lasu; sieci i klastry; 
rolnictwo społeczne; rolnictwo wspierane 
przez społeczność lokalną; działania 
wchodzące w zakres inicjatywy LEADER; 
oraz ustanawianie grup producentów i
organizacji producentów, a także innych 
form współpracy uznanej za niezbędną do 
realizacji celów szczegółowych WPR.

(45) Wsparcie powinno umożliwiać 
ustanowienie i wdrożenie współpracy 
między co najmniej dwoma podmiotami, 
aby zrealizować cele WPR. Wsparcie może 
obejmować wszystkie aspekty takiej 
współpracy, takie jak ustanowienie i 
utrzymanie systemów jakości; wspólne 
działania w zakresie środowiska i działania 
w dziedzinie klimatu; promowanie 
krótkich łańcuchów dostaw i rynków 
lokalnych; projekty pilotażowe; projekty 
grup operacyjnych w ramach 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, lokalne projekty rozwojowe, 
inteligentne wsie, stowarzyszenia 
kupujących i kółka rolnicze; partnerstwa 
gospodarstw rolnych; plany urządzenia 
lasu; sieci i klastry; rolnictwo społeczne; 
rolnictwo wspierane przez społeczność 
lokalną; działania wchodzące w zakres 
inicjatywy LEADER; oraz ustanawianie 
grup producentów i organizacji 
producentów, a także innych form 
współpracy uznanej za niezbędną do 
realizacji celów szczegółowych WPR.

Or. es

Poprawka 202
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Wsparcie na rzecz płatności 
bezpośrednich w ramach planów 
strategicznych WPR należy przyznawać w
ramach alokacji krajowych ustalonych w

(48) Zasadnicze znaczenie ma, by w
okresie objętym WRF na lata 2021–2027 
proces konwergencji został koniecznie w
pełni zakończony, tak aby zapewnić 
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niniejszym rozporządzeniu. Wspomniane 
alokacje krajowe powinny odzwierciedlać 
fakt kontynuowania zmian, które polegają 
na stopniowym zwiększaniu alokacji dla 
państw członkowskich o najniższym 
poziomie wsparcia na hektar, aby 
zniwelować 50 % różnicy między
poziomem najniższego wsparcia a 90 % 
średniej unijnej. Aby uwzględnić 
mechanizm zmniejszania płatności i
wykorzystanie otrzymanego w wyniku jego 
zastosowania produktu w państwie 
członkowskim, należy zezwolić na to, aby 
w planie strategicznym WPR danego 
państwa członkowskiego całkowite 
orientacyjne alokacje finansowe na rok 
były większe niż alokacja krajowa.

zarówno uczciwą konkurencję między 
państwami członkowskimi, jak i
egzekwowanie zasad równości na szczeblu 
UE, oraz by wdrożyć w całości decyzję 
Rady Europejskiej zawierającą konkluzje 
prezydencji z 24–25 października 2002 r.1.

____________________

1. Konkluzje prezydencji Rady 
Europejskiej, nr ref. 14702/02, 26.11.2002 
r., punkt 12, 
https://www.consilium.europa.eu/media/2
0917/72968.pdf

Or. en

Uzasadnienie

Zapewniłoby to pełną konwergencję zewnętrzną (parytet między państwami członkowskimi) 
do końca następnego okresu programowania.

Poprawka 203
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Wsparcie na rzecz płatności 
bezpośrednich w ramach planów 
strategicznych WPR należy przyznawać w
ramach alokacji krajowych ustalonych w
niniejszym rozporządzeniu. Wspomniane 
alokacje krajowe powinny odzwierciedlać 
fakt kontynuowania zmian, które polegają 

(48) Ze środków EFRG nie należy 
wspierać działań, które mogłyby szkodzić 
środowisku lub które są niezgodne z
celami klimatycznymi i środowiskowymi.
Wsparcie na rzecz płatności bezpośrednich 
w ramach planów strategicznych WPR 
należy przyznawać w ramach alokacji 
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na stopniowym zwiększaniu alokacji dla 
państw członkowskich o najniższym 
poziomie wsparcia na hektar, aby 
zniwelować 50 % różnicy między 
poziomem najniższego wsparcia a 90 % 
średniej unijnej. Aby uwzględnić 
mechanizm zmniejszania płatności i
wykorzystanie otrzymanego w wyniku 
jego zastosowania produktu w państwie 
członkowskim, należy zezwolić na to, aby 
w planie strategicznym WPR danego 
państwa członkowskiego całkowite 
orientacyjne alokacje finansowe na rok 
były większe niż alokacja krajowa.

krajowych ustalonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Wspomniane alokacje 
krajowe powinny odzwierciedlać fakt 
kontynuowania zmian, które polegają na 
stopniowym zwiększaniu alokacji dla 
państw członkowskich o najniższym 
poziomie wsparcia na hektar, aby 
zniwelować 50 % różnicy między 
poziomem najniższego wsparcia a 90 % 
średniej unijnej. Aby uwzględnić 
mechanizm zmniejszania płatności i
wykorzystanie otrzymanego w wyniku 
jego zastosowania produktu w państwie 
członkowskim, należy zezwolić na to, aby 
w planie strategicznym WPR danego 
państwa członkowskiego całkowite 
orientacyjne alokacje finansowe na rok 
były większe niż alokacja krajowa.

Or. en

Poprawka 204
Jadwiga Wiśniewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Wsparcie na rzecz płatności 
bezpośrednich w ramach planów 
strategicznych WPR należy przyznawać w 
ramach alokacji krajowych ustalonych w 
niniejszym rozporządzeniu. Wspomniane 
alokacje krajowe powinny odzwierciedlać 
fakt kontynuowania zmian, które polegają 
na stopniowym zwiększaniu alokacji dla 
państw członkowskich o najniższym
poziomie wsparcia na hektar, aby 
zniwelować 50 % różnicy między 
poziomem najniższego wsparcia a 90 % 
średniej unijnej. Aby uwzględnić 
mechanizm zmniejszania płatności i 
wykorzystanie otrzymanego w wyniku 
jego zastosowania produktu w państwie 
członkowskim, należy zezwolić na to, aby 
w planie strategicznym WPR danego 

(48) Wsparcie na rzecz płatności 
bezpośrednich w ramach planów 
strategicznych WPR należy przyznawać w 
ramach alokacji krajowych ustalonych w 
niniejszym rozporządzeniu. Wspomniane 
alokacje krajowe powinny odzwierciedlać 
fakt kontynuowania zmian, które polegają 
na stopniowym zmienianiu alokacji dla 
państw członkowskich w kierunku 
średniej unijnej. Do końca wieloletniej 
perspektywy finansowej 2021-2027 
różnica w poziomie wsparcia na hektar
powinna zniknąć całkowicie, a poziom
wsparcia na ha powinien być równy we 
wszystkich państwach członkowskich 
najpóźniej w 2027 roku. Aby uwzględnić 
mechanizm zmniejszania płatności i 
wykorzystanie otrzymanego w wyniku 
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państwa członkowskiego całkowite 
orientacyjne alokacje finansowe na rok 
były większe niż alokacja krajowa.

jego zastosowania produktu w państwie 
członkowskim, należy zezwolić na to, aby 
w planie strategicznym WPR danego 
państwa członkowskiego całkowite 
orientacyjne alokacje finansowe na rok 
były większe niż alokacja krajowa.

Or. pl

Poprawka 205
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Ze środków EFRROW nie należy 
wspierać inwestycji, które mogłyby 
szkodzić środowisku naturalnemu. W
związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie w niniejszym
rozporządzeniu pewnej liczby zasad 
dotyczących wykluczenia, a także 
możliwości dalszego rozwijania tych 
gwarancji w aktach delegowanych. W
szczególności ze środków EFRROW nie 
należy finansować inwestycji w
nawadnianie, które nie przyczyniają się do 
osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu 
danej jednolitej części wód lub jednolitych 
części wód, ani inwestycji w zalesianie, 
które nie są spójne z celami w zakresie 
klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami 
zrównoważonej gospodarki leśnej.

(50) Ze środków EFRROW nie należy 
wspierać inwestycji, które mogłyby 
szkodzić środowisku lub które są 
niezgodne z celami klimatycznymi i 
środowiskowymi. W związku z tym 
konieczne jest wprowadzenie w niniejszym 
rozporządzeniu pewnej liczby zasad 
dotyczących wykluczenia, a także 
możliwości dalszego rozwijania tych 
gwarancji w aktach delegowanych. W
szczególności ze środków EFRROW nie 
należy finansować inwestycji, które są 
przewidziane w planach gospodarowania 
lub innych instrumentach, wobec których 
toczy się postępowanie w sprawie
naruszenia przepisów, ani inwestycji w
nawadnianie i osuszanie, które nie 
przyczyniają się do osiągnięcia lub 
utrzymania dobrego stanu danej jednolitej 
części wód lub jednolitych części wód, ani 
inwestycji w zalesianie i ponowne 
zalesianie/renaturalizację, które nie są 
spójne z celami w zakresie klimatu i
środowiska zgodnymi z planami 
urządzenia lasu, planami zarządzania 
obszarami Natura 2000 oraz przepisami 
lub wytycznymi w sprawie inwazyjnych 
gatunków obcych. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić, by władze odgrywały 
aktywną rolę w ekologii i zarządzaniu 
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pożarami lasów w ramach dowolnych 
działań związanych z zalesianiem lub 
ponownym zalesianiem oraz wzmocniły 
rolę „miękkich” środków 
zapobiegawczych i gospodarowania 
gruntami.

Or. en

Uzasadnienie

re forest: Sustainable forest management principles do not mean anything concrete in 
practice and do not really work around set of indicators. The Commission indirectly 
acknowledged this by not being able at the technical meeting to reply to what would this 
reading in practice mean, rather than being a nice aspiration emanating from the Pan 
European Guidelines. Investments need to have clear rules that competent national 
authorities will be able to work around and avoid perverse investments. Further, any 
proposal of funding of investments which would contribute to wrong implementation of EU 
acquis should be rejected.

Poprawka 206
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Ze środków EFRROW nie należy 
wspierać inwestycji, które mogłyby 
szkodzić środowisku naturalnemu. W
związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie w niniejszym 
rozporządzeniu pewnej liczby zasad 
dotyczących wykluczenia, a także 
możliwości dalszego rozwijania tych 
gwarancji w aktach delegowanych. W
szczególności ze środków EFRROW nie 
należy finansować inwestycji w
nawadnianie, które nie przyczyniają się do
osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu 
danej jednolitej części wód lub jednolitych 
części wód, ani inwestycji w zalesianie, 
które nie są spójne z celami w zakresie 
klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami 
zrównoważonej gospodarki leśnej.

(50) Ze środków EFRROW należy 
wspierać w pierwszej kolejności 
inwestycje, które generują korzyści 
zarówno gospodarcze, jak i środowiskowe, 
a nie należy wspierać inwestycji, które 
mogłyby szkodzić środowisku 
naturalnemu. W związku z tym konieczne 
jest wprowadzenie w niniejszym 
rozporządzeniu pewnej liczby zasad 
dotyczących wykluczenia, a także 
możliwości dalszego rozwijania tych 
gwarancji w aktach delegowanych. W
szczególności ze środków EFRROW nie 
należy finansować inwestycji w
nawadnianie, które nie przyczyniają się do
uzyskania dobrego stanu danej jednolitej 
części wód lub jednolitych części wód w
rozumieniu dyrektywy 2000/60/WE z
powodów związanych z ilością wód, chyba 
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że inwestycje te są zgodne z zasadami 
opisanymi w art. 4 ust. 7 dyrektywy 
2000/60/WE, ani inwestycji w zalesianie, 
które nie są spójne z celami w zakresie 
klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami 
zrównoważonej gospodarki leśnej.

Or. en

Poprawka 207
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Ze środków EFRROW nie należy 
wspierać inwestycji, które mogłyby 
szkodzić środowisku naturalnemu. W
związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie w niniejszym 
rozporządzeniu pewnej liczby zasad 
dotyczących wykluczenia, a także 
możliwości dalszego rozwijania tych 
gwarancji w aktach delegowanych. W
szczególności ze środków EFRROW nie 
należy finansować inwestycji w
nawadnianie, które nie przyczyniają się do 
osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu 
danej jednolitej części wód lub jednolitych 
części wód, ani inwestycji w zalesianie, 
które nie są spójne z celami w zakresie 
klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami 
zrównoważonej gospodarki leśnej.

(50) Ze środków EFRROW nie należy 
wspierać inwestycji, które mogłyby 
szkodzić środowisku naturalnemu. W
związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie w niniejszym 
rozporządzeniu podwójnej zasady, zgodnie 
z którą wszystkie inwestycje 
infrastrukturalne dotyczące gospodarstw 
rolnych muszą równocześnie wykazywać 
pozytywny wpływ na środowisko, klimat i
różnorodność biologiczną z jednej strony 
oraz na sytuację gospodarczą gospodarstw 
rolnych z drugiej strony. Oprócz tego 
należy wprowadzić pewną liczbę bardziej 
szczegółowych zasad dotyczących 
wykluczenia, a także możliwości dalszego 
rozwijania obu rodzajów tych gwarancji w
aktach delegowanych. W szczególności ze
środków EFRROW nie należy finansować 
inwestycji w nawadnianie, które nie 
przyczyniają się do osiągnięcia lub 
utrzymania dobrego stanu danej jednolitej 
części wód lub jednolitych części wód, ani 
inwestycji w zalesianie, które nie są spójne 
z celami w zakresie klimatu i środowiska 
zgodnymi z zasadami zrównoważonej 
gospodarki leśnej.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie ma wyraźnego uzasadnienia dla wydatkowania środków publicznych na poprawę sytuacji 
gospodarczej gospodarstw rolnych, chyba że wywiera to – w tym samym czasie – pozytywny 
wpływ na realizację określonych w art. 6 celów związanych ze środowiskiem, klimatem lub 
różnorodnością biologiczną.

Poprawka 208
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Ze środków EFRROW nie należy 
wspierać inwestycji, które mogłyby 
szkodzić środowisku naturalnemu. W
związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie w niniejszym 
rozporządzeniu pewnej liczby zasad 
dotyczących wykluczenia, a także 
możliwości dalszego rozwijania tych 
gwarancji w aktach delegowanych. W
szczególności ze środków EFRROW nie 
należy finansować inwestycji w
nawadnianie, które nie przyczyniają się do 
osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu 
danej jednolitej części wód lub jednolitych 
części wód, ani inwestycji w zalesianie, 
które nie są spójne z celami w zakresie 
klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami 
zrównoważonej gospodarki leśnej.

(50) Ze środków EFRROW nie należy 
wspierać inwestycji, które mogłyby 
szkodzić środowisku naturalnemu, 
szkodzić zdrowiu ludzi bądź zwierząt, a 
także które nie pozwalają zapewnić 
spełnienia obowiązujących przepisów w 
dziedzinie dobrostanu zwierząt. W
związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie w niniejszym 
rozporządzeniu pewnej liczby zasad 
dotyczących wykluczenia, a także 
możliwości dalszego rozwijania tych 
gwarancji w aktach delegowanych. W
szczególności ze środków EFRROW nie 
należy finansować inwestycji w
nawadnianie, które nie przyczyniają się do 
osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu 
danej jednolitej części wód lub jednolitych 
części wód, ani inwestycji w zalesianie, 
które nie są spójne z celami w zakresie 
klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami 
zrównoważonej gospodarki leśnej.

Or. sv

Poprawka 209
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Ze środków EFRROW nie należy 
wspierać inwestycji, które mogłyby 
szkodzić środowisku naturalnemu. W
związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie w niniejszym 
rozporządzeniu pewnej liczby zasad 
dotyczących wykluczenia, a także 
możliwości dalszego rozwijania tych 
gwarancji w aktach delegowanych. W
szczególności ze środków EFRROW nie 
należy finansować inwestycji w
nawadnianie, które nie przyczyniają się do 
osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu 
danej jednolitej części wód lub jednolitych 
części wód, ani inwestycji w zalesianie, 
które nie są spójne z celami w zakresie 
klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami 
zrównoważonej gospodarki leśnej.

(50) Ze środków EFRROW nie należy 
wspierać inwestycji, które mogłyby 
szkodzić środowisku naturalnemu, 
zagrażać zdrowiu ludzi lub zwierząt albo 
nie być w stanie spełnić wymogów 
dotyczących dobrostanu zwierząt. W
związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie w niniejszym 
rozporządzeniu pewnej liczby zasad 
dotyczących wykluczenia, a także 
możliwości dalszego rozwijania tych 
gwarancji w aktach delegowanych. W
szczególności ze środków EFRROW nie 
należy finansować inwestycji w
nawadnianie, które nie przyczyniają się do 
osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu 
danej jednolitej części wód lub jednolitych 
części wód, ani inwestycji w zalesianie, 
które nie są spójne z celami w zakresie 
klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami 
zrównoważonej gospodarki leśnej.

Or. en

Uzasadnienie

Ze środków EFRROW nie należy wspierać niezrównoważonych inwestycji. Wysokie standardy 
w zakresie dobrostanu zwierząt oraz ochrony zdrowia zwierząt i ludzi są istotnym elementem 
zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 210
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

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 

(51) W celu zapewnienia 
odpowiedniego finansowania niektórych 
priorytetów należy określić zasady 
dotyczące minimalnych alokacji 
finansowych dla tych priorytetów w
ramach wsparcia z EFRROW. Aby 



PE632.139v02-00 150/174 AM\1172895PL.docx

PL

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.

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. Komisja powinna 
zapewnić, by wsparcie dochodów związane 
z produkcją było udzielane wyłącznie na 
rzecz takich metod produkcji, które 
zapewniają wartość dodaną dla klimatu i
środowiska oraz są bardziej przyjazne 
zwierzętom i środowisku, niż wymagają 
tego minimalne normy prawne; w celu 
uniknięcia zakłóceń rynku Komisja 
powinna zapewnić, by płatności związane 
z wielkością produkcji nie były 
przyznawane w regionach, w których 
sektory wykazują nadprodukcję, aby 
uniknąć nadwyżki strukturalnej i spadku 
cen. 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, o ile wsparcie to 
jest uzasadnione rzeczywistą potrzebą 
społeczną lub środowiskową.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie związane z produkcją powinno być udzielane wyłącznie na rzecz takich metod 
produkcji, których nie da się wesprzeć za pomocą innych środków i które oferują prawdziwą 
wartość dodaną dla klimatu i środowiska; należy unikać nieokreślonego status quo z
niewielką kontrolą ze strony Komisji.

Poprawka 211
Angélique Delahaye

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, 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 w celu zmniejszenia 
zależności od importu roślin 
wysokobiałkowych.

Or. fr

Poprawka 212
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51a) Aby umożliwić Unii 
uniezależnienie się od importu białek 
roślinnych, WPR ma na celu promowanie, 
zgodnie z dyrektywą w sprawie energii ze 
źródeł odnawialnych, przekształcania 
produktów równoległych z roślin 
wysokobiałkowych w biopaliwa.

Or. fr
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Poprawka 213
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(52) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program ten 
przyczyni się do uwzględnienia działań w
dziedzinie klimatu w politykach Unii oraz 
do osiągnięcia celu końcowego, jakim jest 
przeznaczanie 25 % wydatków z budżetu 
UE na realizację celów związanych z
klimatem. W odniesieniu do działań 
realizowanych w ramach WPR oczekuje 
się, że 40 % całkowitej puli środków 
finansowych WPR będzie przyczyniać się 
do realizacji celów klimatycznych. 
Odpowiednie działania zostaną określone 
w trakcie przygotowania i realizacji 
programu oraz zostaną poddane ponownej 
ocenie w kontekście odpowiednich 
ewaluacji i przeglądów. Podobnie, biorąc 
pod uwagę zły stan chronionych 
gatunków i siedlisk rolnych oraz 
znaczenie dzikiej różnorodności 
biologicznej dla zdrowia systemów 
rolnych i długoterminowej wydajności, 
oraz zgodnie z konkluzjami Rady w
sprawie planu działania UE na rzecz 
przyrody, ludzi i gospodarki, w ramach 
WPR powinno przeznaczać się co 
najmniej 15 mld EUR rocznie na 
ukierunkowane i skuteczne systemy 
związane z różnorodnością biologiczną na 
podstawie aktualnych szacunków kosztów 
wdrożenia Natura 2000. Ma to zasadnicze 
znaczenie dla zintegrowania Natura 2000 
i szerzej zakrojonej różnorodności 
biologicznej ze wspólną polityką rolną w
świetle istotnych niedoborów środków 
finansowych.
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Or. en

Poprawka 214
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(52) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program ten 
przyczyni się do uwzględnienia działań w
dziedzinie klimatu i środowiska w
politykach Unii oraz do osiągnięcia celu 
końcowego, jakim jest przeznaczanie 25 % 
wydatków z budżetu UE na realizację
celów związanych z klimatem i 
środowiskiem. W odniesieniu do działań 
realizowanych w ramach WPR oczekuje 
się, że 40 % całkowitej puli środków 
finansowych WPR będzie przyczyniać się 
do realizacji celów klimatycznych i 
środowiskowych. Odpowiednie działania 
zostaną określone w trakcie przygotowania 
i realizacji programu oraz zostaną poddane 
ponownej ocenie w kontekście 
odpowiednich ewaluacji i przeglądów. W 
związku z tym co najmniej 40 % 
całkowitej puli środków finansowych 
WPR należy przeznaczyć na środki 
służące przejściu od obecnych systemów 
produkcji do praktyk rolno-ekologicznych 
z poszanowaniem środowiska i 
różnorodności biologicznej oraz na 
utrzymanie tych praktyk.

Or. fr

Poprawka 215
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(52) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program ten 
przyczyni się do uwzględnienia działań w
dziedzinie klimatu w politykach Unii oraz 
do osiągnięcia celu końcowego, jakim jest 
przeznaczanie 30 % wydatków z budżetu 
UE na realizację celów związanych z
klimatem, oraz do stopniowego 
wycofywania dotacji, które mają szkodliwy 
wpływ na środowisko. Środki na działania 
realizowane w ramach WPR powinny 
stanowić co najmniej 40 % całkowitej puli 
środków finansowych WPR
przeznaczonych na realizację celów 
klimatycznych. Odpowiednie działania 
zostaną określone w trakcie przygotowania 
i realizacji programu oraz zostaną poddane 
ponownej ocenie w kontekście 
odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

Or. en

Poprawka 216
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
realizacji porozumienia paryskiego i celów
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program ten 
przyczyni się do uwzględnienia działań w

(52) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, które 
stało się globalnym wyzwaniem, zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program ten 



AM\1172895PL.docx 155/174 PE632.139v02-00

PL

dziedzinie klimatu w politykach Unii oraz 
do osiągnięcia celu końcowego, jakim jest 
przeznaczanie 25 % wydatków z budżetu 
UE na realizację celów związanych z
klimatem. W odniesieniu do działań 
realizowanych w ramach WPR oczekuje 
się, że 40 % całkowitej puli środków 
finansowych WPR będzie przyczyniać się 
do realizacji celów klimatycznych. 
Odpowiednie działania zostaną określone 
w trakcie przygotowania i realizacji 
programu oraz zostaną poddane ponownej 
ocenie w kontekście odpowiednich 
ewaluacji i przeglądów.

przyczyni się do uwzględnienia działań w
dziedzinie klimatu w politykach Unii oraz 
do osiągnięcia celu końcowego, jakim jest 
przeznaczanie 25 % wydatków z budżetu 
UE na realizację celów związanych z
klimatem. W odniesieniu do działań 
realizowanych w ramach WPR oczekuje 
się, że 40 % całkowitej puli środków 
finansowych WPR będzie przyczyniać się 
do realizacji celów klimatycznych. 
Odpowiednie działania zostaną określone 
w trakcie przygotowania i realizacji 
programu oraz zostaną poddane ponownej 
ocenie w kontekście odpowiednich 
ewaluacji i przeglądów.

Or. fr

Poprawka 217
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(52) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program ten 
przyczyni się do uwzględnienia działań w
dziedzinie klimatu w politykach Unii oraz 
do osiągnięcia celu końcowego, jakim jest 
przeznaczanie co najmniej 30 %
wydatków z budżetu UE na realizację 
celów związanych z klimatem. W
odniesieniu do działań realizowanych w
ramach WPR oczekuje się, że 40 % 
całkowitej puli środków finansowych WPR 
będzie przyczyniać się do realizacji celów 
klimatycznych. Odpowiednie działania 
zostaną określone w trakcie przygotowania 
i realizacji programu oraz zostaną poddane 
ponownej ocenie w kontekście 
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ewaluacji i przeglądów. odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

Or. en

Uzasadnienie

30 % na cele związane z klimatem ustalono w WRF.

Poprawka 218
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52a) Biorąc pod uwagę znaczenie 
przeciwdziałania utracie różnorodności 
gatunkowej zgodnie z zobowiązaniami 
Unii do wdrożenia Konwencji o 
różnorodności gatunkowej i spełnienia 
celów zrównoważonego rozwoju 
przyjętych przez ONZ, program ten 
przyczyni się do włączenia działań 
służących ochronie różnorodności 
biologicznej do polityki Unii, szczególnie 
w odniesieniu do rodzajów użytków 
rolnych i do siedlisk, oraz udostępni na 
wspieranie celów różnorodności 
biologicznej środki WPR w wysokości 15
mld EUR rocznie, które mają być 
uzupełniane o 5 mld EUR rocznie ze 
środków państw członkowskich. W 
szczególności finansowanie to wspiera 
działania służące ochronie różnorodności 
gatunkowej w rozumieniu art. 28 i
działania służące ochronie różnorodności 
gatunkowej w rozumieniu art. 65 i 67.

Or. de

Uzasadnienie

Powstrzymanie utraty różnorodności gatunkowej.

Poprawka 219
Guillaume Balas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52a) Biorąc pod uwagę wpływ 
syntetycznych pestycydów na zdrowie 
ludzkie, środowisko i różnorodność 
biologiczną, alternatywę, jaką jest 
rolnictwo ekologiczne, należy uznać za 
wzorcową metodę produkcji służącą 
zachowaniu różnorodności biologicznej, 
poprawie jakości żywności, wody i gleby. 
Unia Europejska powinna wykazać 
ambicję w zwiększaniu udziału gruntów 
rolnych wykorzystywanych na potrzeby 
rolnictwa ekologicznego i zapewnić 
rolnikom odpowiednie środki do realizacji 
tego celu.

Or. fr

Poprawka 220
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52a) Uwzględniając liczne wyzwania w
odnośnych obszarach, w ramach WPR 
należy przeznaczyć 50 % całkowitej puli 
środków finansowych WPR na 
szczegółowe cele określone w art. 6 ust. 1 
lit. d), e) i f) oraz na cele związane z
dobrostanem zwierząt, żywnością i
zdrowiem, określone w art. 6. ust. 1 lit. i) 
niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie powinny składać Komisji 
coroczne sprawozdania na temat 
konkretnego wykorzystania środków 
EFRG i EFRROW na potrzeby realizacji 
tych celów.

Or. en
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Poprawka 221
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52a) Aby poprawić zdrowie i dobrostan 
zwierząt zgodnie z najlepszą dostępną 
wiedzą naukową i potrzebami 
społecznymi, państwa członkowskie 
powinny przewidzieć co najmniej 5 % 
całkowitej puli środków EFRROW 
przeznaczonych na realizację swoich 
planów strategicznych na środki 
wspierające praktyki, które przekraczają 
normy ustanowione w istniejących 
przepisach unijnych dotyczących 
dobrostanu zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas formułowania i wdrażania WPR UE i państwa członkowskie muszą w pełni 
uwzględnić wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt, biorąc pod uwagę fakt, że zwierzęta 
są istotami zdolnymi do odczuwania (art. 13 TFUE). Powinno to obejmować zabezpieczenie 
wydatków na realizację celów związanych z dobrostanem zwierząt.

Poprawka 222
Francesc Gambús

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 

(55) W celu zapewnienia wyraźnego 
strategicznego charakteru planów 
strategicznych WPR oraz ułatwienia 
powiązań z innymi politykami Unii, a
zwłaszcza z ugruntowanymi 
długoterminowymi celami krajowymi 
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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.

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. Taki plan 
strategiczny może jednak obejmować 
interwencje w dziedzinie rozwoju 
obszarów wiejskich mające 
zregionalizowany charakter, z 
uwzględnieniem struktury 
administracyjnej państw członkowskich.

Or. es

Poprawka 223
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) W trakcie opracowywania planów 
strategicznych WPR państwa członkowskie 
powinny przeanalizować swoją 
specyficzną sytuację i potrzeby, wyznaczyć 
cele końcowe związane z realizacją celów 
WPR i opracować interwencje, które 
pozwolą na osiągnięcie tych celów 
końcowych i równocześnie będą 
dostosowane do szczególnych warunków 
krajowych i regionalnych, w tym do 
potrzeb regionów najbardziej oddalonych 
zgodnie z art. 349 TFUE. Proces ten 
powinien wzmocnić zasadę pomocniczości 
we wspólnych unijnych ramach, przy 
jednoczesnym zapewnieniu zgodności z
ogólnymi zasadami prawa Unii i celami 
WPR. W związku z tym należy ustanowić 
przepisy dotyczące struktury i treści 
planów strategicznych WPR.

(56) W trakcie opracowywania planów 
strategicznych WPR państwa członkowskie 
powinny przeanalizować swoją 
specyficzną sytuację i potrzeby, wyznaczyć
realistyczne cele końcowe związane z
realizacją celów WPR i opracować 
interwencje, które pozwolą na osiągnięcie 
tych celów końcowych, dając jednocześnie 
pewność beneficjentom końcowym, i
równocześnie będą dostosowane do 
szczególnych warunków krajowych i
regionalnych, w tym do potrzeb regionów 
najbardziej oddalonych zgodnie z art. 349 
TFUE. Proces ten powinien wzmocnić 
zasadę pomocniczości we wspólnych 
unijnych ramach, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zgodności z ogólnymi 
zasadami prawa Unii i celami WPR. W 
związku z tym należy ustanowić przepisy 
dotyczące struktury i treści planów 
strategicznych WPR.

Or. en
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Uzasadnienie

Ustalone cele muszą być realistyczne i możliwe do osiągnięcia dla rolników.

Poprawka 224
Luke Ming Flanagan

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, 
osiągalne i realistyczne 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.

Or. en

Poprawka 225
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58a) Istniejąca baza wiedzy, biorąc pod 
uwagę ilość i jakość dostępnych 
informacji, znacznie różni się w
kontekście monitorowania szczegółowych 
celów określonych w art. 6 niniejszego 
wniosku. W odniesieniu do niektórych 
szczegółowych celów, w szczególności 
dotyczących monitorowania 
różnorodności biologicznej, baza wiedzy 
jest obecnie słaba lub niewystarczająco 
dostosowana do celów tworzenia 
miarodajnych wskaźników oddziaływania, 
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na przykład dotyczących owadów 
zapylających i różnorodności biologicznej 
upraw. Szczegółowe cele i wskaźniki 
określone dla całej Unii w art. 6 i
załączniku 1 powinny opierać się na 
wspólnej lub porównywalnej bazie wiedzy 
oraz na wspólnych lub porównywalnych 
metodykach we wszystkich państwach 
członkowskich. Komisja powinna wskazać 
obszary, w których istnieją luki w wiedzy 
lub w których baza wiedzy jest 
niewystarczająco dostosowana do celów 
monitorowania wpływu WPR. Komisja 
powinna wykorzystać unijny budżet do 
zapewnienia wspólnego reagowania na 
problemy powiązane z wiedzą i
monitorowaniem, odnoszące się do 
wszystkich szczegółowych celów i
wskaźników, o których mowa w art. 6. 
Komisja powinna sporządzić 
sprawozdanie na ten temat najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2020 r. i upublicznić jego 
wyniki.

Or. en

Poprawka 226
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58a) Istniejąca baza wiedzy, biorąc pod 
uwagę ilość i jakość dostępnych 
informacji, znacznie różni się w
kontekście monitorowania szczegółowych 
celów określonych w art. 6 niniejszego 
wniosku. W odniesieniu do niektórych 
szczegółowych celów, w szczególności 
dotyczących monitorowania 
różnorodności biologicznej, baza wiedzy 
jest obecnie słaba lub niewystarczająco 
dostosowana do celów tworzenia 
miarodajnych wskaźników oddziaływania, 
na przykład dotyczących owadów 
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zapylających i różnorodności biologicznej 
upraw. Szczegółowe cele i wskaźniki 
określone dla całej Unii w art. 6 i
załączniku 1 powinny opierać się na 
wspólnej lub porównywalnej bazie wiedzy 
oraz na wspólnych lub porównywalnych 
metodykach we wszystkich państwach 
członkowskich. Komisja powinna wskazać 
obszary, w których istnieją luki w wiedzy 
lub w których baza wiedzy jest 
niewystarczająco dostosowana do celów 
monitorowania wpływu WPR. Komisja 
powinna wykorzystać unijny budżet do 
zapewnienia wspólnego reagowania na 
problemy powiązane z wiedzą i
monitorowaniem, odnoszące się do 
wszystkich szczegółowych celów i
wskaźników, o których mowa w art. 6. 
Komisja powinna sporządzić 
sprawozdanie na ten temat najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2020 r. i upublicznić jego 
wyniki.

Or. en

Uzasadnienie

Przejście na politykę ukierunkowaną na rezultaty wymaga zakrojonych na szeroką skalę 
inwestycji publicznych mających na celu zgromadzenie danych wyjściowych w dostatecznej 
ilości i jakości oraz zapewnienie skutecznego, spójnego monitorowania wyników dla 
wszystkich szczególnych celów określonych w art. 6, w szczególności dotyczących 
różnorodności biologicznej. Na przykład należy przyspieszyć bieżące prace nad wskaźnikami 
dotyczącymi owadów zapylających oraz opracować nowy wskaźnik dotyczący różnorodności 
upraw, zarówno w obrębie odmian, jak i między nimi.

Poprawka 227
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58a) Istniejąca baza wiedzy, biorąc pod 
uwagę ilość i jakość dostępnych 
informacji, znacznie różni się w
kontekście monitorowania szczegółowych 
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celów określonych w art. 6 niniejszego 
wniosku. W odniesieniu do niektórych 
szczegółowych celów, w szczególności 
dotyczących monitorowania 
różnorodności biologicznej, baza wiedzy 
jest obecnie słaba lub nawet nie istnieje, w
szczególności w odniesieniu do tworzenia 
miarodajnych wskaźników oddziaływania, 
na przykład dotyczących owadów 
zapylających i różnorodności biologicznej 
upraw. Szczegółowe cele i wskaźniki 
określone dla całej Unii w art. 6 i
załączniku 1 powinny opierać się na 
wspólnej lub porównywalnej bazie wiedzy 
oraz na wspólnych lub porównywalnych 
metodykach we wszystkich państwach 
członkowskich. Komisja powinna wskazać 
obszary, w których istnieją luki w wiedzy, 
oraz wykorzystać unijny budżet do 
zapewnienia wspólnego reagowania na 
problemy powiązane z wiedzą i
monitorowaniem, odnoszące się do 
wszystkich szczegółowych celów i
wskaźników, o których mowa w art. 6. 
Komisja powinna sporządzić 
sprawozdanie na ten temat najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2020 r. i upublicznić jego 
wyniki.

Or. en

Uzasadnienie

Przejście na politykę ukierunkowaną na rezultaty wymaga zakrojonych na szeroką skalę 
inwestycji publicznych mających na celu zgromadzenie danych wyjściowych w dostatecznej 
ilości i jakości oraz zapewnienie skutecznego, spójnego monitorowania wyników dla 
wszystkich szczególnych celów określonych w art. 6, w szczególności dotyczących 
różnorodności biologicznej. Na przykład należy przyspieszyć bieżące prace nad wskaźnikami 
dotyczącymi dzikich owadów zapylających oraz opracować nowy wskaźnik dotyczący 
różnorodności upraw, zarówno w obrębie odmian, jak i między nimi.

Poprawka 228
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59



PE632.139v02-00 164/174 AM\1172895PL.docx

PL

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
tym z polityką spójności. 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.

Or. en

Poprawka 229
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Ze względu na znaczenie celu 
ogólnego dotyczącego modernizacji 
sektora rolnictwa oraz jego przekrojowy 
charakter, państwa członkowskie powinny 
uwzględnić w swoich planach 
strategicznych WPR specjalny opis 
dotyczący wkładu, jaki dany plan wniesie 
w realizację tego celu.

(63) Ze względu na znaczenie ogólnych 
celów, zwiększenia odporności 
środowiska, poprawy pozycji producentów 
produktów pierwotnych w łańcuchu 
żywnościowym i modernizacji sektora 
rolnictwa oraz jego przekrojowy charakter, 
państwa członkowskie powinny 
uwzględnić w swoich planach 
strategicznych WPR specjalny opis 
dotyczący wkładu, jaki dany plan wniesie 
w realizację tych celów.

Or. en
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Uzasadnienie

Rolnictwo musi poprawić osiąganie swoich wyników dotyczących środowiska oraz pozycję 
produkcji pierwotnej na potrzeby realizacji celu dotyczącego modernizacji.

Poprawka 230
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) W świetle obaw dotyczących 
obciążenia administracyjnego związanego 
z zarządzaniem dzielonym, przedmiotem 
szczególnej uwagi w planach 
strategicznych WPR powinno być także 
uproszczenie.

(64) W świetle obaw dotyczących 
obciążenia administracyjnego związanego 
z zarządzaniem dzielonym, przedmiotem 
szczególnej uwagi w planach 
strategicznych WPR powinny być także 
uproszczenie, analiza stosunku kosztów 
działań podejmowanych w pierwszym i
drugim filarze do ich korzyści oraz 
zastosowanie dostępnej technologii do 
przeprowadzania kontroli.

Or. en

Poprawka 231
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 68 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68a) Woda jest kluczowym czynnikiem 
produkcji w rolnictwie. Wyzwanie 
związane z gospodarką wodną jest zatem 
niezbędne i konieczne jest lepsze 
zarządzanie wodą. Ponadto zmiany 
klimatyczne będą miały silny wpływ na 
zasoby wodne, z częstszymi i 
intensywniejszymi okresami suszy, ale 
także okresami silnych opadów deszczu. 
Przechowywanie wody w okresie jesienno-
zimowym jest rozwiązaniem, które wynika 
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ze zdrowego rozsądku. Ponadto zbiorniki 
wodne przyczyniają się do tworzenia 
środowisk sprzyjających różnorodności 
biologicznej. Pomagają one również w 
ochronie żywych gleb i utrzymaniu 
dostatecznego poziomu wody w ciekach 
wodnych, co sprzyja życiu wodnemu.

Or. fr

Poprawka 232
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 69

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(69) Odpowiedzialność za zarządzanie 
planem strategicznym WPR i jego 
realizację powinna ponosić instytucja 
zarządzająca. Jej obowiązki należy określić 
w niniejszym rozporządzeniu. Instytucja 
zarządzająca powinna mieć możliwość 
przekazania części swoich obowiązków, 
zachowując odpowiedzialność za 
skuteczność i prawidłowość zarządzania. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić, 
aby w ramach zarządzania planami 
strategicznymi WPR i ich wdrażania, 
interesy finansowe Unii były chronione 
zgodnie z [rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) X] 
[nowe rozporządzenie finansowe] i
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) X [nowe 
rozporządzenie horyzontalne].

(69) Odpowiedzialność za zarządzanie 
planem strategicznym WPR i jego 
realizację powinna ponosić instytucja 
zarządzająca. Jednakże w przypadku 
regionalizacji elementów związanych z 
polityką rozwoju obszarów wiejskich 
państwa członkowskie mogą ustanowić 
regionalne instytucje zarządzające. Jej 
obowiązki należy określić w niniejszym 
rozporządzeniu. Instytucja zarządzająca 
powinna mieć możliwość przekazania 
części swoich obowiązków, zachowując 
odpowiedzialność za skuteczność i
prawidłowość zarządzania. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby w
ramach zarządzania planami 
strategicznymi WPR i ich wdrażania, 
interesy finansowe Unii były chronione 
zgodnie z [rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) X] 
[nowe rozporządzenie finansowe] i
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) X [nowe 
rozporządzenie horyzontalne].

Or. es

Poprawka 233
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71) Z inicjatywy Komisji EFRROW 
powinien wspierać – udzielając pomocy 
technicznej – działania związane z
wykonywaniem zadań, o których mowa w 
[art. 7 rozporządzenia horyzontalnego]. 
Pomocy technicznej można również 
udzielać z inicjatywy państw 
członkowskich do celów realizacji zadań 
niezbędnych do skutecznego zarządzania 
wsparciem i jego wdrażania w związku z
planem strategicznym WPR. Zwiększenie 
pomocy technicznej udzielanej z
inicjatywy państw członkowskich jest 
możliwe jedynie w przypadku Malty.

(71) Z inicjatywy Komisji EFRROW 
powinien wspierać – udzielając pomocy 
technicznej – działania związane z
wykonywaniem zadań, o których mowa w 
[art. 7 rozporządzenia horyzontalnego], w
tym poprawę ilości i jakości danych 
wyjściowych dostępnych na potrzeby 
monitorowania szczegółowych celów 
określonych w art. 6 oraz istotności i
dokładności odpowiadających im 
wskaźników określonych w załączniku I.
Pomocy technicznej można również 
udzielać z inicjatywy państw 
członkowskich do celów realizacji zadań 
niezbędnych do skutecznego zarządzania 
wsparciem i jego wdrażania w związku z
planem strategicznym WPR. Zwiększenie 
pomocy technicznej udzielanej z
inicjatywy państw członkowskich jest 
możliwe jedynie w przypadku Malty.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy model realizacji opiera się na zasadzie „środki publiczne w zamian za rezultaty”. 
Oznacza to większe niż dotychczas ukierunkowanie na monitorowanie wyników. Obecnie 
brakuje danych wyjściowych niezbędnych do skutecznego, spójnego monitorowania wyników. 
W związku z tym w niniejszym wniosku należy umożliwić Komisji wykorzystanie budżetu 
przeznaczonego na pomoc techniczną do wyeliminowania braków w dostępnych danych 
wyjściowych oraz odpowiadających im wskaźnikach.

Poprawka 234
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Ukierunkowanie na rezultaty (74) Ukierunkowanie na rezultaty 
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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.

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, z uwzględnieniem 
zewnętrznych czynników, na które 
beneficjenci nie mają wpływu. 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.

Or. en

Poprawka 235
Bas Eickhout

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 

(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, na 
przykład polityki wodnej. W przypadku 
polityki zorientowanej na wyniki 
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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.

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, na przykład jakości i
ilości wód, powinny obejmować 
interwencje określone w krajowych 
instrumentach planowania z dziedziny 
ochrony środowiska i klimatu 
wynikających z prawodawstwa Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę nadrzędne znaczenie wody dla rolnictwa, należy podkreślić związek 
pomiędzy polityką rolną a polityką wodną, zwłaszcza w odniesieniu do celów dotyczących 
jakości i ilości wód, które zostały określone w ramowej dyrektywie wodnej (2000/60/WE).

Poprawka 236
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(76) Należy wdrożyć mechanizmy 
podejmowania działań w celu ochrony 
interesów finansowych Unii w przypadku 
gdy realizacja planu strategicznego WPR 
znacznie odbiega od wytyczonych celów 
końcowych. Państwa członkowskie mogą 
być zatem poproszone o przedłożenie 
planów działania w przypadku znaczącej i
nieuzasadnionej gorszej od spodziewanej 
realizacji celów. Nieosiągnięcie 
planowanych rezultatów może prowadzić 
do zawieszenia i ostatecznie zmniejszenia 

(76) Należy wdrożyć mechanizmy 
podejmowania działań w celu ochrony 
interesów finansowych Unii w przypadku 
gdy realizacja planu strategicznego WPR 
znacznie odbiega od wytyczonych celów 
końcowych. Państwa członkowskie mogą 
być zatem poproszone o przedłożenie 
planów działania w przypadku znaczącej i
nieuzasadnionej gorszej od spodziewanej 
realizacji celów. Nieosiągnięcie 
planowanych rezultatów może prowadzić 
do zawieszenia i ostatecznie zmniejszenia 
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unijnego finansowania. Ponadto w ramach 
mechanizmu zachęty opierającego się na 
przyznawaniu premii za realizację celów 
ustanawia się ogólną premię za rezultaty, 
aby zachęcać do skutecznej realizacji 
celów środowiskowych i klimatycznych.

unijnego finansowania.

Or. es

Poprawka 237
Jadwiga Wiśniewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(76) Należy wdrożyć mechanizmy 
podejmowania działań w celu ochrony 
interesów finansowych Unii w przypadku 
gdy realizacja planu strategicznego WPR 
znacznie odbiega od wytyczonych celów 
końcowych. Państwa członkowskie mogą 
być zatem poproszone o przedłożenie 
planów działania w przypadku znaczącej i 
nieuzasadnionej gorszej od spodziewanej 
realizacji celów. Nieosiągnięcie 
planowanych rezultatów może prowadzić 
do zawieszenia i ostatecznie zmniejszenia 
unijnego finansowania. Ponadto w ramach 
mechanizmu zachęty opierającego się na 
przyznawaniu premii za realizację celów 
ustanawia się ogólną premię za rezultaty, 
aby zachęcać do skutecznej realizacji 
celów środowiskowych i klimatycznych.

(76) Należy wdrożyć mechanizmy 
podejmowania działań w celu ochrony 
interesów finansowych Unii w przypadku 
gdy realizacja planu strategicznego WPR 
znacznie odbiega od wytyczonych celów 
końcowych. Państwa członkowskie mogą 
być zatem poproszone o przedłożenie 
planów działania w przypadku znaczącej i 
nieuzasadnionej gorszej od spodziewanej 
realizacji celów. Nieosiągnięcie 
planowanych rezultatów może prowadzić 
do zawieszenia i ostatecznie zmniejszenia 
unijnego finansowania.

Or. pl

Poprawka 238
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 83

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83) Aby zagwarantować pewność 
prawa, ochronę praw rolników oraz 
sprawne, spójne i efektywne 

(83) Aby zagwarantować pewność 
prawa, ochronę praw rolników oraz 
sprawne, spójne i efektywne 
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funkcjonowanie rodzajów interwencji w
formie płatności bezpośrednich, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia określonych aktów w odniesieniu 
do przepisów uzależniających przyznanie 
płatności od wykorzystania 
kwalifikowanego materiału siewnego 
niektórych odmian konopi oraz 
ustanawiających procedurę określania 
odmian konopi i weryfikacji zawartości 
tetrahydrokanabinolu; przepisów 
dotyczących norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska oraz 
niektórych związanych z nimi elementów 
w odniesieniu do wymogów 
kwalifikowalności; oraz treści deklaracji i
wymogów dotyczących aktywacji 
uprawnień do płatności; szczegółowych 
przepisów dotyczących ekoprogramów; 
środków mających zapobiegać sytuacji, w
której beneficjenci wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji 
odczuwają strukturalne zakłócenia 
równowagi na rynku w danym sektorze, w
tym decyzji, że takie wsparcie może być 
nadal wypłacane do 2027 r. na podstawie 
jednostek produkcyjnych, w odniesieniu do 
których zostało ono przyznane we 
wcześniejszym okresie odniesienia; 
przepisów i warunków dotyczących 
zatwierdzania gruntów i odmian do celów 
płatności specyficznej w odniesieniu do 
bawełny oraz przepisów w zakresie 
warunków przyznawania tej płatności.

funkcjonowanie rodzajów interwencji w
formie płatności bezpośrednich, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia określonych aktów w odniesieniu 
do przepisów uzależniających przyznanie 
płatności od wykorzystania 
kwalifikowanego materiału siewnego 
niektórych odmian konopi oraz 
ustanawiających procedurę określania 
odmian konopi i weryfikacji zawartości 
tetrahydrokanabinolu; przepisów 
dotyczących norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska oraz 
niektórych związanych z nimi elementów 
w odniesieniu do wymogów 
kwalifikowalności; oraz treści deklaracji i
wymogów dotyczących aktywacji 
uprawnień do płatności; szczegółowych 
przepisów dotyczących ekoprogramów;
przepisów dotyczących zwierząt z 
systemów produkcji zwierzęcej 
niekwalifikujących się do wsparcia 
związanego z wielkością produkcji;
środków mających zapobiegać sytuacji, w
której beneficjenci wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji 
odczuwają strukturalne zakłócenia 
równowagi na rynku w danym sektorze, w
tym decyzji, że takie wsparcie może być 
nadal wypłacane do 2027 r. na podstawie 
jednostek produkcyjnych, w odniesieniu do 
których zostało ono przyznane we 
wcześniejszym okresie odniesienia; 
przepisów i warunków dotyczących 
zatwierdzania gruntów i odmian do celów 
płatności specyficznej w odniesieniu do 
bawełny oraz przepisów w zakresie 
warunków przyznawania tej płatności.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie jak w poprawce do (nowego) motywu 83a.

Poprawka 239
Paul Brannen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 83 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83a) Istnienie systemów intensywnej 
produkcji zwierzęcej koreluje z
wyludnieniem określonego obszaru i
powoduje trudności związane ze 
stosowaniem tradycyjnych praktyk 
hodowlanych, praktyk wypasu lub 
leśnictwa połączonego z hodowlą zwierząt, 
które nie mogą konkurować z systemem 
charakteryzującym się wysokim poziomem 
efektów zewnętrznych. W związku z tym 
wsparcie tych systemów miałoby 
negatywny wpływ na konkretne rodzaje 
rolnictwa, które są istotne ze względów 
społecznych, gospodarczych oraz, w
niektórych przypadkach, środowiskowych. 
Aby zapewnić skuteczne stosowanie 
wsparcia związanego z wielkością 
produkcji na rzecz produkcji zwierzęcej, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia określonych aktów w celu 
zaklasyfikowania określonych rodzajów 
systemów intensywnej produkcji 
zwierzęcej, które nie kwalifikują się do 
wsparcia związanego z wielkością 
produkcji.

Or. en

Poprawka 240
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 87

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(87) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia oraz zapobieżenia 
nieuczciwej konkurencji lub dyskryminacji 
wśród rolników należy powierzyć Komisji 

(87) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia oraz zapobieżenia 
nieuczciwej konkurencji lub dyskryminacji 
wśród rolników należy powierzyć Komisji 
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uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do: ustalania obszarów odniesienia do 
celów wsparcia dla nasion oleistych; zasad 
zatwierdzania gruntów i odmian do celów 
płatności specyficznej w odniesieniu do 
bawełny i związanych z nią powiadomień; 
obliczania zmniejszenia płatności w
przypadku gdy kwalifikujący się obszar 
bawełny przekroczy powierzchnię obszaru 
bazowego; unijnej pomocy finansowej na 
destylację produktów ubocznych 
powstających podczas produkcji wina; 
rocznego podziału między państwa 
członkowskie całkowitej kwoty unijnego 
wsparcia na rodzaje interwencji związane z
rozwojem obszarów wiejskich; zasad 
dotyczących przedstawiania elementów, 
które należy uwzględnić w planie 
strategicznym WPR; zasad dotyczących 
procedury i terminów zatwierdzania 
planów strategicznych WPR oraz składania 
i zatwierdzania wniosków o zmianę planu 
strategicznego WPR; jednolitych 
warunków stosowania wymogów 
dotyczących informowania i promocji w
zakresie możliwości oferowanych przez 
plan strategiczny WPR; zasad dotyczących 
ram realizacji celów, monitorowania i
ewaluacji; sposobu prezentacji treści 
rocznych sprawozdań z realizacji celów; 
zasad dotyczących informacji, które mają 
być przekazywane przez państwa 
członkowskie na potrzeby ewaluacji 
realizacji celów przez Komisję; przepisów 
dotyczących zapotrzebowania na dane i
synergii między potencjalnymi źródłami 
danych oraz szczegółowych rozwiązań 
dotyczących zapewniania spójnego 
podejścia do podejmowania decyzji o
przyznawaniu państwom członkowskim 
premii za realizację celów. Uprawnienia te 
są wykonywane zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122.

uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do: ustalania obszarów odniesienia do 
celów wsparcia dla nasion oleistych; zasad 
zatwierdzania gruntów i odmian do celów 
płatności specyficznej w odniesieniu do 
bawełny i związanych z nią powiadomień; 
obliczania zmniejszenia płatności w
przypadku gdy kwalifikujący się obszar 
bawełny przekroczy powierzchnię obszaru 
bazowego; unijnej pomocy finansowej na 
destylację produktów ubocznych 
powstających podczas produkcji wina oraz 
na metanizację i kompostowanie 
pozostałości z produkcji wina; rocznego 
podziału między państwa członkowskie 
całkowitej kwoty unijnego wsparcia na 
rodzaje interwencji związane z rozwojem 
obszarów wiejskich; zasad dotyczących 
przedstawiania elementów, które należy 
uwzględnić w planie strategicznym WPR; 
zasad dotyczących procedury i terminów 
zatwierdzania planów strategicznych WPR 
oraz składania i zatwierdzania wniosków o
zmianę planu strategicznego WPR; 
jednolitych warunków stosowania 
wymogów dotyczących informowania i
promocji w zakresie możliwości 
oferowanych przez plan strategiczny WPR; 
zasad dotyczących ram realizacji celów, 
monitorowania i ewaluacji; sposobu 
prezentacji treści rocznych sprawozdań z
realizacji celów; zasad dotyczących 
informacji, które mają być przekazywane 
przez państwa członkowskie na potrzeby 
ewaluacji realizacji celów przez Komisję; 
przepisów dotyczących zapotrzebowania 
na dane i synergii między potencjalnymi 
źródłami danych oraz szczegółowych 
rozwiązań dotyczących zapewniania 
spójnego podejścia do podejmowania 
decyzji o przyznawaniu państwom 
członkowskim premii za realizację celów. 
Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122.

__________________ __________________

22 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z

22 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z
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dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s.
13).

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s.
13).

Or. en
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