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Poprawka 1137
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie na 
inwestycje materialne i niematerialne, 
które przyczyniają się do osiągnięcia celów 
szczegółowych określonych w art. 6. 
Wsparcie dla sektora leśnictwa jest oparte 
na planie urządzenia lasu lub na 
równoważnym instrumencie.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie na 
inwestycje materialne i niematerialne, 
które przyczyniają się do osiągnięcia celów 
szczegółowych określonych w art. 6 i w 
udowodniony sposób nie mają 
szkodliwego wpływu na środowisko ani 
nie przyczyniają się do działań 
zanieczyszczających środowisko. Wsparcie 
dla sektora leśnictwa jest oparte na planie 
urządzenia lasu lub na równoważnym 
instrumencie.

Or. de

Poprawka 1138
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie na 
inwestycje materialne i niematerialne, 
które przyczyniają się do osiągnięcia celów 
szczegółowych określonych w art. 6. 
Wsparcie dla sektora leśnictwa jest oparte 
na planie urządzenia lasu lub na 
równoważnym instrumencie.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie na 
inwestycje materialne i niematerialne
dokonywane przez osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą, zgodnie 
z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 lit. d),
które przyczyniają się do osiągnięcia celów 
szczegółowych określonych w art. 6. 
Wsparcie dla sektora leśnictwa jest oparte 
na planie urządzenia lasu lub na 
równoważnym instrumencie.

Or. it
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Poprawka 1139
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie na 
inwestycje materialne i niematerialne, 
które przyczyniają się do osiągnięcia celów 
szczegółowych określonych w art. 6. 
Wsparcie dla sektora leśnictwa jest oparte 
na planie urządzenia lasu lub na 
równoważnym instrumencie.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie na 
inwestycje materialne i niematerialne, 
które przyczyniają się do osiągnięcia celów 
szczegółowych określonych w art. 6, pod 
warunkiem że nie wpływają one 
niekorzystnie na środowisko. Wsparcie dla 
sektora leśnictwa jest oparte na planie 
urządzenia lasu lub na równoważnym 
instrumencie.

Or. en

Poprawka 1140
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie na 
inwestycje materialne i niematerialne, 
które przyczyniają się do osiągnięcia celów 
szczegółowych określonych w art. 6. 
Wsparcie dla sektora leśnictwa jest oparte 
na planie urządzenia lasu lub na 
równoważnym instrumencie.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie na 
inwestycje materialne i niematerialne, w 
tym nieprodukcyjne, które przyczyniają się 
do osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6. Wsparcie dla sektora 
leśnictwa jest oparte na planie urządzenia 
lasu lub na równoważnym instrumencie.

Or. en
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Poprawka 1141
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie na
inwestycje materialne i niematerialne, 
które przyczyniają się do osiągnięcia celów 
szczegółowych określonych w art. 6. 
Wsparcie dla sektora leśnictwa jest oparte 
na planie urządzenia lasu lub na 
równoważnym instrumencie.

2. inwestycje materialne i
niematerialne, które przyczyniają się do 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6. Wsparcie dla sektora 
leśnictwa jest oparte na planach
urządzenia lasu, z ukierunkowaniem na 
sadzenie lasów rodzimych dla danych 
państw członkowskich oraz na praktykę 
rębni stopniowej.

Or. en

Uzasadnienie

W celu ochrony różnorodności biologicznej istotne jest, aby sadzone lasy były rodzime dla 
poszczególnych krajów.

Poprawka 1142
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Inwestycje nieprodukcyjne mogą 
obejmować:

a) niematerialne badania i inwestycje 
związane z utrzymaniem, odbudową i 
poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego 
i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, 
w tym dotyczące powiązanych aspektów 
społeczno-gospodarczych oraz działań w 
zakresie świadomości środowiskowej;

b) sporządzanie i aktualizowanie planów 
rozwoju gmin i wsi na obszarach 
wiejskich i ich podstawowych usług oraz 
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planów ochrony obszarów Natura 2000 i 
innych obszarów o wysokiej wartości 
przyrodniczej i planów zarządzania nimi;

c) inwestycje ukierunkowane na 
przeniesienie działalności i przebudowę 
budynków lub innych obiektów 
położonych w osadach wiejskich lub w ich 
pobliżu, mające na celu poprawę jakości 
życia lub poprawę wyników osady w 
zakresie oddziaływania na środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

W nowej WPR pominięto art. 20 dotyczący podstawowych usług i odnowy wsi na obszarach 
wiejskich i włączono jego zapisy do powyższego ogólnego artykułu dotyczącego inwestycji. 
Należy zachować niektóre podstawowe elementy tego artykułu, zwłaszcza w celu zapewnienia 
ochrony środowiska.

Poprawka 1143
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Inwestycje nieprodukcyjne mogą 
obejmować: (i) niematerialne badania i 
inwestycje związane z utrzymaniem, 
odbudową i poprawą stanu dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego wsi, 
krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej 
wartości przyrodniczej, w tym dotyczące 
powiązanych aspektów społeczno-
gospodarczych; (ii) sporządzanie i 
aktualizowanie planów rozwoju gmin i wsi 
na obszarach wiejskich i ich 
podstawowych usług oraz planów ochrony 
obszarów Natura 2000 i innych obszarów 
o wysokiej wartości przyrodniczej i planów 
zarządzania nimi w celu poprawy jakości 
życia lub zwiększenia efektywności 
środowiskowej osady.



AM\1172552PL.docx 7/154 PE632.145v01-00

PL

Or. en

Poprawka 1144
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie wyłącznie na takie 
inwestycje w infrastrukturę gospodarstw 
rolnych, które z jednej strony pozytywnie 
wpływają na osiągnięcie celów w zakresie 
środowiska, klimatu i różnorodności 
biologicznej określonych w art. 6 
niniejszego rozporządzenia, a z drugiej 
strony poprawiają sytuację ekonomiczną 
danego gospodarstwa rolnego. 

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji (art. 92) zawiera apel o ambitniejsze podejście do celów związanych z 
klimatem i środowiskiem. Zapewnienie, by inwestycje w środki trwałe, które stanowią obecnie 
23 % wydatków na rozwój obszarów wiejskich, przyczyniały się do osiągania tych celów, jest 
konkretnym sposobem urzeczywistnienia zapisów art. 92.

Poprawka 1145
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają wykaz 
niekwalifikowalnych inwestycji i kategorii
wydatków obejmujący co najmniej 
następujące elementy:

Niekwalifikowalne inwestycje i kategorie
wydatków obejmują:

Or. fr
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Poprawka 1146
Paul Brannen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) inwestycje w energię z 
odnawialnych źródeł, jeśli ze 
sprawozdania dotyczącego zrównoważonej 
produkcji bioenergii, a mianowicie z 
będącej jego obowiązkowym elementem 
oceny dostępności surowca wynika, że 
mogłyby one zagrozić 
najefektywniejszemu wykorzystaniu 
biomasy, w szczególności drzewnej, 
zgodnie z zasadą wykorzystania 
kaskadowego;

Or. en

Poprawka 1147
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zakup gruntów z wyjątkiem zakupu 
gruntów w celu ochrony środowiska lub 
zakupu gruntów przez młodych rolników z
zastosowaniem instrumentów 
finansowych;

c) zakup gruntów;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wykluczyć zakup gruntów niezależnie od celu.
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Poprawka 1148
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zakup gruntów z wyjątkiem zakupu 
gruntów w celu ochrony środowiska lub 
zakupu gruntów przez młodych rolników z
zastosowaniem instrumentów 
finansowych;

c) zakup gruntów z wyjątkiem zakupu 
gruntów w celu ochrony środowiska, 
zakupu gruntów niezabudowanych i 
zabudowanych o wartości do 10 % 
całkowitej kwoty kwalifikowalnej dla 
danej operacji lub zakupu gruntów z
zastosowaniem instrumentów 
finansowych;

Or. en

Poprawka 1149
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zakup zwierząt, roślin 
jednorocznych i sadzenie tych roślin w
celach innych niż przywrócenie potencjału 
rolnego lub leśnego w następstwie klęsk 
żywiołowych i katastrof;

d) zakup zwierząt, roślin 
jednorocznych i sadzenie tych roślin w
celach innych niż przywrócenie potencjału 
rolnego lub leśnego w następstwie klęsk 
żywiołowych i katastrof; nie dotyczy to 
również zwierząt, które są wykorzystywane 
zamiast maszyn do ochrony krajobrazowej 
w trudnym do pokonania terenie lub do 
ochrony przed dużymi drapieżnikami;

Or. de

Poprawka 1150
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zakup zwierząt, roślin 
jednorocznych i sadzenie tych roślin w
celach innych niż przywrócenie potencjału 
rolnego lub leśnego w następstwie klęsk 
żywiołowych i katastrof;

d) zakup zwierząt, roślin 
jednorocznych i sadzenie tych roślin w 
celach innych niż przywrócenie potencjału 
rolnego lub leśnego w następstwie klęsk 
żywiołowych i katastrof lub odtworzenie 
pogłowia zwierząt gospodarskich 
utraconych w następstwie ataków dużych 
drapieżników;

Or. es

Poprawka 1151
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zakup zwierząt, roślin 
jednorocznych i sadzenie tych roślin w
celach innych niż przywrócenie potencjału 
rolnego lub leśnego w następstwie klęsk 
żywiołowych i katastrof;

d) zakup zwierząt, roślin 
jednorocznych i sadzenie tych roślin w 
celach innych niż przywrócenie potencjału 
rolnego lub leśnego w następstwie klęsk 
żywiołowych i katastrof lub odtworzenie 
pogłowia zwierząt gospodarskich 
utraconych w następstwie ataków dużych 
drapieżników;

Or. en

Poprawka 1152
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zakup zwierząt, roślin 
jednorocznych i sadzenie tych roślin w
celach innych niż przywrócenie potencjału 
rolnego lub leśnego w następstwie klęsk 

d) zakup zwierząt, roślin 
jednorocznych i sadzenie tych roślin w
celach innych niż przywrócenie potencjału 
rolnego lub leśnego w następstwie klęsk 
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żywiołowych i katastrof; żywiołowych i katastrof, ochronę stad 
przed drapieżnikami;

Or. fr

Poprawka 1153
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zakup zwierząt, roślin 
jednorocznych i sadzenie tych roślin w
celach innych niż przywrócenie potencjału 
rolnego lub leśnego w następstwie klęsk 
żywiołowych i katastrof;

d) zakup zwierząt, roślin 
jednorocznych i sadzenie tych roślin w
celach innych niż przywrócenie potencjału 
rolnego lub leśnego w następstwie klęsk 
żywiołowych i katastrof, ochronę stad 
przed drapieżnikami;

Or. fr

Poprawka 1154
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zakup zwierząt, roślin 
jednorocznych i sadzenie tych roślin w
celach innych niż przywrócenie potencjału 
rolnego lub leśnego w następstwie klęsk 
żywiołowych i katastrof;

d) zakup zwierząt, roślin 
jednorocznych i sadzenie tych roślin w
celach innych niż ochrona stad przed 
drapieżnictwem lub przywrócenie 
potencjału rolnego lub leśnego w
następstwie klęsk żywiołowych i katastrof;

Or. en

Poprawka 1155
Luke Ming Flanagan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem 
dotacji udzielonych w formie dotacji na 
spłatę odsetek lub dotacji na opłaty 
gwarancyjne;

e) odsetki od zadłużenia;

Or. en

Poprawka 1156
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w nawadnianie, 
niezgodne z dążeniem do osiągnięcia 
dobrego stanu jednolitych części wód, jak 
określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, w tym rozwój nawadniania 
mający wpływ na jednolite części wód, 
których status określono jako gorszy niż 
dobry w odpowiednim planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu;

f) inwestycje w nawadnianie, 
niezgodne z dążeniem do osiągnięcia 
dobrego stanu jednolitych części wód, jak 
określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, w tym rozwój nawadniania 
mający wpływ na jednolite części wód, 
których status określono jako gorszy niż 
dobry w odpowiednim planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy takie inwestycje: 

(i) potencjalnie przyniosą od 10 % do 25 
% oszczędności wody oraz pod 
warunkiem, że są one uwzględnione w 
planie modernizacji nawadniania, a 
finansowanie publiczne jest 
uwarunkowane koncesyjnym odkupem 
wygenerowanych oszczędności wody; 

(ii) potencjalnie gwarantują produkcję 
rolną na obszarach o rocznej ilości 
opadów poniżej 500 mm; 

(iii) dotyczą jedynie efektywności 
energetycznej lub prowadzenia działań 
mających wpływ na zarządzanie dostępną 
podażą, utworzenia zbiornika lub 
wykorzystywania odzyskanej wody, które 
nie wpływają na jednolitą część wód 
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podziemnych lub powierzchniowych.

Or. es

Poprawka 1157
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w nawadnianie, 
niezgodne z dążeniem do osiągnięcia 
dobrego stanu jednolitych części wód, jak 
określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, w tym rozwój nawadniania 
mający wpływ na jednolite części wód, 
których status określono jako gorszy niż 
dobry w odpowiednim planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu;

f) inwestycje w nawadnianie, 
niezgodne z dążeniem do osiągnięcia 
dobrego stanu jednolitych części wód, jak 
określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, w tym rozwój nawadniania 
mający wpływ na jednolite części wód, 
których status określono jako gorszy niż 
dobry w odpowiednim planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu, w 
systemy nawadniania bez pomiaru zużycia
wody lub w systemy nawadniania 
niezapewniające zaawansowanej i 
skutecznej ochrony przed erozją gleby lub 
niewpływające na zwiększenie warstwy 
humusu i tworzenia powierzchniowej 
warstwy gleby;

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy poprzedniego rozporządzenia dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich zostały w 
odnośnym wniosku radykalnie uproszczone przez Komisję. Jednakże ze względu na coraz 
szybciej postępującą zmianę klimatu oraz na to, że ostatnie lata należą do najgorętszych i 
najsuchszych w historii, należny zachować największą ostrożność w odniesieniu do 
użytkowania wody. Przywracamy obowiązek pomiaru zużycia wody wynikający z istniejących 
przepisów oraz dodajemy obowiązek ochrony powierzchniowej warstwy gleby i budowania 
warstwy humusu w celu zwiększenia zdolności retencyjnej nawadnianej gleby.

Poprawka 1158
Susanne Melior, Jo Leinen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w nawadnianie, 
niezgodne z dążeniem do osiągnięcia 
dobrego stanu jednolitych części wód, jak 
określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, w tym rozwój nawadniania
mający wpływ na jednolite części wód, 
których status określono jako gorszy niż 
dobry w odpowiednim planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu;

f) inwestycje w nawadnianie, które 
nie powodują redukcji netto zużycia wody 
do nawadniania w dorzeczu i są niezgodne 
z dążeniem do osiągnięcia dobrego stanu 
jednolitych części wód, jak określono w
art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE, w tym
takie, które są związane z rozwojem
nawadniania lub większym ryzykiem 
zanieczyszczeń rozproszonych, w 
szczególności gdy chodzi o wody, których 
status określono jako gorszy niż dobry w
odnośnym planie gospodarowania;

Or. de

Poprawka 1159
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w nawadnianie, 
niezgodne z dążeniem do osiągnięcia 
dobrego stanu jednolitych części wód, jak 
określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, w tym rozwój nawadniania 
mający wpływ na jednolite części wód, 
których status określono jako gorszy niż 
dobry w odpowiednim planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu;

f) inwestycje w nawadnianie, 
niezgodne z dążeniem do osiągnięcia 
dobrego stanu jednolitych części wód, jak 
określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, w tym rozwój nawadniania 
mający wpływ na jednolite części wód, 
których status określono jako gorszy niż 
dobry w odpowiednim planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu, z 
wyjątkiem inwestycji skutkujących lepszą 
gospodarką wodną i ochroną zasobów 
wody;

Or. en

Poprawka 1160
Pilar Ayuso
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w nawadnianie, 
niezgodne z dążeniem do osiągnięcia 
dobrego stanu jednolitych części wód, jak 
określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, w tym rozwój nawadniania 
mający wpływ na jednolite części wód, 
których status określono jako gorszy niż 
dobry w odpowiednim planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu;

f) inwestycje w nawadnianie i 
odwadnianie, niezgodne z dążeniem do 
osiągnięcia dobrego stanu jednolitych 
części wód, jak określono w art. 4 ust. 1 
dyrektywy 2000/60/WE, w tym rozwój 
nawadniania mający wpływ na jednolite 
części wód, których status określono jako 
gorszy niż dobry w odpowiednim planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy takie inwestycje 
przyczyniają się do rzeczywistej 
oszczędności wody;

Or. es

Poprawka 1161
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w nawadnianie, 
niezgodne z dążeniem do osiągnięcia 
dobrego stanu jednolitych części wód, jak 
określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, w tym rozwój nawadniania 
mający wpływ na jednolite części wód, 
których status określono jako gorszy niż 
dobry w odpowiednim planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu;

f) inwestycje w nawadnianie, które 
nie są w sposób udokumentowany 
związane z obniżaniem ryzyka suszy i są
niezgodne z dążeniem do osiągnięcia 
dobrego stanu jednolitych części wód, jak 
określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, w tym rozwój nawadniania 
mający wpływ na jednolite części wód, 
których status określono jako gorszy niż 
dobry w odpowiednim planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu;

Or. cs

Poprawka 1162
Angélique Delahaye
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w nawadnianie, 
niezgodne z dążeniem do osiągnięcia 
dobrego stanu jednolitych części wód, jak 
określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, w tym rozwój nawadniania 
mający wpływ na jednolite części wód, 
których status określono jako gorszy niż 
dobry w odpowiednim planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu;

f) inwestycje w nawadnianie, 
niezgodne z dążeniem do osiągnięcia 
dobrego stanu jednolitych części w
rozumieniu dyrektywy 2000/60/WE z 
przyczyn związanych z ilością wody, chyba 
że są one zgodne z zasadami określonymi 
w art. 4 ust. 7 dyrektywy 2000/60/WE;

Or. fr

Poprawka 1163
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w nawadnianie, 
niezgodne z dążeniem do osiągnięcia 
dobrego stanu jednolitych części wód, jak 
określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, w tym rozwój nawadniania 
mający wpływ na jednolite części wód, 
których status określono jako gorszy niż 
dobry w odpowiednim planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu;

f) inwestycje w nawadnianie, które z 
powodów związanych z ilością wody są
niezgodne z dążeniem do osiągnięcia 
dobrego stanu jednolitych części wód w 
rozumieniu dyrektywy 2000/60/WE, chyba 
że są zgodne z zasadami opisanymi w art. 
4 ust. 7 dyrektywy 2000/60/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zaproponowanie alternatywy dla wniosku Komisji poprzez uznanie 
niektórych inwestycji w nawadnianie za kwalifikowalne, jeśli są one zgodne z zasadami 
opisanymi w art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej.
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Poprawka 1164
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inwestycje w duże projekty
infrastrukturalne niebędące częścią 
strategii rozwoju lokalnego;

g) infrastrukturalne niebędące częścią 
strategii rozwoju lokalnego, które 
zakłócają wywiązanie się ze zobowiązań 
wynikających z instrumentów prawnych 
wymienionych w załączniku XI;

Or. es

Poprawka 1165
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inwestycje w duże projekty 
infrastrukturalne niebędące częścią 
strategii rozwoju lokalnego;

g) inwestycje w duże projekty 
infrastrukturalne niebędące częścią 
strategii rozwoju lokalnego, w 
szczególności związane z hodowlą zwierząt 
gospodarskich;

Or. en

Poprawka 1166
Stefan Eck 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) inwestycje w zalesianie, które nie 
są spójne z celami w zakresie klimatu i
środowiska zgodnymi z zasadami
zrównoważonej gospodarki leśnej,
określonymi w ogólnoeuropejskich 

h) inwestycje w infrastrukturę 
skutkujące zwiększeniem gęstości obsady 
zwierząt wykorzystywanych do produkcji 
żywności oraz inwestycje niezgodne z
zaleceniami dotyczącymi wspierania 
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wytycznych dotyczących zalesiania i
ponownego zalesiania.

zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu 
ograniczenia użycia środków 
przeciwdrobnoustrojowych, a także z
zasadami określonymi w dyrektywie Rady 
98/58/WE dotyczącej ochrony zwierząt 
hodowlanych, obejmującymi w 
szczególności zapewnienie pomieszczenia, 
żywienie, pojenie i opiekę zgodnie z 
fizjologicznymi i psychologicznymi 
potrzebami zwierząt, wiedzą naukową i 
stosowaną praktyką.

Or. en

Poprawka 1167
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) inwestycje w zalesianie, które nie 
są spójne z celami w zakresie klimatu i
środowiska zgodnymi z zasadami 
zrównoważonej gospodarki leśnej, 
określonymi w ogólnoeuropejskich 
wytycznych dotyczących zalesiania i
ponownego zalesiania.

h) inwestycje w zalesianie, które nie 
są spójne z celami w zakresie klimatu i
środowiska zgodnymi z zasadami 
zrównoważonej gospodarki leśnej, 
określonymi w ogólnoeuropejskich 
wytycznych dotyczących zalesiania i
ponownego zalesiania, w szczególności 
zalesianie różnorodnych gatunkowo łąk i 
pastwisk.

Or. en

Poprawka 1168
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) inwestycje w zalesianie, które nie 
są spójne z celami w zakresie klimatu i
środowiska zgodnymi z zasadami 

h) inwestycje w zalesianie i ponowne 
zalesianie, które nie są spójne z planami 
urządzenia lasu i z celami w zakresie 
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zrównoważonej gospodarki leśnej, 
określonymi w ogólnoeuropejskich 
wytycznych dotyczących zalesiania i
ponownego zalesiania.

klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami 
zrównoważonej gospodarki leśnej, 
określonymi w ogólnoeuropejskich 
wytycznych dotyczących zalesiania i
ponownego zalesiania.

Or. en

Poprawka 1169
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) inwestycje prowadzące do 
zwiększenia liczby zwierząt lub gęstości 
obsady w gospodarstwie korzystającym z 
tych inwestycji;

Or. en

Poprawka 1170
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) inwestycje w infrastrukturę 
niezgodne z zaleceniami wspierania 
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz z 
zasadami określonymi w dyrektywie Rady 
98/58/WE dotyczącej ochrony zwierząt 
hodowlanych, obejmującymi w 
szczególności zapewnienie pomieszczenia, 
żywienie, pojenie i opiekę zgodnie z 
fizjologicznymi i psychologicznymi 
potrzebami zwierząt, wiedzą naukową i 
stosowaną praktyką;

Or. en
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Uzasadnienie

EFRROW nie powinien udzielać wsparcia na rzecz niezrównoważonych inwestycji. Wysokie 
standardy w zakresie dobrostanu zwierząt i ochrony zdrowia ludzi i zwierząt są integralna 
częścią zrównoważonego rozwoju. Inwestycje w infrastrukturę, która nie spełnia wymogów 
dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, np. zamykane pomieszczenia do intensywnej 
hodowli zwierząt, takie jak ulepszone klatki dla kur i przegrody żywieniowe dla macior, nie 
powinny więc kwalifikować się do udzielenia wsparcia.

Poprawka 1171
Susanne Melior, Maria Noichl, Jo Leinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) inwestycje w produkcję bioenergii, 
które nie odpowiadają kryteriom 
zrównoważonego rozwoju ustalonym w 
dyrektywie w sprawie odnawialnych 
źródeł energii, w tym ograniczeniu użycia 
określonych rodzajów surowców.

Or. de

Poprawka 1172
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) inwestycje w infrastrukturę, które 
nie są zgodne z zaleceniami w zakresie 
odpowiedniego dobrostanu zwierząt i 
zasadami ujętymi w dyrektywie Rady 
98/58/WE dotyczącej ochrony zwierząt 
hodowlanych.

Or. sv
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Uzasadnienie

Z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) nie 
należy wspierać inwestycji niezgodnych ze zrównoważonym rozwojem; wysokie normy w 
dziedzinie dobrostanu zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt i ludzi stanowią istotny aspekt 
zrównoważonego rozwoju w rolnictwie.

Poprawka 1173
Bas Eickhout

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) inwestycje, które mogą zwiększyć 
zauważalną już nadprodukcję lub
zauważalne już zakłócenia równowagi 
rynkowej na szczeblu regionalnym, 
krajowym lub unijnym;

Or. en

Uzasadnienie

Nie przyznaje się wsparcia na inwestycje w środki trwałe, które mogą zwiększyć już 
zaobserwowaną nadprodukcję. Na przykład w ramach WPR nie powinno się wspierać 
inwestycji mających na celu zwiększenie zdolności produkcji mleka w regionach, w których 
jest jego nadprodukcja.

Poprawka 1174
Estefanía Torres Martínez

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) wyklucza się również gospodarstwa 
hodowlane lub przedsiębiorstwa, które 
przeznaczają całość albo część produkcji 
na potrzeby widowisk obejmujących walkę 
byków;

Or. es
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Poprawka 1175
Estefanía Torres Martínez

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hb) wyklucza się również inwestycje w 
produkcję bioenergii, które nie są spójne z 
kryteriami zrównoważonego rozwoju 
ustanowionymi w dyrektywie w sprawie 
energii ze źródeł odnawialnych, łącznie z 
ograniczeniami dotyczącymi niektórych 
rodzajów surowców. 

Wykaz niekwalifikowalnych inwestycji ma 
również zastosowanie do sektorowych 
rodzajów inwestycji ustanowionych w 
rozdziale III.

Or. es

Poprawka 1176
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby przyczynić się do osiągania celów UE, 
inwestycje proponowane w planach 
gospodarowania lub innych 
instrumentach wdrażających dorobek 
unijny, w przypadku których doszło do 
naruszenia, są automatycznie uważane za 
niekwalifikowalne niezależnie od etapu 
prowadzonego postępowania w sprawie 
naruszenia, nawet jeśli nie zostały 
wyraźnie wymienione.

W tym celu różne Dyrekcje Generalne 
Komisji muszą blisko ze sobą 
współpracować, a w przypadku błędnego 
przyznania finansowania zapewnić jego 
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wstrzymanie, w tym odzyskanie środków 
ex post.

Or. en

Poprawka 1177
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W nawiązaniu do lit. h), przy wyborze 
sadzonych gatunków, obszarów i 
stosowanych metod unika się 
niewłaściwego zalesiania wrażliwych 
siedlisk, takich jak torfowiska i tereny 
podmokłe, oraz negatywnego wpływu na 
obszary o wysokiej wartości ekologicznej, 
w tym obszary cenne przyrodniczo na 
obszarach wiejskich. Na obszarach 
wyznaczonych w ramach sieci Natura 
2000 zgodnie z dyrektywą Rady 
92/43/EWG i dyrektywą 2009/147/WE 
zezwala się wyłącznie na zalesianie 
zgodne z celami w zakresie zarządzania 
danymi obszarami oraz uzgodnione z 
organami państw członkowskich 
odpowiedzialnymi za wdrażanie programu 
Natura 2000. Nie przyznaje się wsparcia 
na inwestycje w zalesianie inwazyjnym lub 
potencjalnie inwazyjnym gatunkiem, w 
sadzenie drzew w zagajnikach o krótkiej 
rotacji, choinek bożonarodzeniowych i 
szybko rosnących drzew do produkcji 
energii. Ponadto w przypadku obszarów 
podatnych na pożary lasów, które 
otrzymały wsparcie z EFRROW w latach 
2007–2013 lub 2014–2020 na 
zapobieganie klęskom żywiołowym, a 
mianowicie pożarom, lub na działania 
mające na celu odbudowę po pożarze, 
warunkiem wstępnym przyznania 
finansowania jest aktywne zaangażowanie 
organów odpowiedzialnych za ekologię i 
zarządzanie pożarami lasów w każde 
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działanie mające na celu odbudowę i 
zalesianie.

Or. en

Uzasadnienie

Większość sformułowań pochodzi z rozporządzenia delegowanego zmieniającego 
rozporządzenie nr 1307/2013 odnośnie do obecnego działania 8 planu rozwoju obszarów 
wiejskich. Ponadto, biorąc pod uwagę powtarzające się występowanie pożarów, co 
ostatecznie jest żywiołem, powinniśmy przyczyniać się do zwiększenia odporności lasów i 
krajobrazu na pożary. W tym celu w inwestycje dotyczące zapobiegania pożarom i działania 
związane z odbudową obszarów leśnych należy zaangażować ekspertów w dziedzinie ekologii 
pożarów lasu.

Poprawka 1178
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy lit. a), b), d) i g) nie ma 
zastosowania, jeżeli wsparcie udzielane 
jest w postaci instrumentów finansowych.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Akapit ten podważa cel całego artykułu.

Poprawka 1179
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy lit. a), b), d) i g) nie ma 
zastosowania, jeżeli wsparcie udzielane 
jest w postaci instrumentów finansowych.

skreśla się
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Or. es

Poprawka 1180
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnego poziomu 
wynoszącego 75 % kosztów 
kwalifikowalnych.

Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnego poziomu 
wynoszącego 75 % kosztów 
kwalifikowalnych. Państwa członkowskie 
muszą nadać priorytet inwestycjom 
realizowanym przez młodych rolników, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 lit. e) 
niniejszego rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 1181
Paul Brannen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W obecnej WPR „zalesiane i tworzenie systemów rolno-leśnych” jest poddziałaniem 
działania 8 dotyczącego lasu. W celu zapewniania spójności z innymi zaproponowanymi 
poprawkami systemy rolno-leśne odróżniono tutaj od zalesiania. Jednocześnie ich tworzenie i 
odnawianie niekoniecznie stanowi inwestycję nieprodukcyjną, choć może przynosić znaczne 
korzyści odnośnie do klimatu i środowiska.
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Poprawka 1182
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Systemy rolno-leśne przynoszą wiele korzyści dla środowiska i zwiększają odporność 
gospodarstw. Tworzenie i utrzymywanie obszarów rolno-leśnych nie jest „zalesianiem”, gdyż 
w zintegrowanym systemie zarządzania i kontroli / systemie identyfikacji działek rolnych 
grunty te są nadal określone jako grunty „rolne” Koszty ochrony pojedynczych drzew przed 
zwierzętami mogą być wysokie, a uwzględnienie „systemów rolno-leśnych” w tym artykule 
pozwala, by 100 % kosztów kwalifikowało się do udzielenia wsparcia.

Poprawka 1183
Pilar Ayuso

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Z uwagi na szczególne cechy systemów rolno-leśnych, które są systemami pośrednimi między 
rolnictwem i leśnictwem, należy wyraźnie uwzględnić te systemy.
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Poprawka 1184
Bas Eickhout

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) inwestycje nieprodukcyjne 
związane z celem szczegółowym 
dotyczącym dobrostanu zwierząt 
określonym w art. 6 ust. 1 lit. i);

Or. en

Poprawka 1185
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) inwestycje w obszary z 
naturalnymi lub szczególnymi 
ograniczeniami;

Or. en

Poprawka 1186
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) inwestycje w ochronę stad przed 
drapieżnictwem;

Or. en
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Poprawka 1187
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) inwestycje w przywrócenie 
potencjału rolnego lub leśnego w
następstwie klęsk żywiołowych lub 
katastrof oraz inwestycje w odpowiednie 
działania zapobiegawcze w lasach i w
środowisku wiejskim.

c) inwestycje w przywrócenie 
potencjału rolnego lub leśnego w
następstwie klęsk żywiołowych lub 
katastrof oraz inwestycje w odpowiednie 
działania zapobiegawcze w lasach i w
środowisku wiejskim, takie jak działania 
zapobiegające atakom dużych 
drapieżników.

Or. en

Poprawka 1188
Pilar Ayuso

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) inwestycje w przywrócenie 
potencjału rolnego lub leśnego w
następstwie klęsk żywiołowych lub 
katastrof oraz inwestycje w odpowiednie 
działania zapobiegawcze w lasach i w
środowisku wiejskim.

c) inwestycje w przywrócenie 
potencjału rolnego lub leśnego w 
następstwie pożarów i innych klęsk 
żywiołowych lub katastrof, w tym w 
następstwie wystąpienia agrofagów lub 
chorób, oraz inwestycje w odpowiednie 
działania zapobiegawcze w lasach i w 
środowisku wiejskim.

Or. es

Poprawka 1189
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) państwa członkowskie mogą 
ustanowić priorytetowe kryteria 
przyznawania wsparcia w ramach tego 
rodzaju interwencji, które mają charakter 
akcesoryjny wobec umów dotyczących 
łańcuchów dostaw oraz wobec krótkich 
łańcuchów dostaw i rynków lokalnych.

Or. it

Poprawka 1190
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) inwestycje w ochronę stad przed 
drapieżnikami;

Or. fr

Poprawka 1191
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) inwestycje w ochronę zwierząt 
gospodarskich przed atakami gatunków 
drapieżnych;

Or. es

Poprawka 1192
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) inwestycje w dostęp do gruntów 
rolnych i leśnych oraz scalanie gruntów.

Or. en

Poprawka 1193
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) kompleksowe usługi leśne i 
materialne inwestycje w leśnictwo na 
obszarach górskich i w regionach 
najbardziej oddalonych;

Or. fr

Poprawka 1194
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) inwestycje realizowane przez 
młodych rolników;

Or. es

Uzasadnienie

Należy wzmocnić wsparcie inwestycji realizowanych przez młodych rolników z uwagi na 
konieczność pobudzania wymiany pokoleniowej.
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Poprawka 1195
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) inwestycje rolne realizowane na 
obszarach z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami;

Or. es

Uzasadnienie

Ochrona działalności rolniczej na tych obszarach ma zasadnicze znaczenie z uwagi na 
znaczny wkład tej działalności w utrzymanie różnorodności biologicznej.

Poprawka 1196
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odstępstwie od przepisów ust. 3 
niniejszego artykułu państwa 
członkowskie ograniczają wsparcie do 
maksymalnego poziomu wynoszącego 
90 % kosztów kwalifikowalnych w 
przypadku inwestycji realizowanych przez 
młodych rolników, o których mowa w art. 
4 ust. 1 lit. e) niniejszego rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 1197
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycje w dostęp do gruntów rolnych 
i leśnych oraz scalanie gruntów.

Or. en

Uzasadnienie

Wśród inwestycji, dla których maksymalna wysokość wsparcia może być zwiększona do 100 
%, zaleca się uwzględnić scalanie gruntów i infrastrukturę rolniczą i leśną ze względu na fakt, 
że inwestycje te leżą w interesie publicznym i nie zawsze są bezpośrednio związane wyłącznie 
z celami szczegółowymi dotyczącymi środowiska i klimatu.

Poprawka 1198
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Środki na rozwój obszarów 
wiejskich nie mogą być wykorzystywane 
do współfinansowania inwestycji w 
działania związane z intensywnym 
żywieniem zwierząt.

Or. en

Poprawka 1199
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na rozpoczęcie 
działalności przez młodych rolników i na 
zakładanie przedsiębiorstw wiejskich na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na rozpoczęcie 
działalności przez młodych rolników i na 
zakładanie przedsiębiorstw wiejskich oraz
na działania związane z rozwijaniem 
działalności gospodarczej na warunkach 
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strategicznych WPR, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6.

określonych w niniejszym artykule i
doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6.

Or. en

Poprawka 1200
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zakładanie przedsiębiorstw 
prowadzących działalność pozarolniczą na 
obszarach wiejskich w ramach strategii 
rozwoju lokalnego.

c) zakładanie i rozwój przedsiębiorstw 
prowadzących działalność pozarolniczą na 
obszarach wiejskich.

Or. en

Poprawka 1201
Florent Marcellesi, Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają 
takie rozdzielenie wsparcia w ramach 
interwencji, o których mowa w niniejszym 
artykule, które przyczynia się do 
osiągnięcia równości płci na obszarach 
wiejskich.

Or. en

Poprawka 1202
Damiano Zoffoli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie przyznają 
wsparcie w formie płatności ryczałtowych. 
Wsparcie ogranicza się do maksymalnie 
100 000 EUR i można je łączyć z
instrumentami finansowymi.

4. Państwa członkowskie przyznają 
wsparcie w formie płatności ryczałtowych. 
Wsparcie ogranicza się do maksymalnie 
100 000 EUR z przeznaczeniem na 
inwestycje firmowe i można je łączyć z
instrumentami finansowymi.

Or. it

Poprawka 1203
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 69a

Pomoc w zakresie projektu przejścia –
finansowanie projektów gospodarstwa 
rolnego 

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać osobom faktycznie 
prowadzącym działalność rolniczą 
wsparcie na projekt przejścia na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6. 

2. Projekt musi opierać się na jednym 
pliku dokumentów, składającym się z 
analizy wstępnej i planu działania, 
określającym szczegółowo: 

– cele i ich spójność z celami WPR, 

– potrzeby, które te cele zaspokajają,

– inwestycje, szkolenia, zobowiązania i 
inne kroki niezbędne do osiągnięcia tych 
celów, jak również ich koszty, 
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– ryzyko związane z projektem i pokrycie 
ryzyka, 

– korzyści i wartość dodaną projektu dla 
rolnika, 

– korzyści i wartość dodaną dla 
społeczeństwa,

– oszacowanie potrzeb w zakresie pomocy 
publicznej w celu zagwarantowania 
pełnego powodzenia projektu w 
odniesieniu do inwestycji materialnych i 
niematerialnych oraz pokrycia ryzyka. 

3. Państwa członkowskie przyznają 
wsparcie w formie płatności ryczałtowych. 
Wsparcie ogranicza się do maksymalnie 
100 000 EUR i można je łączyć z
instrumentami finansowymi. 

4. Państwo członkowskie musi zapewnić, 
aby projekt został zakończony, w celu 
uzasadnienia wydanych środków 
publicznych. 

5. Państwa członkowskie mogą wspierać 
projekty na podstawie niniejszego 
artykułu tylko jeden raz na beneficjenta. 

Or. fr

Poprawka 1204
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Uzasadnienie

Nie wynagradza się ryzykownych zachowań.

Poprawka 1205
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1206
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1207
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Koszty ekstremalnych zjawisk pogodowych związanych ze zmianą klimatu rosną z roku na 
rok, więc tego rodzaju ryzyko pochłania coraz większą część coraz bardziej ograniczonego 
budżetu przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich. Zobowiązanie państw członkowskich 
do przyznawania wsparcia prowadzi jedynie do zmniejszenia finansowania innych działań na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, które mogłyby wprowadzić pozytywne zmiany w systemach 
produkcyjnych. Ponadto państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyboru.

Poprawka 1208
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1209
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1



PE632.145v01-00 38/154 AM\1172552PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie wprowadziły już systemy zarządzania ryzykiem w ramach 
pomocy państwa i chciałyby nadal z nich korzystać. W związku z powyższym wsparcie na 
narzędzia zarządzania ryzykiem powinno być fakultatywne.

Poprawka 1210
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przyznają
wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji w celu promowania narzędzi 
zarządzania ryzykiem, które pomagają 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w zarządzaniu 
ryzykiem związanym z produkcją i
ryzykiem utraty dochodów w ich 
działalności rolniczej, będącym poza ich 
kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w art. 6.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznać wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji na promowanie praktyk 
rolniczych, które zmniejszają ryzyko i 
zwiększają odporność na ryzyko naturalne 
i ryzyko związane ze zmianą klimatu, oraz 
na promowanie narzędzi zarządzania 
ryzykiem, które pomagają osobom 
faktycznie prowadzącym działalność 
rolniczą w zarządzaniu ryzykiem 
związanym z produkcją i ryzykiem utraty 
dochodów w ich działalności rolniczej, 
będącym poza ich kontrolą, i przyczyniają 
się do osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6.

Or. de

Uzasadnienie

Nie wynagradza się ryzykownych zachowań.
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Poprawka 1211
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przyznają
wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji w celu promowania narzędzi 
zarządzania ryzykiem, które pomagają 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w zarządzaniu 
ryzykiem związanym z produkcją i
ryzykiem utraty dochodów w ich 
działalności rolniczej, będącym poza ich 
kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w art. 6.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznać wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji w celu promowania narzędzi 
zarządzania ryzykiem, które pomagają 
osobom prowadzącym działalność rolniczą 
w zarządzaniu ryzykiem związanym z
produkcją i ryzykiem utraty dochodów w
ich działalności rolniczej, będącym poza 
ich kontrolą, i przyczyniają się do 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6; ponadto należy 
wspierać i promować strategie 
ograniczania ryzyka zwiększające 
odporność gospodarstw i ograniczające 
narażenie ich na niestabilność dochodów.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1212
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przyznają 
wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji w celu promowania narzędzi 
zarządzania ryzykiem, które pomagają 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w zarządzaniu 

2. Państwa członkowskie przyznają 
wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji w celu promowania narzędzi 
zarządzania ryzykiem, które pomagają 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w zarządzaniu 
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ryzykiem związanym z produkcją i
ryzykiem utraty dochodów w ich 
działalności rolniczej, będącym poza ich 
kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w art. 6.

ryzykiem związanym z produkcją i
ryzykiem utraty dochodów w ich 
działalności rolniczej, będącym poza ich 
kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w art. 6.
Narzędzia te mogą mieć formę systemów 
zarządzania wieloma rodzajami ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia wszystkich celów szczegółowych 
wymienionych w art. 6.

Poprawka 1213
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przyznają
wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji w celu promowania narzędzi 
zarządzania ryzykiem, które pomagają 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w zarządzaniu 
ryzykiem związanym z produkcją i
ryzykiem utraty dochodów w ich 
działalności rolniczej, będącym poza ich 
kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w art. 6.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznać wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji w celu promowania narzędzi
ograniczania ryzyka i zarządzania 
ryzykiem, które pomagają osobom 
faktycznie prowadzącym działalność 
rolniczą w unikaniu i ograniczaniu ryzyka 
związanego z produkcją i
nieprzewidzianego ryzyka utraty 
dochodów w ich działalności rolniczej
będącego poza ich kontrolą, a także w 
zarządzaniu takim ryzykiem, i
przyczyniają się do osiągnięcia celów 
szczegółowych określonych w art. 6.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty ekstremalnych zjawisk pogodowych związanych ze zmianą klimatu rosną z roku na 
rok, więc tego rodzaju ryzyko pochłania coraz większą część coraz bardziej napiętego 
budżetu przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia 
nie mogą utrwalać złych praktyk rolniczych, które zwiększają ryzyko strat. Beneficjentami 
unijnego finansowania prywatnego ubezpieczenia powinni być jedynie rolnicy, którzy 
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minimalizują ryzyko (np. uodparniając swoje gospodarstwa na zmiany klimatu przez 
budowanie lub ochronę warstwy humusu lub powierzchniowej warstwy gleby, czy też unikając 
praktyk monokulturowych i rozkładając ryzyko dzięki wysoce zróżnicowanym uprawom).

Poprawka 1214
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przyznają
wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji w celu promowania narzędzi 
zarządzania ryzykiem, które pomagają 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w zarządzaniu 
ryzykiem związanym z produkcją i
ryzykiem utraty dochodów w ich 
działalności rolniczej, będącym poza ich 
kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w art. 6.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznać wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji w celu promowania narzędzi 
zarządzania ryzykiem, które pomagają 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w zarządzaniu 
ryzykiem związanym z produkcją i
ryzykiem utraty dochodów w ich 
działalności rolniczej, będącym poza ich 
kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w art. 6.

Or. en

Poprawka 1215
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przyznają
wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji w celu promowania narzędzi 
zarządzania ryzykiem, które pomagają 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w zarządzaniu 
ryzykiem związanym z produkcją i
ryzykiem utraty dochodów w ich 
działalności rolniczej, będącym poza ich 
kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w art. 6.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznać wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji w celu promowania narzędzi 
zarządzania ryzykiem, które pomagają 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w zarządzaniu 
ryzykiem związanym z produkcją i
ryzykiem utraty dochodów w ich 
działalności rolniczej, będącym poza ich 
kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w art. 6.
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Or. en

Poprawka 1216
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przyznają
wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji w celu promowania narzędzi 
zarządzania ryzykiem, które pomagają 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w zarządzaniu 
ryzykiem związanym z produkcją i
ryzykiem utraty dochodów w ich 
działalności rolniczej, będącym poza ich 
kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w art. 6.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznać wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji w celu promowania narzędzi 
zarządzania ryzykiem, które pomagają 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w zarządzaniu 
ryzykiem związanym z produkcją i
ryzykiem utraty dochodów w ich 
działalności rolniczej, będącym poza ich 
kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w art. 6.

Or. en

Poprawka 1217
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład finansowy na składki w
ramach systemów ubezpieczeń;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1218
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład finansowy na składki w
ramach systemów ubezpieczeń;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie prywatnego ubezpieczenia z publicznych środków unijnych oznacza, że środki 
WPR trafiają nie do rolników, lecz do instytucji finansowych ubezpieczających obecnie 
ryzykowne praktyki, i że prawdopodobnie wydatki wzrosną wraz z nasileniem się zmiany 
klimatu. Nie jest to zgodne z zasadą wydajności budżetowej.

Poprawka 1219
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład finansowy na składki w
ramach systemów ubezpieczeń;

skreśla się

Or. de

Uzasadnienie

Nie wynagradza się ryzykownych zachowań.

Poprawka 1220
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład finansowy na składki w
ramach systemów ubezpieczeń;

a) składki z tytułu ubezpieczenia 
upraw, zwierząt i roślin od ponoszonych 
przez rolników strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi, chorobami 
zwierząt lub roślin, inwazją szkodników 
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lub incydentem środowiskowym;

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzanie ryzykiem powinno być bardziej ukierunkowane na rozwiązywanie problemów na 
poziomie gospodarstwa. 

Poprawka 1221
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkład finansowy na fundusze 
ubezpieczeń wzajemnych, w tym koszty 
administracyjne utworzenia;

b) fundusze ubezpieczeń wzajemnych
w celu wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi, wystąpieniem 
choroby zwierząt lub roślin lub 
incydentem środowiskowym;

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzanie ryzykiem powinno być bardziej ukierunkowane na rozwiązywanie problemów na 
poziomie gospodarstwa.

Poprawka 1222
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkład finansowy na fundusze 
ubezpieczeń wzajemnych, w tym koszty 
administracyjne utworzenia;

b) wykaz działań służących ustaleniu 
zapobiegania ryzyku i budowie odporności 
ekologicznej.

Or. de
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Uzasadnienie

Nie wynagradza się ryzykownych zachowań.

Poprawka 1223
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wkład finansowy na działania 
zwiększające odporność gospodarstwa, 
obejmujące między innymi strategie 
dywersyfikacji upraw i systemy rolno-
leśne;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1224
Bas Eickhout

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wkład finansowy na działania 
mające na celu ograniczanie ryzyka, takie 
jak ochrona elementów krajobrazu i 
gleby, pomagające zmniejszyć ryzyko 
wynikające z takich zjawisk jak susza, 
powódź czy pożar.

Or. en

Poprawka 1225
Susanne Melior
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rodzaje i zakres ochrony 
ubezpieczeniowej kwalifikujących się 
systemów ubezpieczeń i funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych;

skreśla się

Or. de

Uzasadnienie

Nie wynagradza się ryzykownych zachowań.

Poprawka 1226
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rodzaje i zakres ochrony 
ubezpieczeniowej kwalifikujących się 
systemów ubezpieczeń i funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych;

a) rodzaje i zakres ochrony 
ubezpieczeniowej kwalifikujących się 
systemów ubezpieczeń i funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych. Do celów ust. 3 
lit. b), c) i d) „fundusz ubezpieczeń 
wzajemnych” oznacza system 
akredytowany przez państwo członkowskie 
zgodnie z jego prawem krajowym, który 
umożliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się i za pomocą którego 
wypłacane są tym rolnikom rekompensaty 
z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych lub 
choroby zwierząt lub roślin lub inwazji 
szkodników lub incydentu 
środowiskowego lub z tytułu poważnego 
spadku dochodów;

Or. en
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Uzasadnienie

Zarządzanie ryzykiem powinno być bardziej ukierunkowane na rozwiązywanie problemów na 
poziomie gospodarstwa.

Poprawka 1227
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rodzaje i zakres ochrony 
ubezpieczeniowej kwalifikujących się
systemów ubezpieczeń i funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych;

a) rodzaje i zakres ochrony 
ubezpieczeniowej kwalifikujących się 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych;

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie prywatnego ubezpieczenia z publicznych środków unijnych oznacza, że środki 
WPR trafiają nie do rolników, lecz do instytucji finansowych ubezpieczających obecnie 
ryzykowne praktyki, i że prawdopodobnie wydatki wzrosną wraz z nasileniem się zmiany 
klimatu. Nie jest to zgodne z zasadą wydajności budżetowej.

Poprawka 1228
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) metodę obliczania strat i czynniki 
uruchamiające odszkodowania;

b) metodę obliczania strat i czynniki 
uruchamiające odszkodowania. Wsparcia 
udziela się jedynie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub 
roślin, inwazją szkodników lub 
incydentem środowiskowym bądź straty 
spowodowane przez działanie podjęte 
zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu 
zwalczenia lub powstrzymania choroby 
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roślin lub inwazji szkodników, które 
niszczą produkcję rolnika. Do obliczania 
rocznej produkcji danego rolnika mogą 
być stosowane współczynniki. Stosowana 
metoda obliczania musi pozwalać na 
określenie rzeczywistych strat 
poniesionych przez indywidualnego 
rolnika w danym roku. Pomiar wielkości 
spowodowanych strat może być 
dostosowany do szczególnych cech 
charakterystycznych każdego rodzaju 
produktu przy użyciu:

(i) wskaźników biologicznych (ilość 
utraconej biomasy) lub wskaźników 
ekwiwalentu utraty produkcji ustalonych 
na poziomie gospodarstwa, lokalnym, 
regionalnym lub krajowym;

(ii) współczynników pogodowych (w tym 
wielkości opadów deszczu i temperatury) 
ustanawianych na poziomie lokalnym, 
regionalnym lub krajowym;

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzanie ryzykiem powinno być bardziej ukierunkowane na rozwiązywanie problemów na 
poziomie gospodarstwa.

Poprawka 1229
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przepisy dotyczące tworzenia 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych i
zarządzania nimi.

c) metodę ustalenia, że wszystkie 
działania mające na celu zapobieganie 
ryzyku zostały podjęte przez odbiorcę, 
zanim będzie on uważany za 
upoważnionego do otrzymania 
odszkodowania.

Or. de
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Uzasadnienie

Nie wynagradza się ryzykownych zachowań.

Poprawka 1230
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) środki publiczne są przyznawane 
na składki ubezpieczeniowe wyłącznie w 
przypadku, gdy beneficjent zobowiąże się 
do wdrożenia środków łagodzących w celu 
zminimalizowania narażenia na ryzyko.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty ekstremalnych zjawisk pogodowych związanych ze zmianą klimatu rosną z roku na 
rok, więc tego rodzaju ryzyko pochłania coraz większą część coraz bardziej ograniczonego 
budżetu przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia 
nie mogą utrwalać złych praktyk rolniczych, które zwiększają ryzyko strat. Beneficjentami 
finansowania prywatnego ubezpieczenia z publicznych środków unijnych byliby więc jedynie 
rolnicy, którzy minimalizują ryzyko (np. uodparniając swoje gospodarstwa na zmiany klimatu 
przez budowanie warstwy humusu / warstwy powierzchniowej gleby i jej ochronę, czy też 
rolnicy unikający praktyk monokulturowych i rozkładający ryzyko dzięki wysoce 
zróżnicowanym uprawom).

Poprawka 1231
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Nie przyznaje się wsparcia 
rolnikom, którzy nie uniknęli ryzyka za 
pomocą dobrego gospodarowania, 
zgodnie z normami dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska i zasadą 
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warunkowości.

Or. en

Poprawka 1232
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wsparcie było przyznawane na 
pokrycie strat wynoszących co najmniej 20
% średniej produkcji rocznej lub średniego 
rocznego dochodu rolnika z poprzednich 
trzech lat, lub średniej z trzech lat 
obliczonej na podstawie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej.

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wsparcie było przyznawane na 
pokrycie strat wynoszących co najmniej 20
% średniej produkcji rocznej, średniego 
rocznego przychodu lub dochodu rolnika z
poprzednich trzech lat, lub średniej z trzech 
lat obliczonej na podstawie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej. Wsparcie 
jest zależne od możliwej do uzyskania 
wielkości produkcji, dochodów lub 
przychodów.

Or. it

Poprawka 1233
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wsparcie było przyznawane na 
pokrycie strat wynoszących co najmniej 20
% średniej produkcji rocznej lub średniego 
rocznego dochodu rolnika z poprzednich 
trzech lat, lub średniej z trzech lat 
obliczonej na podstawie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej.

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wsparcie było przyznawane jedynie w 
przypadku, gdy zostały przedsięwzięte 
środki łagodzące lub środki ograniczania 
ryzyka, oraz na pokrycie strat 
wynoszących co najmniej 30 % średniej 
produkcji rocznej lub średniego rocznego 
dochodu rolnika z poprzednich trzech lat, 
lub średniej z trzech lat obliczonej na 
podstawie pięciu wcześniejszych lat, z
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wyłączeniem wartości najwyższej i
najniższej.

Or. en

Poprawka 1234
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnego poziomu 
wynoszącego 70 % kosztów 
kwalifikowalnych.

6. Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnego poziomu 
wynoszącego 50 % kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowanego poziomu nie uda się utrzymać ze względu na ograniczenia budżetowe –
wniosek Komisji zobowiązuje państwa członkowskie do większych wydatków w tej kategorii, 
ogólnie zwiększając wydatki publiczne z zakresu WPR w ramach coraz bardziej napiętego 
budżetu przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich, nie wprowadzając żadnego wymogu 
uprzedniego wprowadzenia pozytywnych zmian w celu złagodzenia czy ograniczenia tego 
ryzyka.

Poprawka 1235
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty 
w wyniku połączenia interwencji na 
podstawie niniejszego artykułu z innymi 
publicznymi lub prywatnymi systemami 
zarządzania ryzykiem.

7. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty 
w wyniku połączenia interwencji na 
podstawie niniejszego artykułu z innymi 
publicznymi systemami zarządzania 
ryzykiem.

Or. en
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Poprawka 1236
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie nie 
udzielają wsparcia na interwencje, które 
mogą mieć negatywne skutki dla 
środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno się przyznawać środków finansowych na działania ukierunkowane na 
intensyfikację.

Poprawka 1237
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku współpracy w
kontekście dziedziczenia gospodarstw 
rolnych państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie wyłącznie rolnikom, 
którzy osiągnęli wiek emerytalny, 
określony w prawie krajowym.

7. W przypadku współpracy w
kontekście dziedziczenia gospodarstw 
rolnych, a w dłuższej perspektywie mając 
na celu zachęcanie do wymiany pokoleń 
na poziomie gospodarstwa rolnego,
państwa członkowskie mogą przyznawać 
wsparcie wyłącznie rolnikom, którzy 
osiągnęli wiek emerytalny, określony w
prawie krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Ten rodzaj współpracy musi być postrzegany i wykorzystywany jako wkład w osiąganie celu 
związanego z wymianą pokoleń.
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Poprawka 1238
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Inicjatywa LEADER, określona 
jako rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność, o którym mowa w ust. 1, 
przewiduje aktywne i priorytetowe 
zaangażowanie przedsiębiorstw rolnych i 
leśnych.

Or. it

Poprawka 1239
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1240
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1241
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach tego rodzaju interwencji
państwa członkowskie mogą pokryć koszty 
wszelkich stosownych działań 
zmierzających do wspierania innowacji, 
dostępu do szkoleń i doradztwa oraz 
wymiany i rozpowszechniania wiedzy i
informacji, które przyczyniają się do 
osiągnięcia celów szczegółowych, o
których mowa w art. 6.

2. W ramach tego rodzaju interwencji 
państwa członkowskie mogą pokryć koszty 
wszelkich stosownych działań, przede 
wszystkim tych podejmowanych przez 
młodych rolników, zmierzających do 
wspierania innowacji, dostępu do szkoleń i
doradztwa oraz wymiany i
rozpowszechniania wiedzy i informacji, 
które przyczyniają się do osiągnięcia celów 
szczegółowych, o których mowa w art. 6.

Or. it

Poprawka 1242
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach tego rodzaju interwencji 
państwa członkowskie mogą pokryć koszty 
wszelkich stosownych działań 
zmierzających do wspierania innowacji, 
dostępu do szkoleń i doradztwa oraz 
wymiany i rozpowszechniania wiedzy i
informacji, które przyczyniają się do 

2. W ramach tego rodzaju interwencji 
państwa członkowskie i UE pokrywają
koszty wszelkich stosownych działań 
zmierzających do wspierania innowacji, 
dostępu do szkoleń i doradztwa oraz 
wymiany i rozpowszechniania wiedzy i
informacji, które przyczyniają się do 
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osiągnięcia celów szczegółowych, o
których mowa w art. 6.

osiągnięcia celów szczegółowych, o
których mowa w art. 6.

Or. en

Poprawka 1243
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnie 75 % kosztów 
kwalifikowalnych.

Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnie 100 % kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. es

Poprawka 1244
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnie 75 % kosztów 
kwalifikowalnych.

Państwa członkowskie mogą zapewnić do 
100 % kosztów kwalifikowalnych.

Or. en

Poprawka 1245
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego w przypadku tworzenia usług 

skreśla się
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doradczych dla rolników państwa 
członkowskie mogą przyznawać wsparcie 
w formie ustalonej kwoty w maksymalnej 
wysokości 200 000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Ten przepis nie ma uzasadnienia; 200 000 EUR to kwota mająca wyraźnie różną wartość w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 1246
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 72a

Wsparcie służące zapobieganiu szkodom 
wyrządzonym przez chronione duże 

gatunki drapieżne i łagodzeniu tych szkód

1. Państwa członkowskie mogą, na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule, udzielać wsparcia na 
wprowadzenie środków służących 
ochronie gospodarstw hodowlanych przed 
szkodami, jakie mogą wyrządzić duże 
gatunki drapieżne chronione na 
podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG, i 
rekompensowanie producentom strat 
wynikających z takich szkód.

2. Państwa członkowskie gwarantują 
całkowitą albo częściową rekompensatę 
dodatkowych kosztów i utraconych 
dochodów w następstwie podjęcia środków 
zabezpieczających bądź spadku 
liczebności stad w wyniku tych szkód.

3. Państwa członkowskie określają rodzaje 
strat oraz środki zabezpieczające 
podlegające rekompensacie przewidzianej 
w ust. 2.
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Or. en

Uzasadnienie

W następstwie dyrektywy siedliskowej w Unii Europejskiej wzrosła obecność chronionych 
dużych gatunków drapieżnych, a wraz z nią liczba ataków na zwierzęta gospodarskie. W 
rozdziale dotyczącym rozwoju obszarów wiejskich należy wprowadzić określoną interwencję 
mającą na celu odpowiednie rekompensowanie strat producentom rolnym.

Poprawka 1247
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wyborze działań instytucje 
zarządzające zapewniają sprawdzenie 
planowanych interwencji pod kątem 
wpływu na klimat, środowisko i 
różnorodność biologiczną. 

Or. en

Poprawka 1248
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych szans należy zawsze stosować kryteria kwalifikacji dotyczące 
środowiska.
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Poprawka 1249
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kryteria kwalifikacji nie mogą być 
definiowane w odniesieniu do operacji, 
które otrzymały certyfikat „pieczęci 
doskonałości” w ramach programu 
„Horyzont 2020+” lub „Horyzont 
Europa”, lub zostały wybrane w ramach
Life +, pod warunkiem że takie operacje są 
zgodne z planem strategicznym WPR.

4. Kryteria kwalifikacji nie mogą być 
definiowane w odniesieniu do operacji, 
które zostały wybrane w ramach Life+, pod 
warunkiem że takie operacje są zgodne z
planem strategicznym WPR.

Or. en

Uzasadnienie

Ogranicza to formalności administracyjne dla projektów Life+, które już spełniły kryteria 
przystąpienia. Obszary rolnicze Natura 2000 są w najgorszym stanie spośród wszystkich 
obszarów Natura, ponieważ otrzymują bardzo niskie finansowanie, a rolnicy nie są 
motywowani do ochrony gatunków czy siedlisk.

Poprawka 1250
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) płatnościom z tytułu opłat za 
zarządzanie i zwrotom kosztów 
zarządzania poniesionych przez podmioty 
wdrażające instrument finansowy.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze publiczne nie powinny być wykorzystywane do pokrywania kosztów prywatnych 
przedsiębiorstw finansowych, zwłaszcza że obciąża to coraz bardziej ograniczony budżet 
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przeznaczony na rozwój obszarów wiejskich i nie pozwala na inne skuteczne wydatki 
pokrywające koszty projektów lub praktyk rolniczych, które są przyjazne dla środowiska.

Poprawka 1251
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 74a

Specjalne instrumenty finansowe

1. Organy zarządzające ustanawiają
fundusz, z którego będą wypłacane 
instrumenty finansowe, aby zapewnić 
wsparcie stanowiące gwarancję dla 
kredytów, o które wnioskuje młody rolnik, 
o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. e) 
niniejszego rozporządzenia.

2. Państwo członkowskie może 
przeznaczyć na ten fundusz nie więcej niż 
50 % dotacji na interwencje dotyczące 
młodych rolników.

3. Państwo członkowskie może stosować 
instrument finansowy określony w 
niniejszym artykule w powiązaniu ze 
wsparciem, o którym mowa w art. 69 
niniejszego rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 1252
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

75 [...] skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Ten nowy instrument pozwoliłby na przeniesienie kolejnych (publicznych) środków 
finansowych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich do prywatnych systemów 
ubezpieczeń, przynosząc korzyści instytucjom finansowym, a nie społecznościom, przyrodzie i 
rolnikom. PE i Rada słusznie odrzuciły ostatnią próbę Komisji (w ramach minimalnej reformy 
rozporządzenia zbiorczego), aby dokonać przesunięcia środków na rozwój obszarów 
wiejskich do EFIS, lecz Komisja Europejska próbuje w ramach niniejszej reformy dokonać 
tego samego pod inną nazwą (InvestEU), pozostawiając mniej środków finansowych na 
ochronę przyrody, działania rolno-środowiskowe, LEADER itd.

Poprawka 1253
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) płatnościami na rzecz obszarów o 
naturalnych ograniczeniach, jak 
określono w art. 66;

Or. en

Uzasadnienie

Płatności te są obecnie finansowane ze środków na rozwój obszarów wiejskich (EFRROW), 
ale są wykorzystywane bezwarunkowo jako dopłaty uzupełniające dla płatności 
bezpośrednich; jeśli mają nadal służyć jako dopłaty uzupełniające dla płatności 
bezpośrednich i być powszechnie stosowane w regionach lub państwach członkowskich w 
przeliczeniu na hektar, tak jak płatności bezpośrednie, rozsądne wydaje się przeniesienie ich 
do funduszu, który obejmuje płatności bezpośrednie (EFRG).

Poprawka 1254
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) narzędziami zarządzania ryzykiem, 
jak określono w art. 70. 
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Or. en

Uzasadnienie

Narzędzia te będą pochłaniać coraz więcej środków finansowych przeznaczonych na rozwój 
obszarów wiejskich, ograniczając finansowanie na rzecz przyrody czy społeczności lub 
działań rolno-środowiskowych. Przeniesienie ich do EFRG daje większe pole manewru w 
odniesieniu do działań ukierunkowanych na środowisko lub rozwój społeczności.

Poprawka 1255
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z EFRROW finansuje się rodzaje 
interwencji, o których mowa w tytule III 
rozdział IV.

2. Z EFRROW finansuje się rodzaje 
interwencji, o których mowa w tytule III 
rozdział IV, z wyjątkiem interwencji, o
których mowa w art. 66 i 70.

Or. en

Poprawka 1256
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Wydatki kwalifikują się do wkładu 
z EFRG i EFRROW od dnia 1 stycznia
właściwego okresu finansowego. Wydatki 
podlegają zwrotowi po zatwierdzeniu
planu strategicznego WPR przez Komisję.

Or. en

Poprawka 1257
Francesc Gambús
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów art. 86 ust. 5 w załączniku VII 
określono alokację finansową państwa 
członkowskiego, o której mowa w akapicie 
pierwszym, po odliczeniu kwot 
określonych w załączniku VI i przed 
wszelkimi przesunięciami zgodnie z art.
15.

Do celów art. 86 ust. 5 i 5a w załączniku 
VII określono alokację finansową państwa 
członkowskiego, o której mowa w akapicie 
pierwszym, po odliczeniu kwot 
określonych w załączniku VI i przed 
wszelkimi przesunięciami zgodnie z art.
15.

Or. es

Poprawka 1258
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych zmieniających załącznik IX 
w celu zmiany podziału na poszczególne 
lata według państw członkowskich, w celu: 
uwzględnienia istotnych zmian, w tym 
przesunięć, o których mowa w art. 15 i 90, 
dokonania dostosowań technicznych bez 
zmiany ogólnych alokacji lub 
uwzględnienia wszelkich innych zmian 
przewidzianych w akcie ustawodawczym 
po przyjęciu niniejszego rozporządzenia.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów
delegowanych zmieniających załącznik IX 
w celu zmiany podziału na poszczególne 
lata według państw członkowskich, w celu: 
uwzględnienia istotnych zmian, w tym 
przesunięć, o których mowa w art. 90, 
dokonania dostosowań technicznych bez 
zmiany ogólnych alokacji lub 
uwzględnienia wszelkich innych zmian 
przewidzianych w akcie ustawodawczym 
po przyjęciu niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Odwołanie do art. 15 nie jest tutaj istotne.

Poprawka 1259
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W akcie wykonawczym Komisji 
zatwierdzającym plan strategiczny WPR 
zgodnie z art. 106 ust. 6 ustala się 
maksymalny wkład z EFRROW w ten 
plan. Wkład EFRROW oblicza się na 
podstawie kwoty kwalifikowalnych 
wydatków publicznych.

W akcie wykonawczym Komisji 
zatwierdzającym plan strategiczny WPR 
zgodnie z art. 106 ust. 6 ustala się
minimalny i maksymalny wkład z 
EFRROW w ten plan. Wkład EFRROW 
oblicza się na podstawie kwoty 
kwalifikowalnych wydatków publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnia to minimalny wkład w rozwój obszarów wiejskich, co pozwala na lepsze 
finansowanie np. na rzecz przyrody, rozwoju społeczności i działań rolno-środowiskowych 
lub pokrywanie spodziewanych zwiększonych wydatków na rozwój obszarów wiejskich w 
takich dziedzinach jak prywatne ubezpieczenie czy cyfryzacja, które w innym przypadku 
ograniczyłyby pulę środków finansowych przeznaczonych na przyjazny dla środowiska i 
społeczności zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Poprawka 1260
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalna stawka wkładu EFRROW 
wynosi 20 %.

Minimalna stawka wkładu EFRROW 
wynosi 10 %.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnia to większą elastyczność.

Poprawka 1261
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 80 % w przypadku zobowiązań w 
dziedzinie zarządzania, o których mowa w 
art. 65 niniejszego rozporządzenia, 
płatności na podstawie art. 67 niniejszego 
rozporządzenie, inwestycji 
nieprodukcyjnych, o których mowa w art. 
68 niniejszego rozporządzenia, wsparcia na 
rzecz europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego na podstawie art. 71 oraz 
LEADER, zwanego w art. 25 
rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 
kierowanym przez społeczność;

a) 85 % w przypadku zobowiązań w
dziedzinie zarządzania, o których mowa w
art. 65 niniejszego rozporządzenia, 
płatności na podstawie art. 67 niniejszego 
rozporządzenie, inwestycji 
nieprodukcyjnych, o których mowa w art.
68 niniejszego rozporządzenia, wsparcia na 
rzecz europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego na podstawie art. 71 oraz 
LEADER, zwanego w art. 25 
rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 
kierowanym przez społeczność;

Or. en

Poprawka 1262
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 80 % w przypadku zobowiązań w 
dziedzinie zarządzania, o których mowa w 
art. 65 niniejszego rozporządzenia, 
płatności na podstawie art. 67 niniejszego 
rozporządzenie, inwestycji 
nieprodukcyjnych, o których mowa w art. 
68 niniejszego rozporządzenia, wsparcia na 
rzecz europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego na podstawie art. 71 oraz 
LEADER, zwanego w art. 25 
rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 
kierowanym przez społeczność;

a) 85 % w przypadku zobowiązań w
dziedzinie zarządzania, o których mowa w
art. 65 niniejszego rozporządzenia, 
płatności na podstawie art. 67 niniejszego 
rozporządzenie, inwestycji 
nieprodukcyjnych, o których mowa w art.
68 niniejszego rozporządzenia, wsparcia na 
rzecz europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego na podstawie art. 71 oraz 
LEADER, zwanego w art. 25 
rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 
kierowanym przez społeczność;

Or. en

Poprawka 1263
Christophe Hansen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) 80 % w przypadku rozpoczęcia 
działalności przez młodych rolników, o
którym mowa w art. 69;

Or. en

Uzasadnienie

Rozpoczęcie działalności przez młodych rolników jest kluczowym priorytetem nowego okresu 
programowania i w związku z tym również powinno być finansowane na poziomie 80 %.

Poprawka 1264
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 100 % w przypadku operacji 
dofinansowywanych ze środków 
przeniesionych do EFRROW zgodnie z art.
15 i 90 niniejszego rozporządzenia.

b) 100 % w przypadku operacji 
dofinansowywanych ze środków 
przeniesionych do EFRROW zgodnie z art. 
90 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Odwołanie do art. 15 nie jest tutaj istotne.

Poprawka 1265
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Co najmniej 5 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 

1. Co najmniej 10 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
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EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na LEADER, zwany w art.
25 rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 
kierowanym przez społeczność.

EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na LEADER, zwany w art.
25 rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 
kierowanym przez społeczność.

Or. en

Poprawka 1266
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Co najmniej 3 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na usługi doradcze, o 
których mowa w art. 13, oraz na 
interwencje związane z wymianą wiedzy i 
informowaniem na podstawie art. 72.

Or. en

Uzasadnienie

Aby stosować bardziej zrównoważone praktyki rolnicze, rolnicy muszą nabyć nowy rodzaj 
umiejętności i wiedzy. W obecnym okresie programowania transfer wiedzy stanowi ok. 1,2 % 
wydatków EFRROW, a usługi doradcze ok. 0,9 % w EU-28. Liczby te są niskie i sugerują, że 
deklaracje popierające poprawę wiedzy rolniczej nie idą w parze z konkretnymi wydatkami. 
W związku z powyższym rozsądne wydaje się przeznaczenie minimum 3 % EFRROW na 
poprawę wiedzy.

Poprawka 1267
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 

skreśla się
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EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
regionów najbardziej oddalonych.

Or. fr

Poprawka 1268
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Co najmniej 30 % określonego w 
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Obszary o ograniczeniach naturalnych również przyczyniają się do ochrony środowiska.

Poprawka 1269
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 30 % określonego w Co najmniej 50 % określonego w



PE632.145v01-00 68/154 AM\1172552PL.docx

PL

załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska, klimatu i
dobrostanu zwierząt określonych w art. 6 
ust. 1 lit. d), e), f) i ia) niniejszego 
rozporządzenia, z wyłączeniem interwencji 
na podstawie art. 66.

Or. sv

Uzasadnienie

Unijne rolnictwo ma się przyczyniać do odwrócenia obecnego trendu w odniesieniu do 
środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt. Dlatego też co najmniej 50 % środków 
finansowych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) ma być przeznaczanych na cele związane ze zrównoważonym rozwojem.

Poprawka 1270
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Co najmniej 30 % określonego w 
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na wszelkiego rodzaju
interwencje służące osiągnięciu celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i 
klimatu określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f) niniejszego rozporządzenia. 

Or. es

Uzasadnienie

Środki wdrażane na obszarach z ograniczeniami naturalnymi należy uwzględnić w ramach 
minimalnych wydatków w wysokości 30 % puli środków EFRROW, którą należy obowiązkowo 
przeznaczyć na interwencje związane z celami środowiskowymi i klimatycznymi, z uwagi na 
pozytywny wkład, jaki działalność rolnicza ma na ochronę tych obszarów. Wniosek Komisji 
jest również sprzeczny z oceną skutków przeprowadzoną przez Komisję oraz ze wskaźnikami 
korygującymi przewidzianymi w art. 87 ust. 2 lit. c).
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Poprawka 1271
Urmas Paet, Elsi Katainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Co najmniej 30 % określonego w 
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych co najmniej w art. 6 ust. 1 lit. 
d), e) i f) niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany cel 30 % jest ambitny, ponieważ obliczenia nie obejmują obszarów o 
ograniczeniach naturalnych, a część wymagań włączonych obecnie do programu płatności 
środowiskowych będzie włączona do ekoprogramu.

Poprawka 1272
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Co najmniej 30 % określonego w 
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje, o których 
mowa w art. 65, 66, 67, 68, 71 i 72,
służące osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en



PE632.145v01-00 70/154 AM\1172552PL.docx

PL

Poprawka 1273
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Co najmniej 50 % określonego w
załącznikach IV i IX całkowitego wkładu
EFRG i EFRROW w plan strategiczny 
WPR rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Bez ambitnego zabezpieczenia dla ekoprogramów istnieje ryzyko, że następna WPR będzie 
krokiem wstecz, jeśli chodzi o ochronę środowiska i klimatu. Aby uniknąć tego ryzyka i 
wywiązać się z międzynarodowych zobowiązań Unii, należy przewidzieć pokaźny budżet w 
wysokości co najmniej 50 % całkowitej wysokości EFRG i EFRROW dla rolników, którzy 
chcą dobrowolnie zmienić swoje systemy rolnicze.

Poprawka 1274
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Co najmniej 70 % łącznej sumy wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR i 
płatności bezpośredniej w ramach EFRG 
zgodnie z załącznikami IV i IX zastrzega 
się dla interwencji odnoszących się do
celów szczegółowych dotyczących 
środowiska i klimatu określonych w art. 6 
ust. 1 lit. d), e) i f) oraz do celu wymagań 
społecznych określonego w art. 6 ust. 1 lit. 



AM\1172552PL.docx 71/154 PE632.145v01-00

PL

i) niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie mogą wybrać procentowy 
udział płatności z EFRROW i płatności 
bezpośrednich w ramach EFRG, który 
odpowiada podanym celom, o ile łączna 
suma wynosi 70 %.

Bez uszczerbku dla poprzedniego ustępu 
co najmniej 50 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW i co najmniej 50 % 
określonego w załączniku IV całkowitego 
wkładu EFRG w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, które 
obejmują wyłącznie działania określone w 
art. 28, 28 a (nowym), 65, 67 i 68 ust. 4 lit.
a). Państwa członkowskie mogą wybrać 
procentowy udział płatności z EFRROW i 
płatności bezpośrednich w ramach EFRG, 
który odpowiada podanym celom, o ile 
łączna suma wynosi 50 %.

Or. de

Uzasadnienie

Powiązanie z celami środków na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz przeciwdziałania 
zmianie klimatu i na sprawy społeczne.

Poprawka 1275
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 

Co najmniej 70 % całkowitej sumy 
wkładów EFRROW w plan strategiczny 
WPR i płatności bezpośrednich w EFRG, 
określonych w załącznikach VII i IX,
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 



PE632.145v01-00 72/154 AM\1172552PL.docx

PL

niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f)
oraz celu dotyczącego potrzeb społecznych 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. i)
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66. Państwa 
członkowskie mogą zdecydować, w jakich 
proporcjach EFRROW i płatności 
bezpośrednie zostaną wykorzystane do 
wymienionych celów, pod warunkiem że 
całkowita suma wyniesie 70 %.

Bez uszczerbku dla poprzedniego akapitu 
co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Or. en

Poprawka 1276
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Co najmniej 40 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu EFRG i
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66, a także na 
wszelkiego rodzaju inwestycje, z 
wyłączeniem tych uznanych za 
nieprodukcyjne. Systemy na rzecz klimatu 
i środowiska dysponują co najmniej 
budżetem ustanowionym w art. 28 ust. 9. 
Wyboru działań kwalifikujących się do 
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rozliczenia pod względem wkładu w 
osiąganie celów środowiskowych i 
klimatycznych dokonuje komisja, w której 
skład wchodzą organy administracji 
rolnej, zarządzania środowiskiem i 
eksperci w dziedzinie środowiska. 

Or. es

Poprawka 1277
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Co najmniej 50 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu EFRG i
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66. W 
ramach tej kwoty co najmniej 15 mld 
EUR rocznie rezerwuje się na 
ukierunkowane i skuteczne programy na 
rzecz różnorodności biologicznej służące 
osiągnięciu celu szczegółowego 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) 
niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie przeznaczają co najmniej 2
% budżetu każdego programu na 
niezależną ocenę naukową skuteczności 
tego programu w osiąganiu założonego 
celu.

Or. en

Uzasadnienie

There is a huge funding gap for nature at EU level: DG ENV estimated that currently at most 
20% of the costs of implementing the Natura 2000 network were covered in 2011 (IEEP, 
2011). This is despite the fact that the EU is legally obliged to allocate money towards paying 
for implementation of the EU’s nature protection laws. The European Parliament report on 
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the mid-term review of the EU’s Biodiversity Strategy (2015/2137(INI)) noted that agriculture 
and forestry were the areas of most concern in relation to the implementation of the EU’s 
Nature Directives, and called on Member States to “prioritise the target of restoring 15 % of 
degraded ecosystems by 2020 and to use the appropriations available within the MFF for this 
purpose”. EU leaders have committed to fund nature conservation (Council Conclusions on 
EU Action Plan for nature, people and the economy, 2017), but instead of choosing to have a 
dedicated nature fund, they chose to integrate funding for nature into other funds, namely the 
CAP, which continues to fail to deliver any significant dedicated fund. There is therefore a 
need for hard ring-fencing of funds for biodiversity given that other approaches have not been 
successful. The best EU-level estimate of what is needed for funding nature in the EU is 15bn-
20bn per year, based on research done in Germany which found that at least 1.4bn Euros 
annually are required in Germany alone to fully implement the Birds and Habitats Directive 
in terrestrial areas. A small fraction of the budget for each scheme should be allocated for 
scientific evaluation of its effectiveness, as currently there is no other mechanism put in place 
in the new delivery model for checking whether interventions funded under each objective are 
effective.

Poprawka 1278
Stefan Eck 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska, klimatu i
dobrostanu zwierząt określonych w art. 6 
ust. 1 lit. d), e), f) oraz i) niniejszego 
rozporządzenia, z wyłączeniem interwencji 
na podstawie art. 66. Akapit pierwszy nie 
ma zastosowania do regionów najbardziej 
oddalonych.

Or. en

Poprawka 1279
Rory Palmer, Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Co najmniej 50 % określonego w
załącznikach VII i IX całkowitego wkładu
EFRG i EFRROW w plan strategiczny 
WPR rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f)
oraz celu dotyczącego żywności i zdrowia 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. i)
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przeznaczyć co najmniej połowę całkowitego budżetu WPR na działania służące 
osiągnięciu celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 d), e), f) oraz i), aby zapewnić, 
by WPR skutecznie wspierała kluczowe interesy publiczne, takie jak łagodzenie zmiany 
klimatu, zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, poprawa różnorodności 
biologicznej i stawianie czoła wyzwaniom społecznym związanym z trwałością systemu 
dostaw żywności i zdrowiem.

Poprawka 1280
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Co najmniej 50 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e), f), h) 
oraz i) bądź w art. 60 ust. 1 lit. a) ppkt (vi) 
i lit. d) niniejszego rozporządzenia, w tym 
interwencje na podstawie art. 66.

Or. de
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Uzasadnienie

W drugim filarze dla każdego państwa członkowskiego powinna być podana obowiązkowa 
wartość procentowa dotycząca działań rolno-środowiskowych, ochrony zwierząt, dobrostanu 
zwierząt i obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Poprawka 1281
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

30 % całkowitego wkładu EFRG i co 
najmniej 30 % określonego w załączniku 
IX całkowitego wkładu EFRROW w plan 
strategiczny WPR rezerwuje się na 
interwencje służące osiągnięciu celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i
klimatu określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f) niniejszego rozporządzenia, z
wyłączeniem interwencji na podstawie art.
66.

Or. en

Uzasadnienie

Bieżąca WPR przeznacza 30 % EFRG na bardzo zbiurokratyzowane zazielenianie płatności 
bezpośrednich i 30 % EFRROW na zobowiązania dotyczące środowiska i zarządzania 
klimatem. Art. 87 zakłada, że 40 % płatności bezpośrednich i 100 % zobowiązań dotyczących 
środowiska i zarządzania klimatem liczy się jako wsparcie w osiągniecie celów porozumienia 
klimatycznego z Paryża, których nie da się osiągnąć, nie wyznaczając również celu dla 
EFRG. Jednakże moją poprawkę należy rozpatrywać wyłącznie w połączeniu z innymi 
poprawkami, które zaproponowałam, i tylko w takim kontekście może ona mieć zastosowanie, 
przy pozytywnym nagradzaniu rolników, bez nadmiernej warunkowości, jak w pierwotnym 
wniosku Komisji

Poprawka 1282
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Co najmniej 40 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu EFRG i
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Or. en

Poprawka 1283
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Co najmniej 50 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwiększyć wysiłki odnośnie do środków dotyczących środowiska.

Poprawka 1284
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Co najmniej 50 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Or. en

Poprawka 1285
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie ustala kwotę 
minimalną, którą przyczyni się do 
osiągnięcia celu szczegółowego 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. f). Musi ona 
zostać obliczona na podstawie analizy 
SWOT i ustalonych potrzeb, które są 
rozpatrywane w odniesieniu do gatunków 
o znaczeniu priorytetowym i siedlisk w 
traktowanym priorytetowo programie 
ramowym w rozumieniu dyrektywy 
92/43/EWG i dyrektywy 2009/147/WE. 
Kwota ta jest przeznaczana na działania 
opisane w art. 65, art. 67 i art. 68 pkt 4 lit.
a) niniejszego rozporządzenia oraz na 
wykorzystanie wsparcia na strategiczne 
projekty ochrony przyrody w ramach 
[rozporządzenia LIFE] zgodnie z ust. 7 
niniejszego artykułu.

Or. de

Uzasadnienie

Powiązanie z celami środków na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz przeciwdziałania 
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zmianie klimatu.

Poprawka 1286
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 5 % określonego w 
załączniku VII całkowitego wkładu EFRG 
w plan strategiczny WPR rezerwuje się na 
interwencje służące osiągnięciu celu 
szczegółowego dotyczącego 
bezpieczeństwa żywności i dobrostanu 
zwierząt określonego w art. 6 ust. 1 lit. i).

Or. en

Poprawka 1287
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
regionów najbardziej oddalonych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1288
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
regionów najbardziej oddalonych.

skreśla się



PE632.145v01-00 80/154 AM\1172552PL.docx

PL

Or. de

Uzasadnienie

Powiązanie z celami środków na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz przeciwdziałania 
zmianie klimatu.

Poprawka 1289
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. b), d), e), h), 
f) i j) niniejszego rozporządzenia, z
wyłączeniem interwencji na podstawie art.
66.

Or. fr

Poprawka 1290
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska, klimatu i 
dobrostanu zwierząt określonych w art. 6 
ust. 1 lit. d), e), f) oraz ia) niniejszego 
rozporządzenia, z wyłączeniem interwencji 
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na podstawie art. 66.

Or. en

Uzasadnienie

Określając i wdrażając WPR, UE i państwa członkowskie muszą brać w pełni pod uwagę 
wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt, jako że zwierzęta są istotami zdolnymi do odczuwania 
(art. 13 TFUE). Powinno to polegać m.in. na zabezpieczeniu środków przeznaczonych na 
przyczynianie się do osiągnięcia celów dotyczących dobrostanu zwierząt.

Poprawka 1291
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Co najmniej 30 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących inwestycji i przedsiębiorstw 
wiejskich, określonych w art. 6 ust. 1 lit.
b), d), e),h), f) i j) niniejszego 
rozporządzenia, z wyłączeniem interwencji 
na podstawie art. 66.

Or. fr

Poprawka 1292
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Co najmniej 5 % określonego w
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
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osiągnięciu celu szczegółowego 
dotyczącego dobrostanu zwierząt 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. ia) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Or. en

Poprawka 1293
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Co najmniej 30 % całkowitego 
wkładu EFRG w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie na pierwsze 
hektary, o którym mowa w art. 26.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ukierunkować wsparcie na małe i średnie gospodarstwa rolne, należy przeznaczyć 30 % 
wkładu EFRG na redystrybucję.

Poprawka 1294
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Orientacyjne alokacje finansowe 
na systemy na rzecz klimatu i środowiska, 
o których mowa w tytule III rozdział II 
sekcja 2 podsekcja 4, wynoszą co najmniej
30 % kwot określonych w załączniku VII.

Państwa członkowskie mogą zdecydować 
o dokonaniu przesunięcia alokacji 
finansowej, o której mowa w akapicie 
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pierwszym, do alokacji finansowej w 
ramach EFRROW zgodnie z art. 90, pod 
warunkiem że będzie ona wykorzystywana 
w interwencjach EFRROW służących 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska, klimatu i potrzeb 
społecznych, o których mowa w art. 6 ust.
1 lit. d), e), f) oraz i).

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych szans i wspólnego działania państw członkowskich istnieje 
potrzeba ustalenia minimalnej wartości procentowej wydatków na ekoprogramy.

Poprawka 1295
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Co najmniej 65 % kwot 
określonych w załączniku VII, przed 
przesunięciem przewidzianym w art. 15 i 
90, jest przydzielane na podstawowe 
wsparcie dochodu na cele stabilności, o 
którym mowa w tytule III rozdział II 
sekcja 2 podsekcja 1.

Or. en

Poprawka 1296
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Co najmniej 50 % całkowitego 
wkładu EFRG w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na systemy na rzecz klimatu 
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i środowiska, o których mowa w art. 28.

Or. en

Uzasadnienie

Aby pomóc rolnikom przejść na metody produkcji bardziej przyjazne dla klimatu i środowiska 
oraz aby wywiązać się ze zobowiązań Unii dotyczących klimatu i środowiska, należy 
przeznaczyć co najmniej 50 % wkładu EFRG na ekoprogramy.

Poprawka 1297
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Co najmniej 20 % kwoty 
określonej w załączniku VII rezerwuje się 
na systemy, o których mowa w art. 28.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana kwota stanowi minimum, jakie należy wziąć pod uwagę w powiązaniu z 
innymi propozycjami zapobiegającymi sytuacji, w której płatności bezpośrednie staną się 
będącymi swoim zaprzeczeniem dopłatami mającymi bezpośredni szkodliwy wpływ na 
środowisko i klimat, służącymi poprawie skuteczności wniosku w odniesieniu do klimatu, 
środowiska i dobrostanu zwierząt. Poza tym propozycja wkładu na poziomie 50 % 
przedstawiona przez kontrsprawozdawczynię z ramienia S&D nie budzi zastrzeżeń.

Poprawka 1298
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Maksymalnie 30 % kwot 
ustanowionych w załączniku VII 
przeznacza się na podstawowe wsparcie 
dochodu do celów stabilności 
przewidziane w tytule III rozdział II 
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sekcja 2 podsekcja 1. Ta maksymalna 
wartość zostanie zmniejszona do 0 % do 
roku 2027, aby umożliwić przekierowanie 
środków na działania będące 
ważniejszymi celami finansowania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy stopniowo wycofywać podstawowe wsparcie dochodu, aby umożliwić lepsze 
ukierunkowanie funduszy za pomocą systemów płatności opartych na wynikach.

Poprawka 1299
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Orientacyjne alokacje finansowe na 
interwencje wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji, o
których mowa w tytule III rozdział II 
sekcja 2 podsekcja 1, ograniczone są 
maksymalnie do 25 % kwot określonych w
załączniku VII.

Or. en

Poprawka 1300
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Orientacyjne alokacje finansowe na 
interwencje wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji, o 
których mowa w tytule III rozdział II 
sekcja 2 podsekcja 1, ograniczone są 
maksymalnie do 13,5 % kwot określonych 
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załączniku VII. w załączniku VII.

Or. es

Poprawka 1301
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji doprowadziło w przeszłości do 
nierównych warunków działania w niektórych sektorach. Unia powinna w jeszcze większym 
stopniu zachęcać do rynkowego podejścia w ramach WPR i w związku z tym ograniczyć 
maksymalną kwotę wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji.

Poprawka 1302
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się



AM\1172552PL.docx 87/154 PE632.145v01-00

PL

mogą podjąć decyzję o przeznaczeniu na 
wsparcie dochodów związane z wielkością 
produkcji ponad 10 % kwoty określonej w
załączniku VII. Wynikający z tego odsetek 
nie przekracza wartości procentowej 
zatwierdzonej przez Komisję na 
dobrowolne wsparcie związane z
produkcją na rok składania wniosków 
2018.

Or. en

Uzasadnienie

Płatności związane z wielkością produkcji nie powinny przekraczać 10 % kwot określonych w 
załączniku VII.

Poprawka 1303
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en
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Poprawka 1304
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
akapitu pierwszego państwa członkowskie, 
które zgodnie z art. 53 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 
wykorzystały na dobrowolne wsparcie 
związane z produkcją ponad 15 % swojego 
rocznego pułapu krajowego określonego w 
załączniku II do tego rozporządzenia, 
mogą podjąć decyzję o przeznaczeniu na 
wsparcie dochodów związane z wielkością 
produkcji ponad 15 % kwoty określonej w 
załączniku VII. Wynikający z tego odsetek 
nie przekracza wartości procentowej 
zatwierdzonej przez Komisję na 
dobrowolne wsparcie związane z
produkcją na rok składania wniosków 
2018.

Or. es

Poprawka 1305
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wartość procentową, o której mowa w
akapicie pierwszym, można zwiększyć 
maksymalnie o 2 %, pod warunkiem że 
kwota odpowiadająca odsetkowi 
przekraczającemu poziom 10 %, jest 
przydzielona na wsparcie z tytułu upraw 
roślin wysokobiałkowych na podstawie 
tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1
lub wsparcie na systemy leśno-rolne lub 
leśno-pasterskie, w tym certyfikowane 
systemy drzewne poza lasami.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana poprawką do art. 30.

Poprawka 1306
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 1307
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wartość procentową, o której mowa w 
akapicie pierwszym, można zwiększyć 
maksymalnie o 2,1 %, pod warunkiem że 
kwota odpowiadająca odsetkowi 
przekraczającemu poziom 13,5 %, jest 
przydzielona na wsparcie z tytułu upraw 
roślin wysokobiałkowych na podstawie 
tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1.

Or. es
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Poprawka 1308
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wartość procentową, o której mowa w
akapicie pierwszym, można zwiększyć 
maksymalnie o 5 %, pod warunkiem że 
kwota odpowiadająca odsetkowi 
przekraczającemu poziom 25 %, jest 
przydzielona na wsparcie z tytułu upraw 
roślin wysokobiałkowych na podstawie 
tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1. .

Or. en

Uzasadnienie

Interwencje wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji przyczyniają się do 
stabilizacji wrażliwych sektorów, pomagając rolnikom radzić sobie z niepożądanymi 
skutkami, takimi jak niestabilność rynków, zmiana klimatu czy wymagania dotyczące 
zatrudnienia. Pomimo bieżącego poziomu wsparcia niektóre z tych sektorów nie osiągają 
zadowalającej rentowności. W związku z tym do utrzymania konkurencyjności i stabilności 
tych sektorów niezbędna jest wystarczająca skala interwencji wsparcia dochodów związanego 
z wielkością produkcji.

Poprawka 1309
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie dla upraw roślin oleistych i 
wysokobiałkowych spełnia cele określone 
w dyrektywie w sprawie odnawialnych 
źródeł energii w odniesieniu do 
wykorzystywania biopaliw z produktów 
ubocznych tych roślin.

Or. fr
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Poprawka 1310
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W celu finansowania wsparcia, o 
którym mowa w tytule III rozdział II 
sekcja 2 podsekcja 1a, państwa 
członkowskie wykorzystują 15 % kwoty 
określonej w załączniku VII. 

Or. es

Poprawka 1311
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Płatności z pierwszego filaru, w 
tym wsparcie związane z wielkością 
produkcji, jest ograniczone na hektar i na 
beneficjenta do kwoty odpowiadającej 
dwukrotności średnich unijnych płatności 
bezpośrednich na hektar.

Or. en

Poprawka 1312
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Orientacyjne alokacje finansowe 
na ekoprogramy, o których mowa w art. 
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28, wynoszą co najmniej 30 % w latach 
2021 i 2022, 40 % w latach 2023 i 2024, 
50 % w latach 2025 i 2026 oraz 60 % w 
2027 r.

Or. en

Poprawka 1313
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Środki WPR nie mogą być 
wykorzystywane do finansowania lub 
wspierania działań związanych z 
intensywnym żywieniem zwierząt.

Or. en

Poprawka 1314
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w swoich planach 
strategicznych WPR o wykorzystaniu 
określonej części alokacji z EFRROW na 
lewarowanie wsparcia i zwiększenie skali 
zintegrowanych strategicznych projektów 
ochrony przyrody zdefiniowanych w 
[rozporządzeniu LIFE] oraz o
finansowaniu działań dotyczących 
transnarodowej mobilności edukacyjnej 
osób w dziedzinie rozwoju rolnictwa i
obszarów wiejskich, ukierunkowanych na 
młodych rolników, zgodnie z 
[rozporządzeniem w sprawie programu 
Erasmus].

7. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w swoich planach 
strategicznych WPR o wykorzystaniu 
określonej części alokacji z EFRROW na 
lewarowanie wsparcia i zwiększenie skali 
zintegrowanych strategicznych projektów 
ochrony przyrody zdefiniowanych w 
[rozporządzeniu LIFE] oraz o
finansowaniu działań dotyczących 
transnarodowej mobilności edukacyjnej 
osób w dziedzinie rozwoju rolnictwa i
obszarów wiejskich, ukierunkowanych na 
młodych rolników, zgodnie z 
[rozporządzeniem w sprawie programu 
Erasmus], i na kobiety na obszarach 
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wiejskich.

Or. sv

Poprawka 1315
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Co najmniej 10 % kwot 
określonych w załączniku VII przeznacza 
się na wsparcie dla dobrowolnych 
systemów na rzecz klimatu i środowiska 
(ekoprogramów) zgodnie z art. 28.

Or. en

Poprawka 1316
Jadwiga Wiśniewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 87 skreśla się

Śledzenie wydatków w dziedzinie klimatu

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

2. Wkład w realizację celu 
dotyczącego wydatków jest szacowany 
przy zastosowaniu szczegółowych 
wskaźników korygujących, 
zróżnicowanych w zależności od tego, czy 
wsparcie przyczynia się w znacznym, czy w 
umiarkowanym stopniu do osiągnięcia 
celów związanych ze zmianą klimatu. 
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Wskaźniki korygujące są następujące:

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

b) 100 % w przypadku wydatków w 
ramach systemów na rzecz klimatu i 
środowiska, o których mowa w tytule III 
rozdział II sekcja II podsekcja 4;

c) 100 % w przypadku wydatków na 
interwencje, o których mowa w art. 86 ust. 
2 akapit pierwszy;

d) 40 % w przypadku wydatków z 
tytułu ograniczeń naturalnych lub innych 
ograniczeń specyficznych dla obszaru, o 
których mowa w art. 66.

Or. pl

Uzasadnienie

Uwzględniając założenie dotyczące uproszczenia przyszłej WPR, wprowadzanie przepisów 
związanych z raportowaniem wydatków na klimat wydaje się być nieuzasadnione. W 
szczególności biorąc pod uwagę, że (analogicznie jak w obecnym okresie programowania), w 
projekcie rozporządzenia ustanowiono przepisy dotyczące monitorowania minimalnych 
poziomów wydatków na środowisko i klimat (min. 30% środków z II filara). W związku z tym 
wprowadzanie dodatkowego śledzenia wydatków w dziedzinie klimatu wydaje się 
nieuzasadnione.

Poprawka 1317
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Śledzenie wydatków w dziedzinie 
klimatu

Śledzenie wydatków w dziedzinie klimatu, 
różnorodności biologicznej i walki z 
zanieczyszczeniami rozproszonymi

Or. fr
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Uzasadnienie

Zazielenianie budżetu europejskiego powinno dotyczyć nie tylko klimatu, ale także 
różnorodności biologicznej i walki z zanieczyszczeniami rozproszonymi; należy zatem śledzić 
wkład WPR, podobnie jak wszystkich polityk europejskich, w osiąganie tych celów.

Poprawka 1318
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Śledzenie wydatków w dziedzinie klimatu Śledzenie wydatków w dziedzinie
środowiska i klimatu

Or. en

Poprawka 1319
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Na podstawie informacji 
dostarczonych przez państwa członkowskie 
Komisja dokonuje ewaluacji, za pomocą 
prostej i wspólnej metody, wkładu polityki 
w realizację celów dotyczących zmiany 
klimatu. Komisja składa regularne 
sprawozdania z postępów w działaniach w 
dziedzinie klimatu, w tym wysokości 
wydatków. Ustalenia są przedstawiane 
podczas corocznego przeglądu w 
rozumieniu w art. 122.

Or. en

Poprawka 1320
Françoise Grossetête
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 1321
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna dokonać oceny związanej z wydatkami na klimat i ogólnymi wydatkami na 
środowisko, stosując odpowiednią metodę.

Poprawka 1322
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ewaluację należy przeprowadzić jak najdokładniej, aby zapewnić rozsądne wydawanie 
unijnych środków finansowych. WPR powinna płacić za wyniki, a nie za obietnice bez 
pokrycia.

Poprawka 1323
Estefanía Torres Martínez

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Metoda śledzenia wydatków w 
dziedzinie klimatu musi uwzględniać 
redukcję emisji i zwiększenie 
pochłaniania dwutlenku węgla 
oczekiwane w wyniku środków zawartych 
w planach strategicznych państw 
członkowskich i należy opracować ją w 
porozumieniu z Europejską Agencją 
Środowiska i państwami członkowskimi.

Or. es

Poprawka 1324
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Metoda śledzenia wydatków w 
dziedzinie klimatu musi uwzględniać 
poprawę wpływu rolnictwa na przyrodę 
oczekiwaną w wyniku środków zawartych 
w planach strategicznych państw 
członkowskich i należy opracować ją w 
porozumieniu z Europejską Agencją 
Środowiska i państwami członkowskimi.

Or. es

Poprawka 1325
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład w realizację celu 
dotyczącego wydatków jest szacowany 
przy zastosowaniu szczegółowych 
wskaźników korygujących, 
zróżnicowanych w zależności od tego, czy 
wsparcie przyczynia się w znacznym, czy w
umiarkowanym stopniu do osiągnięcia 
celów związanych ze zmianą klimatu. 
Wskaźniki korygujące są następujące:

skreśla się

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

b) 100 % w przypadku wydatków w
ramach systemów na rzecz klimatu i
środowiska, o których mowa w tytule III 
rozdział II sekcja II podsekcja 4;

c) 100 % w przypadku wydatków na 
interwencje, o których mowa w art. 86 ust.
2 akapit pierwszy;

d) 40 % w przypadku wydatków z
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tytułu ograniczeń naturalnych lub innych 
ograniczeń specyficznych dla obszaru, o
których mowa w art. 66.

Or. es

Poprawka 1326
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład w realizację celu
dotyczącego wydatków jest szacowany 
przy zastosowaniu szczegółowych 
wskaźników korygujących, 
zróżnicowanych w zależności od tego, czy 
wsparcie przyczynia się w znacznym, czy w
umiarkowanym stopniu do osiągnięcia 
celów związanych ze zmianą klimatu. 
Wskaźniki korygujące są następujące:

2. Prowadzone są niezależne badania 
naukowe w celu określenia, jak 
poszczególne działania wdrażane przez 
państwa członkowskie sprzyjają 
ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych 
lub pochłanianiu gazów cieplarnianych. 

Na podstawie tych badań Komisja 
proponuje metodę śledzenia, zapewniając 
przy tym, aby: 

a) jako wydatki związane z klimatem 
liczyły się wyłącznie wydatki przeznaczone 
na działania, które w znaczący sposób 
przyczyniają się do ograniczenia i
pochłaniania emisji; 

b) odsetek każdego wydatku uznawanego 
za wydatek związany z klimatem był 
proporcjonalny do faktycznego 
pozytywnego wpływu danego działania na 
ograniczenie lub pochłanianie emisji 
gazów cieplarnianych; 

c) wydatki przeznaczone na działania, 
które wywierają negatywny wpływ na 
ograniczenie lub pochłanianie emisji 
gazów cieplarnianych, były odliczane od 
całkowitych wydatków związanych z
klimatem za pomocą podobnej metody. 

Or. en
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Uzasadnienie

W sprawozdaniu dotyczącym wniosków Komisji w sprawie WPR Europejski Trybunał 
Obrachunkowy stwierdził, że szacowany wkład WPR na rzecz osiągnięcia celów dotyczących 
zmiany klimatu jest „nierealistyczny”. Taki wkład musi być obliczony indywidualnie dla 
poszczególnych interwencji, na podstawie faktycznego wpływu działań, mierzonego na 
podstawie wzajemnie weryfikowanych badań naukowych. Oszacowania z zastosowaniem 
wskaźników korygujących proponowane przez Komisję mogą obniżyć ogólne ambicje 
klimatyczne Unii, ponieważ nie będzie można sprawdzić, czy poszczególne rodzaje wydatków 
rzeczywiście wpływają na klimat.

Poprawka 1327
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład w realizację celu 
dotyczącego wydatków jest szacowany 
przy zastosowaniu szczegółowych 
wskaźników korygujących, 
zróżnicowanych w zależności od tego, czy 
wsparcie przyczynia się w znacznym, czy 
w umiarkowanym stopniu do osiągnięcia
celów związanych ze zmianą klimatu. 
Wskaźniki korygujące są następujące:

2. Wkład w realizację celu 
dotyczącego wydatków jest szacowany 
przy zastosowaniu szczegółowych 
wskaźników korygujących, 
zróżnicowanych w zależności od tego, czy 
wsparcie przyczynia się w znacznym, czy 
w umiarkowanym stopniu do osiągnięcia 
celów związanych ze zmianą klimatu, 
różnorodnością biologiczną i walką z 
zanieczyszczeniami rozproszonymi. 
Wskaźniki korygujące są następujące:

Or. fr

Poprawka 1328
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład w realizację celu 
dotyczącego wydatków jest szacowany 
przy zastosowaniu szczegółowych 
wskaźników korygujących, 
zróżnicowanych w zależności od tego, czy 
wsparcie przyczynia się w znacznym, czy 

2. Wkład w realizację celu 
dotyczącego wydatków jest szacowany 
przy zastosowaniu szczegółowych 
wskaźników korygujących, 
zróżnicowanych w zależności od tego, czy 
wsparcie przyczynia się w znacznym, czy 
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w umiarkowanym stopniu do osiągnięcia
celów związanych ze zmianą klimatu. 
Wskaźniki korygujące są następujące:

w umiarkowanym stopniu do osiągnięcia 
celów związanych ze zmianą klimatu, a 
także z wykorzystaniem unijnego systemu 
wskaźników dotyczących klimatu. 
Wskaźniki korygujące są następujące:

Or. en

Poprawka 1329
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 1330
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 100 % w przypadku wydatków w
ramach systemów na rzecz klimatu i
środowiska, o których mowa w tytule III 
rozdział II sekcja II podsekcja 4;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1331
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 100 % w przypadku wydatków na 
interwencje, o których mowa w art. 86 ust.
2 akapit pierwszy;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1332
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 100 % w przypadku wydatków na 
interwencje, o których mowa w art. 86 ust.
2 akapit pierwszy;

c) 100 % w przypadku wydatków na 
interwencje, o których mowa w art. 65 i 
67;

Or. en

Poprawka 1333
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) 100 % w przypadku wydatków na 
wsparcie z tytułu upraw roślin 
wysokobiałkowych zgodnie z tytułem III 
rozdział II sekcja 2 podsekcja 1;

Or. en

Poprawka 1334
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 40 % w przypadku wydatków z
tytułu ograniczeń naturalnych lub innych 
ograniczeń specyficznych dla obszaru, o
których mowa w art. 66.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1335
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 40 % w przypadku wydatków z
tytułu ograniczeń naturalnych lub innych 
ograniczeń specyficznych dla obszaru, o
których mowa w art. 66.

d) 60 % w przypadku wydatków z
tytułu ograniczeń naturalnych lub innych 
ograniczeń specyficznych dla obszaru, o
których mowa w art. 66.

Or. en

Poprawka 1336
Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 87a

Śledzenie wydatków na dobrostan zwierząt 

1. Na podstawie informacji dostarczonych 
przez państwa członkowskie Komisja 
dokonuje ewaluacji, za pomocą prostej i
wspólnej metody, wkładu polityki w
realizację celu dotyczącego dobrostanu 
zwierząt. 

2. Wkład w realizację celu dotyczącego 
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wydatków jest szacowany przy 
zastosowaniu szczegółowego wskaźnika 
korygującego, zróżnicowanego w
zależności od tego, czy wsparcie 
przyczynia się w znacznym, czy w
umiarkowanym stopniu do osiągnięcia 
celu związanego z dobrostanem zwierząt. 

Wagę określa się zgodnie z następującym 
kryterium: a) 100 % w przypadku 
wydatków na interwencje, o których mowa 
w art. 86 ust. 3; b) 30 % w przypadku 
wydatków w ramach systemów na rzecz 
klimatu i środowiska, o których mowa w
tytule III rozdział II sekcja II podsekcja 4. 

Or. en

Poprawka 1337
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie określają w
planie strategicznym WPR orientacyjną 
alokację finansową na każdą interwencję. 
W odniesieniu do każdej interwencji 
iloczyn planowanej kwoty jednostkowej, 
bez stosowania procentowego odchylenia, 
o którym mowa w art. 89, i planowanych 
produktów, jest równy tej orientacyjnej 
alokacji finansowej.

1. Państwa członkowskie określają w
planie strategicznym WPR orientacyjną 
alokację finansową na każdą interwencję, 
zgodnie z art. 28 ust. 1 i art. 86 ust. 2. W
odniesieniu do każdej interwencji iloczyn 
planowanej kwoty jednostkowej, bez 
stosowania procentowego odchylenia, o
którym mowa w art. 89, i planowanych 
produktów, jest równy tej orientacyjnej 
alokacji finansowej.

Or. en

Poprawka 1338
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a



AM\1172552PL.docx 105/154 PE632.145v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) płatności bezpośrednie niezwiązane 
z wielkością produkcji oraz wsparcie 
dochodów związane z wielkością 
produkcji, o których mowa w tytule III 
rozdział II;

a) płatności bezpośrednie niezwiązane 
z wielkością produkcji, z wyjątkiem 
systemów na rzecz klimatu i środowiska w 
rozumieniu art. 28, oraz wsparcie 
dochodów związane z wielkością 
produkcji, o których mowa w tytule III 
rozdział II;

Or. en

Poprawka 1339
Bas Eickhout

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) do 15 % alokacji państwa 
członkowskiego na płatności bezpośrednie 
określonej w załączniku IV, po odliczeniu 
alokacji w odniesieniu do bawełny 
określonych w załączniku VI na lata 
kalendarzowe 2021–2026, do alokacji 
państwa członkowskiego na EFRROW w
latach budżetowych 2022–2027; lub

a) do 20 % alokacji państwa 
członkowskiego na płatności bezpośrednie 
określonej w załączniku IV, po odliczeniu 
alokacji w odniesieniu do bawełny 
określonych w załączniku VI na lata 
kalendarzowe 2021–2026, do alokacji 
państwa członkowskiego na EFRROW w
latach budżetowych 2022–2027; lub

Or. en

Uzasadnienie

Płatności z EFRROW są zwykle bardziej ukierunkowane na osiąganie celów niż płatności z 
EFRG. W celu zapewnienia osiągania celów WPR dozwolone powinny być tylko przesunięcia 
alokacji do bardziej zorientowanych na wynik alokacji EFRROW.

Poprawka 1340
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 1341
Bas Eickhout

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Płatności z EFRROW są zwykle bardziej ukierunkowane na osiąganie celów niż płatności z 
EFRG. W celu zapewnienia osiągania celów WPR dozwolone powinny być tylko przesunięcia 
alokacji do bardziej zorientowanych na wynik alokacji EFRROW.

Poprawka 1342
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) do 15 % alokacji państwa 
członkowskiego na EFRROW w latach 

skreśla się
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budżetowych 2022–2027 do alokacji 
państwa członkowskiego na płatności 
bezpośrednie określonej w załączniku IV 
na lata kalendarzowe 2021–2026.

Or. de

Uzasadnienie

Wspieranie działań środowiskowo-klimatycznych w drugim filarze.

Poprawka 1343
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) do 15 % alokacji państwa 
członkowskiego na EFRROW w latach 
budżetowych 2022–2027 do alokacji 
państwa członkowskiego na systemy na 
rzecz klimatu i środowiska w rozumieniu 
art. 28.

Or. en

Poprawka 1344
Jadwiga Wiśniewska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) do 25 % alokacji państwa 
członkowskiego na EFRROW w latach 
budżetowych 2022–2027 do alokacji 
państwa członkowskiego na płatności 
bezpośrednie określonej w załączniku IV 
na lata kalendarzowe 2021–2026.

Or. pl
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Uzasadnienie

Ukierunkowanie na rezultaty wynikające z wdrożenia nowego modelu realizacji wymaga 
zapewnienia państwom członkowskim odpowiedniej elastyczności.

Poprawka 1345
Christophe Hansen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) do 20 % alokacji państwa 
członkowskiego na EFRROW w latach 
budżetowych 2022–2027 do alokacji 
państwa członkowskiego na płatności 
bezpośrednie określonej w załączniku IV 
na lata kalendarzowe 2021–2026.

Or. en

Poprawka 1346
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wartość procentowa przesunięcia z
alokacji państwa członkowskiego na 
płatności bezpośrednie do alokacji 
państwa członkowskiego na EFRROW, o
której mowa w akapicie pierwszym, może 
zostać zwiększona o:

skreśla się

a) maksymalnie 15 punktów 
procentowych, pod warunkiem że państwa 
członkowskie wykorzystają odnośne 
zwiększenie na interwencje finansowane z 
EFRROW, aby osiągnąć cele szczegółowe 
dotyczące środowiska i klimatu, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f);

b) maksymalnie 2 punkty 
procentowe, pod warunkiem że państwa 
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członkowskie wykorzystają odnośne 
zwiększenie zgodnie z art. 86 ust. 4 lit. b).

Or. de

Poprawka 1347
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) maksymalnie 15 punktów 
procentowych, pod warunkiem że państwa 
członkowskie wykorzystają odnośne 
zwiększenie na interwencje finansowane z 
EFRROW, aby osiągnąć cele szczegółowe 
dotyczące środowiska i klimatu, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f);

a) maksymalnie 30 punktów 
procentowych, pod warunkiem że państwa 
członkowskie wykorzystają odnośne 
zwiększenie na interwencje finansowane z 
EFRROW, aby osiągnąć cele szczegółowe 
dotyczące środowiska i klimatu, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f);

Or. en

Poprawka 1348
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wartość procentowa przesunięcia z
alokacji państwa członkowskiego na 
płatności bezpośrednie do alokacji 
państwa członkowskiego na EFRROW, o
której mowa w ust. 1, może zostać 
zwiększona o:

a) maksymalnie 50 punktów
procentowych, pod warunkiem że państwa 
członkowskie wykorzystają odnośne 
zwiększenie na interwencje finansowane z 
EFRROW, aby osiągnąć cele szczegółowe 
dotyczące środowiska i klimatu, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f);
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a) maksymalnie 2 punkty procentowe, pod 
warunkiem że państwa członkowskie 
wykorzystają odnośne zwiększenie zgodnie 
z art. 86 ust. 4 lit. b).

Or. de

Uzasadnienie

Wspieranie działań środowiskowo-klimatycznych w drugim filarze.

Poprawka 1349
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają plany 
strategiczne WPR zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w celu wdrożenia 
unijnego wsparcia finansowanego z EFRG 
lub EFRROW w ramach realizacji celów 
szczegółowych, określonych w art. 6.

Państwa członkowskie ustanawiają plany 
strategiczne WPR zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem i zgodnie z art. 4 
niniejszego rozporządzenia w celu 
wdrożenia unijnego wsparcia 
finansowanego z EFRG lub EFRROW w
ramach realizacji celów szczegółowych, 
określonych w art. 6.

Or. de

Poprawka 1350
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strategie interwencji poszczególnych 
państw członkowskich w rozumieniu art.
95 ust. 1 lit. b) i art. 97 niniejszego 
rozporządzenia są na odpowiedzialność 
danych państw członkowskich 
przedstawiane Komisji i wdrażane przez 
nią jako wykaz unijny.



AM\1172552PL.docx 111/154 PE632.145v01-00

PL

Or. de

Poprawka 1351
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o analizę SWOT, o której mowa 
w art. 103 ust. 2, i ocenę potrzeb, o której 
mowa w art. 96, w planach strategicznych 
WPR państwa członkowskie określają 
strategię interwencji, jak wskazano w art.
97, wyznaczając w niej ilościowe cele 
końcowe i cele pośrednie, prowadzące do 
realizacji celów szczegółowych, 
określonych w art. 6. Cele końcowe 
określa się za pomocą wspólnego zestawu 
wskaźników rezultatu, określonych w
załączniku I.

W oparciu o analizę SWOT, o której mowa 
w art. 103 ust. 2, i ocenę potrzeb, o której 
mowa w art. 96, w planach strategicznych 
WPR państwa członkowskie określają 
strategię interwencji, jak wskazano w art.
97, wyznaczając w niej ilościowe cele 
końcowe i cele pośrednie, prowadzące do 
realizacji celów szczegółowych, 
określonych w art. 6. Cele końcowe 
określa się za pomocą wspólnego zestawu 
wskaźników rezultatu i oddziaływania,
określonych w załączniku I.

Or. en

Poprawka 1352
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o analizę SWOT, o której mowa 
w art. 103 ust. 2, i ocenę potrzeb, o której 
mowa w art. 96, w planach strategicznych 
WPR państwa członkowskie określają 
strategię interwencji, jak wskazano w art.
97, wyznaczając w niej ilościowe cele 
końcowe i cele pośrednie, prowadzące do 
realizacji celów szczegółowych, 
określonych w art. 6. Cele końcowe 
określa się za pomocą wspólnego zestawu 
wskaźników rezultatu, określonych w
załączniku I.

W oparciu o analizę SWOT, o której mowa 
w art. 103 ust. 2, i ocenę potrzeb, o której 
mowa w art. 96, w planach strategicznych 
WPR państwa członkowskie określają 
strategię interwencji, jak wskazano w art.
97, wyznaczając w niej ilościowe cele 
końcowe i cele pośrednie, prowadzące do 
realizacji celów szczegółowych, 
określonych w art. 6. Cele końcowe 
określa się za pomocą wspólnego zestawu 
wskaźników rezultatu i oddziaływania, 
określonych w załączniku I.
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Or. en

Poprawka 1353
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy plan strategiczny WPR obejmuje 
okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 
31 grudnia 2027 r.

Każdy plan strategiczny WPR staje się 
prawomocny po wejściu w życie niniejszej 
reformy.

Or. de

Poprawka 1354
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja gwarantuje, by opracowane przez 
państwa członkowskie strategie 
interwencji w rozumieniu art. 95 lit. b) 
niniejszego rozporządzenia zostały 
uwzględnione w wykazie unijnym. 

Or. de

Poprawka 1355
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – akapit 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja gwarantuje spójność wykazu 
unijnego, który opiera się na 
przedstawionych przez państwa 
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członkowskie strategiach interwencji w 
rozumieniu art. 95 lit. b), służących 
osiągnięciu istotnych celów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 1356
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bardziej ambitne cele związane ze 
środowiskiem i klimatem

Bardziej ambitne cele związane ze 
środowiskiem i klimatem oraz 
dobrostanem zwierząt

Or. sv

Poprawka 1357
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie dążą do 
wniesienia większego wkładu w
osiągnięcie określonych w art. 6 ust. 1 lit.
d), e) i f) celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu, w
porównaniu z ogólnym wkładem w
realizację celu określonego w art. 110 ust.
2 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia 
(UE) nr 1306/2013, poprzez wsparcie w
ramach EFRG i EFRROW w okresie 
2014–2020.

1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie wydają 
większy – w porównaniu do łącznego 
procentowego udziału budżetu 
przeznaczanego na osiągnięcie celu 
określonego w art. 110 ust. 2 akapit 
pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) nr 
1306/2013 poprzez wsparcie w ramach 
EFRG i EFRROW w okresie 2014–2020 –
łączny procentowy udział budżetu na 
osiągnięcie określonych w art. 6 ust. 1 lit.
d), e) i f) celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu. 
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Państwa członkowskie zestawiają udział 
środków przeznaczonych na poszczególne 
działania w następującej relacji:

a) działania określone w art. 28 
niniejszego rozporządzenia z art. 43 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013;

b) interwencje określone w art. 65, art. 67 
i art. 68 ust. 4 lit. a) niniejszego 
rozporządzenia z art. 17 lit. d), art. 21–23, 
art. 25 i art. 34 rozporządzenia (UE) nr
1305/2013.

Or. de

Uzasadnienie

Powiązanie z celami ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie klimatu.

Poprawka 1358
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie dążą do 
wniesienia większego wkładu w
osiągnięcie określonych w art. 6 ust. 1 lit.
d), e) i f) celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu, w
porównaniu z ogólnym wkładem w
realizację celu określonego w art. 110 ust.
2 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia
(UE) nr 1306/2013, poprzez wsparcie w
ramach EFRG i EFRROW w okresie 
2014–2020.

1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie dążą do 
wniesienia większego wkładu w
osiągnięcie określonych w art. 6 ust. 1 lit.
d), e) i f) celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu, w
porównaniu z ogólnym wkładem w
realizację celu określonego w art. 110 ust.
2 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia
(UE) nr 1306/2013, poprzez wsparcie w
ramach EFRG i EFRROW w okresie 
2014–2020. W planach strategicznych 
WPR płatności na rzecz przejścia na 
rolnictwo ekologiczne i utrzymania go 
zgodnie z art. 28 i 65 niniejszego 
rozporządzenia muszą przekraczać sumę 
kwot wypłaconych przed 2021 r. w ramach 
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rozwoju obszarów wiejskich rolnikom 
prowadzącym gospodarstwa ekologiczne, 
obliczonych jako średnia roczna po 
cenach stałych.

Or. en

Poprawka 1359
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie dążą do 
wniesienia większego wkładu w
osiągnięcie określonych w art. 6 ust. 1 lit.
d), e) i f) celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu, w
porównaniu z ogólnym wkładem w
realizację celu określonego w art. 110 ust.
2 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia
(UE) nr 1306/2013, poprzez wsparcie w
ramach EFRG i EFRROW w okresie 
2014–2020.

1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie dążą do 
wniesienia większego wkładu na szczeblu 
Unii w osiągnięcie określonych w art. 6 
ust. 1 lit. d), e) i f) celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu, w
porównaniu z ogólnym wkładem w
realizację celu określonego w art. 110 ust.
2 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia
(UE) nr 1306/2013, poprzez wsparcie w
ramach EFRG i EFRROW w okresie 
2014–2020, a także dążą do utrzymania 
równych warunków działania dla 
rolników z różnych państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 1360
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Za pośrednictwem planów 1. Za pośrednictwem planów 
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strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie dążą do 
wniesienia większego wkładu w
osiągnięcie określonych w art. 6 ust. 1 lit.
d), e) i f) celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu, w
porównaniu z ogólnym wkładem w
realizację celu określonego w art. 110 ust.
2 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia
(UE) nr 1306/2013, poprzez wsparcie w
ramach EFRG i EFRROW w okresie 
2014–2020.

strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie dążą do 
wniesienia większego wkładu w
osiągnięcie określonych w art. 6 ust. 1 lit.
d), e), f) oraz ia) celów szczegółowych 
dotyczących środowiska, klimatu i
dobrostanu zwierząt, w porównaniu z
ogólnym wkładem w realizację celu 
określonego w art. 110 ust. 2 akapit 
pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) nr
1306/2013, poprzez wsparcie w ramach 
EFRG i EFRROW w okresie 2014–2020.

Or. en

Uzasadnienie

Ostatnie specjalne badanie Eurobarometr (nr 442) dotyczące dobrostanu zwierząt wykazało, 
że zdaniem 82 % obywateli UE należy lepiej chronić dobrostan zwierząt gospodarskich. 
Bardziej ambitne cele w tym obszarze wydają się uzasadnione i konieczne.

Poprawka 1361
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie dążą do 
wniesienia większego wkładu w
osiągnięcie określonych w art. 6 ust. 1 lit.
d), e) i f) celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu, w
porównaniu z ogólnym wkładem w
realizację celu określonego w art. 110 ust.
2 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia
(UE) nr 1306/2013, poprzez wsparcie w
ramach EFRG i EFRROW w okresie 
2014–2020.

1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie dążą do 
wniesienia większego wkładu w
osiągnięcie określonych w art. 6 ust. 1 lit.
d), e), f) i ia) celów szczegółowych 
dotyczących środowiska, klimatu i
dobrostanu zwierząt, w porównaniu z
ogólnym wkładem w realizację celu 
określonego w art. 110 ust. 2 akapit 
pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) nr
1306/2013, poprzez wsparcie w ramach 
EFRG i EFRROW w okresie 2014–2020.
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Or. sv

Uzasadnienie

Z najnowszego badania Eurobarometr wynika, że 82 % obywateli Unii uważa, iż należy 
jeszcze bardziej poprawić dobrostan zwierząt hodowlanych. Uzasadnione jest więc 
zareagowanie na ten trend przez uwzględnienie wyższego poziomu ambicji w WPR.

Poprawka 1362
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie dążą do 
wniesienia większego wkładu w
osiągnięcie określonych w art. 6 ust. 1 lit.
d), e) i f) celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu, w
porównaniu z ogólnym wkładem w
realizację celu określonego w art. 110 ust.
2 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia
(UE) nr 1306/2013, poprzez wsparcie w
ramach EFRG i EFRROW w okresie 
2014–2020.

1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie wnoszą 
większy wkład w osiągnięcie określonych 
w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i
klimatu, w porównaniu z ogólnym 
wkładem w realizację celu określonego w
art. 110 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, 
poprzez wsparcie w ramach EFRG i 
EFRROW w okresie 2014–2020.

Or. en

Poprawka 1363
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 

1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
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lit. a), państwa członkowskie dążą do 
wniesienia większego wkładu w
osiągnięcie określonych w art. 6 ust. 1 lit.
d), e) i f) celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu, w
porównaniu z ogólnym wkładem w
realizację celu określonego w art. 110 ust.
2 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia
(UE) nr 1306/2013, poprzez wsparcie w
ramach EFRG i EFRROW w okresie 
2014–2020.

lit. a), państwa członkowskie wnoszą 
większy wkład w osiągnięcie określonych 
w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i
klimatu, w porównaniu z ogólnym 
wkładem w realizację celu określonego w
art. 110 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, 
poprzez wsparcie w ramach EFRG i 
EFRROW w okresie 2014–2020.

Or. en

Uzasadnienie

Plany strategiczne WPR powinny stawiać ambitniejsze cele, a ponieważ płatności mają być 
oparte na wynikach, należy opracować plany tak, aby zapewniały rzeczywistą poprawę, nie 
tylko dążenie do poprawy.

Poprawka 1364
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie dążą do 
wniesienia większego wkładu w
osiągnięcie określonych w art. 6 ust. 1 lit.
d), e) i f) celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu, w
porównaniu z ogólnym wkładem w
realizację celu określonego w art. 110 ust.
2 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia
(UE) nr 1306/2013, poprzez wsparcie w
ramach EFRG i EFRROW w okresie 
2014–2020.

1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie wnoszą 
większy wkład w osiągnięcie określonych 
w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i
klimatu, w porównaniu z ogólnym 
wkładem w realizację celu określonego w
art. 110 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, 
poprzez wsparcie w ramach EFRG i 
EFRROW w okresie 2014–2020.

Or. en
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Poprawka 1365
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W planach strategicznych WPR 
płatności na rzecz przejścia na rolnictwo 
ekologiczne i utrzymania go zgodnie z art. 
28 i 65 niniejszego rozporządzenia muszą 
przekraczać sumę kwot wypłaconych 
przed 2021 r. w ramach rozwoju obszarów 
wiejskich rolnikom prowadzącym 
gospodarstwa ekologiczne, obliczonych 
jako średnia roczna po cenach stałych.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnictwo ekologiczne jest ważnym sposobem osiągania celów związanych ze środowiskiem i 
społeczeństwem. Jednocześnie w wielu krajach wsparcie dla tego sektora zostało ograniczone 
i może zostać jeszcze bardziej ograniczone w przyszłości. W związku z tym należy uwzględnić 
wymóg nieodchodzenia od ambitnego celu, jakim jest przejście na rolnictwo ekologiczne.

Poprawka 1366
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyjaśniają 
w swych planach strategicznych WPR, na 
podstawie dostępnych informacji, w jaki 
sposób zamierzają osiągnąć cel wniesienia 
większego wkładu określony w ust. 1. 
Podstawą tego wyjaśnienia muszą być 
istotne informacje, takie jak te, o których 
mowa w art. 95 ust. 1 lit. a)–f) oraz w art.
95 ust. 2 lit. b).

2. Państwa członkowskie wyjaśniają 
w swych planach strategicznych WPR, na 
podstawie dostępnych informacji, w jaki 
sposób zamierzają osiągnąć cel wniesienia 
większego wkładu określony w ust. 1. 
Podstawą tego wyjaśnienia muszą być 
istotne informacje, takie jak te, o których 
mowa w art. 95 ust. 1 lit. a)–f) oraz w art.
95 ust. 2 lit. b). W stosownych 
przypadkach państwa członkowskie mogą 
zastosować szczególne środki, aby 
osiągnąć cele określone w art. 91. Środki 
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te nie muszą być bezpośrednią 
kontynuacją środków stosowanych 
obecnie. Dopuszczalne są niewielkie 
zmiany z roku na rok, pod warunkiem że 
można zaobserwować postępy w dążeniu 
do osiągnięcia celów planu strategicznego 
na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 
dnia 31 grudnia 2027 r.

Or. en

Poprawka 1367
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyjaśniają 
w swych planach strategicznych WPR, na 
podstawie dostępnych informacji, w jaki 
sposób zamierzają osiągnąć cel wniesienia 
większego wkładu określony w ust. 1. 
Podstawą tego wyjaśnienia muszą być 
istotne informacje, takie jak te, o których 
mowa w art. 95 ust. 1 lit. a)–f) oraz w art.
95 ust. 2 lit. b).

2. Państwa członkowskie wyjaśniają 
w swych planach strategicznych WPR, w
jaki sposób zamierzają osiągnąć cel 
wniesienia większego wkładu określony w
ust. 1, wraz z zapewnieniem, że ich cele 
ustalone na podstawie wskaźników 
podanych w art. 91 akapit pierwszy 
oznaczają poprawę obecnej sytuacji.
Podstawą tego wyjaśnienia muszą być 
istotne informacje, takie jak te, o których 
mowa w art. 95 ust. 1 lit. a)–f) oraz w art.
95 ust. 2 lit. a) i b).

Or. de

Uzasadnienie

Powiązanie z celami ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie klimatu.

Poprawka 1368
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyjaśniają 
w swych planach strategicznych WPR, na 
podstawie dostępnych informacji, w jaki 
sposób zamierzają osiągnąć cel wniesienia 
większego wkładu określony w ust. 1. 
Podstawą tego wyjaśnienia muszą być 
istotne informacje, takie jak te, o których 
mowa w art. 95 ust. 1 lit. a)–f) oraz w art.
95 ust. 2 lit. b).

2. Państwa członkowskie wyjaśniają 
w swych planach strategicznych WPR, jaki 
poziom wpływu na środowisko i klimat 
zamierzają osiągnąć do roku 2027, na
podstawie przewidywanych celów i 
odpowiednich wskaźników oddziaływania 
ustanowionych w załączniku I, oraz w jaki 
sposób zamierzają osiągnąć cel wniesienia 
większego wkładu określony w ust. 1. 
Podstawą tego wyjaśnienia muszą być 
istotne informacje, takie jak te, o których 
mowa w art. 95 ust. 1 lit. a)–f) oraz w art.
95 ust. 2 lit. b).

Or. es

Poprawka 1369
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyjaśniają 
w swych planach strategicznych WPR, na 
podstawie dostępnych informacji, w jaki 
sposób zamierzają osiągnąć cel wniesienia 
większego wkładu określony w ust. 1. 
Podstawą tego wyjaśnienia muszą być 
istotne informacje, takie jak te, o których 
mowa w art. 95 ust. 1 lit. a)–f) oraz w art.
95 ust. 2 lit. b).

2. Państwa członkowskie wyjaśniają 
w swych planach strategicznych WPR cele 
dotyczące środowiska i klimatu, jakie 
zamierzają osiągnąć w latach 2021–2027,
na podstawie poziomów docelowych dla 
odnośnych wskaźników oddziaływania 
określonych w załączniku I, oraz w jaki 
sposób zamierzają osiągnąć cel wniesienia 
większego wkładu określony w ust. 1. 
Podstawą tego wyjaśnienia muszą być 
istotne informacje, takie jak te, o których 
mowa w art. 95 ust. 1 lit. a)–f) oraz w art.
95 ust. 2 lit. b).

Or. en

Uzasadnienie

Do oceny realizacji celów związanych ze środowiskiem i klimatem państwa członkowskie 
powinny wykorzystywać wskaźniki oddziaływania i odnośne poziomy docelowe, które 
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wcześniej ustaliły.

Poprawka 1370
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyjaśniają 
w swych planach strategicznych WPR, na 
podstawie dostępnych informacji, w jaki 
sposób zamierzają osiągnąć cel wniesienia 
większego wkładu określony w ust. 1. 
Podstawą tego wyjaśnienia muszą być 
istotne informacje, takie jak te, o których 
mowa w art. 95 ust. 1 lit. a)–f) oraz w art.
95 ust. 2 lit. b).

2. Państwa członkowskie wyjaśniają 
w swych planach strategicznych WPR, na 
podstawie najnowszych i wiarygodnych
informacji, w jaki sposób zamierzają 
osiągnąć cel wniesienia większego wkładu 
określony w ust. 1. Podstawą tego 
wyjaśnienia muszą być istotne informacje, 
takie jak te, o których mowa w art. 95 ust.
1 lit. a)–f) oraz w art. 95 ust. 2 lit. b).

Or. en

Poprawka 1371
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 92a

Minimalny poziom ambicji regionalnej w 
odniesieniu do obszarów z naturalnymi 
ograniczeniami i innymi szczególnymi 

ograniczeniami, inwestowania w 
gospodarstwa rolne i młodych rolników

1. Państwa członkowskie, które w latach 
2014–2020 korzystały z regionalnych 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
zgodnie z przepisami tytułu II rozdział I 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, za 
pomocą swoich planów strategicznych 
WPR, a ściślej mówiąc, za pomocą 
elementów strategii interwencji na rzecz 
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rozwoju obszarów wiejskich 
przewidzianych w art. 66, 68 i 69, muszą 
przyczyniać się do osiągnięcia co najmniej 
takich samych celów i kwot wsparcia na 
szczeblu każdego z ich regionów, w 
odniesieniu do regionów z naturalnymi 
ograniczeniami i innymi szczególnymi 
ograniczeniami, w zakresie inwestowania 
w gospodarstwa rolne i młodych rolników 
rozpoczynających działalność.

2. W planach strategicznych WPR państw 
członkowskich, do których ma 
zastosowanie ust. 1, stosuje się 
odpowiednio system wskaźników i oceny 
przewidziany w art. 7 na szczeblu każdego 
z ich regionów, a także, w odpowiedniej 
części, w treści planu strategicznego WPR.

Or. es

Poprawka 1372
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy elementy planu 
strategicznego WPR są ustanawiane na 
poziomie regionalnym, państwo 
członkowskie zapewnia spójność i
zgodność z elementami planu 
strategicznego WPR na poziomie 
krajowym.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1373
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy elementy planu 
strategicznego WPR są ustanawiane na 
poziomie regionalnym, państwo 
członkowskie zapewnia spójność i
zgodność z elementami planu 
strategicznego WPR na poziomie 
krajowym.

W przypadku gdy elementy planu 
strategicznego WPR są ustanawiane na 
poziomie regionalnym, państwo 
członkowskie zapewnia spójność i
zgodność tych elementów rozwoju wsi z
elementami planu strategicznego WPR na 
poziomie krajowym.

Or. it

Poprawka 1374
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plany strategiczne są opracowywane na 
szczeblu regionalnym i każde państwo 
członkowskie zapewnia spójność 
regionalnych planów strategicznych z 
celami i wskaźnikami planu 
strategicznego WPR opracowanego na 
szczeblu krajowym.

Or. en

Poprawka 1375
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie 
upubliczniają plany strategiczne WPR i 
załączniki do nich, zarówno w fazie 
projektu, jak po ich zatwierdzeniu, aby 
umożliwić rzeczową debatę publiczną. 
Państwa członkowskie konsultują z 
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partnerami tryb publikacji planów 
strategicznych WPR i związanej z nimi 
dokumentacji.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy, społeczeństwo obywatelskie i media muszą mieć dostęp do planów strategicznych 
WPR, w tym do ich projektów i wersji końcowych, aby umożliwić demokratyczną debatę w
kwestiach kluczowych dla życia obywateli, tj. w jaki sposób uprawia się rośliny służące do 
produkcji żywności. Warunkiem skuteczności podejścia opartego na wynikach w nowym 
modelu realizacji jest większe uczestnictwo obywatelskie, jako że zgodność z prawem straciła 
swoją rangę, a liczą się rezultaty w terenie. Należy ustanowić minimalne wymogi w zakresie 
przejrzystości dla całej Unii, gdyż obecnie występują duże różnice między poszczególnymi 
państwami członkowskimi.

Poprawka 1376
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie 
upubliczniają plany strategiczne WPR i 
załączniki do nich, zarówno w fazie 
projektu, jak po ich zatwierdzeniu, aby 
umożliwić rzeczową debatę publiczną. 
Państwa członkowskie konsultują z 
partnerami tryb publikacji planów 
strategicznych WPR i związanej z nimi 
dokumentacji.

Or. en

Poprawka 1377
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie 
upubliczniają plany strategiczne WPR i 
załączniki do nich, zarówno w fazie 
projektu, jak po ich zatwierdzeniu, aby 
umożliwić rzeczową debatę publiczną. 
Państwa członkowskie konsultują z 
partnerami tryb publikacji planów 
strategicznych WPR i związanej z nimi 
dokumentacji.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy, społeczeństwo obywatelskie i media muszą mieć dostęp do planów strategicznych 
WPR, w tym do ich projektów i wersji końcowych, aby umożliwić demokratyczną debatę w 
kwestiach kluczowych dla życia obywateli, tj. w jaki sposób uprawia się rośliny służące do 
produkcji żywności. Warunkiem skuteczności podejścia opartego na wynikach w nowym 
modelu realizacji jest większe uczestnictwo obywatelskie, jako że zgodność z prawem straciła 
swoją rangę, a liczą się konkretne rezultaty. Należy ustanowić minimalne wymogi w zakresie 
przejrzystości dla całej Unii, gdyż obecnie występują duże różnice między poszczególnymi 
państwami członkowskimi.

Poprawka 1378
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie podają do 
wiadomości publicznej swoje plany 
strategiczne WPR oraz powiązane 
załączniki, zarówno w formie projektów, 
jak i wersji zatwierdzonych, w celu 
umożliwienia przeprowadzenia świadomej 
debaty publicznej.

Or. sv

Uzasadnienie

Rolnicy, społeczeństwo obywatelskie i media muszą mieć dostęp do planów strategicznych 
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WPR państw członkowskich, co obejmuje także ich projekty; w ten sposób umożliwia się 
udział społeczeństwa w otwartej debacie dotyczącej kwestii mających kluczowe znaczenie dla 
życia ludzi, tj. odnoszących się do sposobu produkcji konsumowanej żywności.

Poprawka 1379
Jadwiga Wiśniewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ państwa członkowskiego 
odpowiedzialny za opracowanie planu 
strategicznego WPR zapewnia efektywny 
udział właściwych organów ds. ochrony 
środowiska i klimatu w opracowywaniu 
środowiskowych i klimatycznych aspektów 
planu.

skreśla się

Or. pl

Uzasadnienie

Plany strategiczne muszą być szeroko konsultowane z odpowiednimi partnerami. Dlatego nie 
ma potrzeby tworzenia szczególnych przepisów regulujących kwestie zapewnienia 
efektywnego udziału właściwych organów ds. ochrony środowiska i klimatu w 
opracowywaniu środowiskowych i klimatycznych aspektów planu.

Poprawka 1380
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ państwa członkowskiego 
odpowiedzialny za opracowanie planu 
strategicznego WPR zapewnia efektywny
udział właściwych organów ds. ochrony 
środowiska i klimatu w opracowywaniu 
środowiskowych i klimatycznych aspektów 
planu.

2. Organ państwa członkowskiego 
odpowiedzialny za opracowanie planu 
strategicznego WPR zapewnia
pełnowymiarowy udział właściwych 
organów ds. ochrony środowiska i klimatu 
w opracowywaniu wszystkich elementów 
planu, a w szczególności ich wspólną 
odpowiedzialność za środowiskowe i
klimatyczne aspekty planu, w tym przy 
ustalaniu celów środowiskowych na 
podstawie wskaźników rezultatu i
produktu, art. 28, art. 28a (nowy) i art. 
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65–67.

Or. de

Uzasadnienie

Skuteczne uwzględnienie aspektów klimatycznych i środowiskowych

Poprawka 1381
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ państwa członkowskiego 
odpowiedzialny za opracowanie planu 
strategicznego WPR zapewnia efektywny 
udział właściwych organów ds. ochrony 
środowiska i klimatu w opracowywaniu
środowiskowych i klimatycznych aspektów 
planu.

2. Organ państwa członkowskiego 
odpowiedzialny za opracowanie planu 
strategicznego WPR zapewnia pełne 
zaangażowanie właściwych organów ds. 
ochrony środowiska i klimatu w
opracowywaniu planu i ich 
współodpowiedzialność za jego aspekty 
środowiskowe i klimatyczne.

Or. en

Poprawka 1382
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ państwa członkowskiego 
odpowiedzialny za opracowanie planu 
strategicznego WPR zapewnia efektywny 
udział właściwych organów ds. ochrony 
środowiska i klimatu w opracowywaniu
środowiskowych i klimatycznych aspektów 
planu.

2. Organ państwa członkowskiego 
odpowiedzialny za opracowanie planu 
strategicznego WPR zapewnia zasięgnięcie 
opinii właściwych organów ds. ochrony 
środowiska i klimatu oraz 
zainteresowanych stron przed 
opracowywaniem środowiskowych i
klimatycznych aspektów planu.

Or. en
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Poprawka 1383
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ państwa członkowskiego 
odpowiedzialny za opracowanie planu 
strategicznego WPR zapewnia efektywny 
udział właściwych organów ds. ochrony 
środowiska i klimatu w opracowywaniu 
środowiskowych i klimatycznych aspektów 
planu.

2. Organ państwa członkowskiego 
odpowiedzialny za opracowanie planu 
strategicznego WPR zapewnia efektywny i 
inkluzywny udział właściwych organów ds. 
ochrony środowiska i klimatu w
opracowywaniu środowiskowych i
klimatycznych aspektów planu.

Or. en

Poprawka 1384
Rory Palmer, Nicola Caputo, Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ państwa członkowskiego 
odpowiedzialny za opracowanie planu 
strategicznego WPR zapewnia efektywny 
udział właściwych organów ds. ochrony 
środowiska i klimatu w opracowywaniu 
środowiskowych i klimatycznych aspektów 
planu.

2. Organ państwa członkowskiego 
odpowiedzialny za opracowanie planu 
strategicznego WPR zapewnia efektywny 
udział właściwych organów ds. ochrony 
środowiska, klimatu i zdrowia w
opracowywaniu środowiskowych i
klimatycznych aspektów planu.

Or. en

Poprawka 1385
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) partnerów gospodarczych i
społecznych;

b) partnerów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych, w tym 
naukowców;

Or. en

Poprawka 1386
Nessa Childers

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) partnerów gospodarczych i
społecznych;

b) partnerów środowiskowych,
gospodarczych i społecznych, w tym 
naukowców;

Or. en

Poprawka 1387
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) partnerów gospodarczych i
społecznych;

b) partnerów środowiskowych,
gospodarczych i społecznych;

Or. en

Poprawka 1388
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) partnerów gospodarczych i
społecznych;

b) partnerów środowiskowych,
gospodarczych i społecznych;

Or. de

Uzasadnienie

Skuteczne uwzględnienie aspektów klimatycznych i środowiskowych

Poprawka 1389
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) partnerów gospodarczych i
społecznych;

b) partnerów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia właściwego wdrożenia potrzebny będzie efektywny udział 
zainteresowanych stron i partnerów działających na rzecz ochrony środowiska.

Poprawka 1390
Bas Eickhout

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) właściwe podmioty reprezentujące
partnerów środowiskowych i inne grupy 
społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza 
te, których działalność jest związana z 
celami szczegółowymi określonymi w art. 
6 niniejszego wniosku, oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie włączenia 
społecznego, praw podstawowych, praw 
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osób niepełnosprawnych, równości płci i
niedyskryminacji.

Or. en

Uzasadnienie

Grupy społeczeństwa obywatelskiego, których opinii należy zasięgnąć, to grupy związane z 
dziewięcioma celami określonymi w art. 6, w tym przedstawiciele rolników, organizacje 
działające na rzecz ochrony środowiska oraz ochrony różnorodności biologicznej, żywności i 
zdrowia itd. Wskazane jest jasne odniesienie się w tym miejscu do art. 6.

Poprawka 1391
Nessa Childers

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) właściwe podmioty reprezentujące
pozagospodarcze interesy społeczeństwa 
obywatelskiego, w szczególności 
pozarządowe organizacje ochrony 
środowiska, oraz właściwe podmioty 
odpowiedzialne za promowanie włączenia 
społecznego, praw podstawowych, 
równości płci i niedyskryminacji.

Or. en

Poprawka 1392
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) właściwe podmioty reprezentujące
cele społeczne społeczeństwa 
obywatelskiego oraz, w stosownych 
przypadkach, podmioty odpowiedzialne za 
promowanie włączenia społecznego, praw 
podstawowych, równości płci i
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niedyskryminacji.

Or. de

Poprawka 1393
Rory Palmer, Paul Brannen, Nicola Caputo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1394
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) lokalne grupy działania lub inne 
subregionalne agencje rozwoju, które są 
zdolne do wprowadzania funduszy w 
ramach interwencji LEADER.

Or. en

Poprawka 1395
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie włączają tych 
partnerów w przygotowanie planów 
strategicznych WPR.

Państwa członkowskie włączają tych 
partnerów na równych zasadach w
przygotowanie i wdrażanie planów 
strategicznych WPR, w szczególności w 
określenie sposobu oceny potrzeb.
Państwa członkowskie włączają również 
wszystkich partnerów w decyzje dotyczące 
harmonogramu i kroków proceduralnych 
dotyczących przygotowania planów 
strategicznych WPR, zapewniając 
wystarczającą ilość czasu na koordynację 
działań i debatę wśród poszczególnych 
zaangażowanych podmiotów. Organizacja 
i wdrażanie partnerstwa przebiega 
zgodnie z rozporządzeniem delegowanym 
Komisji (UE) nr 240/2014. 

Or. en

Uzasadnienie

Partnerzy muszą wspólnie podejmować decyzje w sprawie harmonogramów i procedur 
przygotowania planów strategicznych WPR, jako że sposób organizacji tego procesu jest 
niezwykle ważny, gdyż musi umożliwić efektywne uczestnictwo wszystkich podmiotów. Zasady 
określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji nr 240/2014 w sprawie europejskiego 
kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych są obecnie dużo bardziej precyzyjne niż niniejsze 
rozporządzenie, które wymaga wzmocnienia.

Poprawka 1396
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie włączają tych
partnerów w przygotowanie planów 
strategicznych WPR.

Każdy z partnerów, o których mowa w lit.
b), jest reprezentowany w jednakowych 
proporcjach, przy czym zapewnia się 
równowagę reprezentacji między 
partnerami, o których mowa w lit. b), a 
tymi, o których mowa w lit. c).
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Państwa członkowskie włączają tych 
partnerów w cały proces przygotowania i 
wdrażania planów strategicznych WPR, w 
tym przez udział w komitetach 
monitorujących zgodnie z art. 111, oraz 
zapewniają terminowe udostępnianie 
dokumentacji i przeznaczenie 
wystarczających środków na 
koordynowanie i ułatwianie debaty wśród 
zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 1397
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie włączają tych 
partnerów w przygotowanie planów 
strategicznych WPR.

Wszyscy partnerzy podani w lit. b) są 
reprezentowani w takim samym stosunku i 
należy zapewnić wyważony podział między 
lit. b) i c). Państwa członkowskie włączają 
tych partnerów w przygotowanie i 
realizację planów strategicznych WPR, w 
tym przez udział w komitetach 
monitorujących, o których mowa w art.
111.

Or. de

Uzasadnienie

Skuteczne uwzględnienie aspektów klimatycznych i środowiskowych

Poprawka 1398
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie włączają tych 
partnerów w przygotowanie planów 
strategicznych WPR.

Państwa członkowskie włączają tych 
partnerów w cały proces przygotowania i 
wdrażania planów strategicznych WPR, w 
tym przez udział w komitetach 
monitorujących zgodnie z art. 111.

Organizacja i wdrażanie partnerstwa 
przebiega zgodnie z rozporządzeniem 
delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014.

Or. en

Poprawka 1399
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie włączają tych 
partnerów w przygotowanie planów 
strategicznych WPR.

Państwa członkowskie włączają tych 
partnerów w przygotowanie i wdrażanie
planów strategicznych WPR.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele problemów pojawia się na etapie wdrażania, więc należy zawrzeć odniesienie do 
zasady partnerstwa również na tym etapie.

Poprawka 1400
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizacja i realizacja partnerstwa 
przebiega zgodnie z rozporządzeniem 
delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014.
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Or. de

Uzasadnienie

Tekst z art. 6 rozporządzenia dotyczący partnerstwa w odniesieniu do europejskiego kodeksu 
postępowania w sprawie partnerstwa dodaje się, aby zapewnić poprawę w dostępie 
zainteresowanych stron do procesu programowania WPR.

Poprawka 1401
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia punkt kontaktowy dla 
partnerów, aby zapewnić im bezpośredni 
dostęp do Komisji.

Or. en

Poprawka 1402
Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie zapewniają 
należyte zarządzanie finansami oraz 
skuteczne i wydajne wykorzystanie 
zasobów UE. Unikają one 
nieprawidłowości i nieefektywnego 
wykorzystania zasobów UE. Państwa 
członkowskie i Komisja współpracują w 
celu ochrony interesów finansowych Unii 
i przestrzegania zasad dotyczących 
konfliktu interesów. Stosują środki 
zapobiegające nadużyciom finansowym, 
korupcji i innym nielegalnym działaniom 
oraz środki zapobiegające występowaniu 
konfliktu interesów. 

Or. cs
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Poprawka 1403
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) opis elementów korzystnie 
wpływających na środowisko i 
łagodzących zmianę klimatu;

Or. en

Poprawka 1404
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) załącznik III w sprawie konsultacji 
z partnerami;

c) załącznik III w sprawie konsultacji 
z partnerami, zawierający zestawienie 
uwag przedstawionych przez partnerów 
oraz informację o tym, czy i w jaki sposób 
instytucja zarządzająca uwzględniła te 
uwagi;

Or. en

Uzasadnienie

Zestawienie uwag zwiększy przejrzystość i zapewni efektywność wkładu ze strony partnerów 
społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawka 1405
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) streszczenie bieżących i 
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docelowych wartości wskaźników 
oddziaływania;

Or. en

Poprawka 1406
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do każdego celu 
szczegółowego określonego w art. 6, 
identyfikację potrzeb opartą o dane 
uzyskane z analizy SWOT. Opisać należy 
wszystkie potrzeby, niezależnie od tego, 
czy zostaną one uwzględnione w ramach 
planu strategicznego WPR, czy nie;

b) w odniesieniu do każdego celu 
szczegółowego określonego w art. 6 i 
wkładu rolnictwa ekologicznego 
określonego w art. 13a, identyfikację 
potrzeb opartą o dane uzyskane z analizy 
SWOT. Opisać należy wszystkie potrzeby, 
niezależnie od tego, czy zostaną one 
uwzględnione w ramach planu 
strategicznego WPR, czy nie;

Or. en

Poprawka 1407
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w odniesieniu do celu 
szczegółowego polegającego na wsparciu 
godziwych dochodów gospodarstw rolnych 
oraz na wsparciu ich odporności, 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. a), ocenę
potrzeb w zakresie zarządzania ryzykiem;

c) w odniesieniu do celów 
szczegółowych w zakresie klimatu i
środowiska, o których mowa w art. 6 ust. 1 
lit. d), e) oraz f), ocenę zgodną z 
krajowymi planami w zakresie środowiska 
i klimatu opracowanymi na podstawie 
instrumentów prawnych, o których mowa 
w załączniku XI.

Or. en
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Poprawka 1408
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) analizę kompromisów i konfliktów 
między celami i informację, jak państwa 
członkowskie zamierzają je ograniczyć lub 
złagodzić w celu osiągnięcia wszystkich 
celów WPR określonych w art. 5 i 6.

Or. en

Uzasadnienie

Przeprowadzając analizę SWOT, państwa członkowskie dostrzegą konflikty, np. między 
produkcją czy gospodarką a środowiskiem. Jako że konflikty takie są nieuniknione, należy 
wykorzystać wyniki analizy w celu poprawy skuteczności.

Poprawka 1409
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) streszczenie obszarów, dla których 
brakuje informacji wyjściowych albo są 
one niewystarczające do dokonania 
pełnego opisu bieżącej sytuacji odnośnie 
do celów szczegółowych określonych w 
art. 6 niniejszego wniosku i dla 
monitorowania tych celów.

Or. en

Poprawka 1410
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 1 – litera e a (nowa)



AM\1172552PL.docx 141/154 PE632.145v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) streszczenie obszarów, dla których 
brakuje informacji wyjściowych albo są 
one niewystarczające do dokonania 
pełnego opisu bieżącej sytuacji odnośnie 
do celów szczegółowych określonych w 
art. 6 niniejszego wniosku i dla 
monitorowania tych celów.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena potrzeb przeprowadzona na początku procesu tworzenia planu strategicznego WPR 
musi być wykorzystana do wskazania obszarów, gdzie brakuje danych albo są one 
niewystarczające do monitorowania celów szczegółowych określonych w art. 6. Pomoże to 
państwom członkowskim i Komisji wskazać obszary, w których monitorowanie wyników i 
celów jest najtrudniejsze, i podjąć niezbędne działania, by zapewnić skuteczne i spójne 
monitorowanie wyników.

Poprawka 1411
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) streszczenie obszarów, dla których 
brakuje informacji wyjściowych albo są 
one niewystarczające do dokonania 
pełnego opisu bieżącej sytuacji odnośnie 
do celów szczegółowych określonych w 
art. 6 niniejszego wniosku i do 
monitorowania tych celów.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena przeprowadzona na początku procesu tworzenia planu strategicznego WPR musi być 
wykorzystana do wskazania obszarów, w których brakuje danych albo są one 
niewystarczające do monitorowania celów szczegółowych określonych w art. 6 Cele 
szczegółowe. Pomoże to państwom członkowskim i Komisji wskazać obszary, w których 
monitorowanie wyników i celów jest najtrudniejsze, i podjąć niezbędne działania, by 
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zapewnić skuteczne i spójne monitorowanie wyników.

Poprawka 1412
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) streszczenie obszarów, dla których 
brakuje bazy wiedzy albo jest ona 
niewystarczająca do dokonania pełnego 
opisu bieżącej sytuacji odnośnie do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 
niniejszego wniosku i do monitorowania 
tych celów.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena potrzeb przeprowadzona na początku procesu tworzenia planu strategicznego WPR 
musi być wykorzystana do wskazania obszarów, gdzie brakuje danych albo są one 
niewystarczające do monitorowania celów szczegółowych określonych w art. 6. Pomoże to 
państwom członkowskim i Komisji wskazać obszary, w których monitorowanie wyników i 
celów jest najtrudniejsze, i podjąć niezbędne działania, by zapewnić skuteczne i spójne 
monitorowanie wyników.

Poprawka 1413
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy na podstawie informacji 
uzyskanych zgodnie z akapitem pierwszym 
lit. a)–e) zostaną określone obszary, w 
których brakuje informacji wyjściowych 
lub informacji na temat wskaźników 
kontekstu albo są one niewystarczające, 
by dokonać pełnego opisu sytuacji 
bieżącej odnośnie do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 niniejszego wniosku, 
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państwa członkowskie muszą zająć się tą 
kwestią w ramach swych planów 
strategicznych lub za pomocą innych 
instrumentów i przedstawić w planie 
zaproponowane środki.

Or. en

Poprawka 1414
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W odniesieniu do celów szczegółowych w
zakresie klimatu i środowiska, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) oraz f), a 
także w przypadku gdy potrzeby określone 
odnośnie do celów, o których mowa w art. 
6 ust. 1 lit. a), b), c), g) i h), mogą mieć 
niekorzystny wpływ na te cele, w ocenie 
uwzględnia się krajowe plany w zakresie 
środowiska i klimatu opracowane na 
podstawie instrumentów prawnych, o
których mowa w załączniku XI.

Or. en

Poprawka 1415
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do celu szczegółowego, o
którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. i), w
ocenie uwzględnia się zgodność z 
instrumentami prawnymi, o których mowa 
w załączniku XIa.

Or. en
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Uzasadnienie

Art. 6 ust. 1 lit. i) określa cel związany z potrzebami społecznymi, w tym dobrostanem 
zwierząt. W załączniku XIa wymienione zostały obowiązujące przepisy prawne dotyczące 
dobrostanu zwierząt.

Poprawka 1416
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wykorzystują do tej 
oceny najnowsze i najbardziej wiarygodne 
dane.

Państwa członkowskie wykorzystują do tej 
oceny najnowsze i najbardziej wiarygodne 
dane, w tym aktualne informacje na temat 
dowolnego etapu postępowania w sprawie 
naruszenia i niedawno zamknięte sprawy 
związane z planami w zakresie środowiska 
i klimatu, które skutecznie transponują 
prawodawstwo unijne. Aby przyczynić się 
do osiągnięcia celów UE, w przypadku 
naruszenia nie należy uwzględniać w 
analizie potrzeb środków 
zaproponowanych w planie, który jest 
przedmiotem naruszenia, ani zatwierdzać 
ich finansowania.

Or. en

Poprawka 1417
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) cele końcowe dla każdego z
odnośnych wspólnych i, w stosownych 
przypadkach, szczegółowych wskaźników 
rezultatu planu strategicznego WPR, i
związanych z nimi celów pośrednich. 
Wartości tych celów końcowych należy 

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

uzasadnić w świetle oceny potrzeb i 
określić na lata 2024 i 2026. W
odniesieniu do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) oraz f) 
cele końcowe należy zdefiniować w
oparciu o wyjaśnienie w ust. 2 lit. a) i b) 
niniejszego artykułu;

Or. en

Uzasadnienie

Roczny przegląd realizacji celów byłby dużym obciążeniem administracyjnym.

Poprawka 1418
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane wskaźniki rezultatu skupiają się głównie na wynikach finansowych i nie mierzą 
stopnia osiągnięcia rezultatów w terenie.  Należy wyznaczyć cele końcowe odnośnie do 
wskaźników oddziaływania, tak jak to ma miejsce w przypadku wskaźników rezultatu, aby 
wskazać rozbieżności między poszczególnymi krajowymi celami końcowymi a priorytetami 
UE. Jeśli wskaźniki te wydają się być rozbieżne, monitorowanie obu celów końcowych na 
poziomie wskaźników oddziaływania i rezultatu mogłoby odgrywać rolę systemu wczesnego 
ostrzegania.
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Poprawka 1419
Stefan Eck 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1420
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w oparciu o rodzaje interwencji 
określone w tytule III, z wyjątkiem 
płatności specyficznej w odniesieniu do 
bawełny, określonej w tym tytule rozdział 
II sekcja 3 podsekcja 2, interwencje należy 
projektować w taki sposób, aby 
odpowiadały konkretnej sytuacji na danym 
obszarze, kierując się prawidłową logiką 
interwencji, popartą oceną ex ante, o której 
mowa w art. 125, analizą SWOT, o której 
mowa w art. 103 ust. 2, i oceną potrzeb, o
której mowa w art. 96;

b) w oparciu o rodzaje interwencji 
określone w tytule III, interwencje należy 
projektować w taki sposób, aby 
odpowiadały konkretnej sytuacji na danym 
obszarze, kierując się prawidłową logiką 
interwencji, popartą oceną ex ante, o której 
mowa w art. 125, analizą SWOT, o której 
mowa w art. 103 ust. 2, i oceną potrzeb, o
której mowa w art. 96;

Or. es
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Poprawka 1421
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ogólny opis sposobu, w jaki plan 
strategiczny WPR odpowiada potrzebom 
rolnictwa o wysokiej wartości 
przyrodniczej, łącznie z kwestiami 
związanymi z opłacalnością społeczno-
gospodarczą i poprawą oferty dóbr 
publicznych.

Or. es

Poprawka 1422
Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ogólny opis środków mających na celu 
poprawę dobrostanu zwierząt;

Or. en

Poprawka 1423
Tilly Metz, Florent Marcellesi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
strategiczny WPR zapewnia 
uwzględnienie aspektu płci i przyczynia 
się do osiągnięcia celu, jakim jest równość 
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płci;

Or. en

Poprawka 1424
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 98 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
strategiczny WPR ma przyczynić się do 
celu szczegółowego związanego z 
potrzebami społecznymi dotyczącymi 
żywności i zdrowia określonymi w art. 6 
ust. 1 lit. i), a w szczególności do 
osiągnięcia celów i uzyskania zgodności z 
instrumentami prawnymi, o których mowa 
w załączniku XIa.

Or. en

Poprawka 1425
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 98 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
strategiczny będzie wspierać rolnictwo 
ekologiczne i przyczyni się do 
dostosowania produkcji do rosnącego 
popytu na ekologiczne produkty rolne, jak 
określono w art. 13a dotyczącym 
rolnictwa ekologicznego.

Or. en
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Poprawka 1426
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 98 – akapit 1 – litera d – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) przegląd koordynacji, 
rozgraniczenia i komplementarności 
między EFRROW i innymi funduszami 
unijnymi wykorzystywanymi na obszarach 
wiejskich.

(iii) przegląd koordynacji, 
rozgraniczenia i komplementarności 
między EFRROW, EFRG i innymi 
funduszami unijnymi wykorzystywanymi 
na obszarach wiejskich.

Or. es

Poprawka 1427
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opis każdej interwencji wymienionej w
strategii, o której mowa w art. 95 ust. 1 lit.
d), obejmuje:

Opis każdej interwencji wymienionej w
strategii lub opis kilku interwencji w 
zakresie rozwoju wsi, zarządzanych na 
szczeblu regionalnym, o których mowa w
art. 95 ust. 1 lit. d), obejmuje:

Or. it

Poprawka 1428
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) roczne planowane produkty 
interwencji oraz, w stosownych 
przypadkach, podział na jednolite lub 
średnie kwoty jednostkowe wsparcia;

f) planowane produkty interwencji 
oraz, w stosownych przypadkach, podział 
na jednolite lub średnie kwoty jednostkowe 
wsparcia;

Or. en
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Poprawka 1429
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – akapit 1 – litera g – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) planowaną roczną jednostkową 
kwotę wsparcia, jej uzasadnienie i
uzasadnione maksymalne górne odchylenie 
od tej kwoty jednostkowej, o którym mowa 
w art. 89. W stosownych przypadkach 
należy też podać następujące informacje:

g) planowaną jednostkową kwotę 
wsparcia, jej uzasadnienie i uzasadnione 
maksymalne górne odchylenie od tej kwoty 
jednostkowej, o którym mowa w art. 89. W
stosownych przypadkach należy też podać 
następujące informacje:

Or. en

Poprawka 1430
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) wynikające z powyższego roczne
alokacje finansowe na interwencję, o
których mowa w art. 88. W stosownych 
przypadkach należy przedstawić podział na 
kwoty przewidziane na dotacje i kwoty 
przewidziane na instrumenty finansowe;

h) wynikające z powyższego alokacje 
finansowe na interwencję, o których mowa 
w art. 88. W stosownych przypadkach 
należy przedstawić podział na kwoty 
przewidziane na dotacje i kwoty 
przewidziane na instrumenty finansowe;

Or. en

Poprawka 1431
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan dotyczący celów końcowych, 1. Plan dotyczący celów końcowych, 
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o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej podział na roczne cele 
pośrednie.

o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej podział na dwuletnie
cele pośrednie.

Or. en

Uzasadnienie

Bardziej wskazane byłyby dwuletnie cele pośrednie, gdyż ułatwiłoby to pracę organów państw 
członkowskich. Poza tym, aby osiągnąć niektóre cele potrzeba więcej czasu, a postępy są 
zauważalne tylko w dłuższej perspektywie czasowej.

Poprawka 1432
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej podział na roczne cele 
pośrednie.

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej podział na cele 
pośrednie.

Or. en

Poprawka 1433
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wyznaczenie wszystkich organów 
zarządzających, o których mowa w tytule 
II rozdział II rozporządzenia (UE) 
[horyzontalnego];

a) wyznaczenie wszystkich organów 
zarządzających, krajowych i regionalnych,
o których mowa w tytule II rozdział II 
rozporządzenia (UE) [horyzontalnego];

Or. it
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Poprawka 1434
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W opisie elementów zapewniających 
modernizację WPR, o której mowa w art.
95 ust. 1 lit. g), podkreśla się elementy 
planu strategicznego WPR, które 
przyczynią się do modernizacji sektora 
rolnego oraz WPR, i zawiera on w
szczególności:

W opisie elementów zapewniających 
modernizację WPR, o której mowa w art.
95 ust. 1 lit. g), podkreśla się elementy 
planu strategicznego WPR, które 
przyczynią się do modernizacji sektora 
rolnego oraz WPR mającej na celu 
sprostanie nowym wyzwaniom, takim jak 
przejście na zrównoważony rozwój; opis 
ten zawiera w szczególności:

Or. en

Uzasadnienie

Modernizacja nie jest celem samym w sobie: celem nadrzędnym, jak wielokrotnie podkreślono 
w komunikacie Komisji w sprawie reformy WPR, jest zmiana paradygmatu w kierunku 
osiągania stabilności, reagowania na nowe wyzwania itd.

Poprawka 1435
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przegląd sposobu, w jaki plan 
strategiczny WPR przyczyni się do 
realizacji przekrojowego celu ogólnego
określonego w art. 5 akapit drugi, 
dotyczącego sprzyjania dzieleniu się 
wiedzą, innowacji i cyfryzacji, a także 
zachęcania do ich wykorzystywania, w
szczególności poprzez:

a) przegląd sposobu, w jaki plan 
strategiczny WPR przyczyni się do 
realizacji celu określonego w art. 5 akapit 
drugi, dotyczącego sprzyjania dzieleniu się 
wiedzą, innowacji i cyfryzacji, o ile sprzyja 
to osiąganiu celów zrównoważonego 
rozwoju i celów porozumienia 
klimatycznego z Paryża, a także 
zachęcania do ich wykorzystywania, w
szczególności poprzez:

Or. en
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Poprawka 1436
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 - akapit 1 – litera a – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) systematyczne zapewnianie, by 
zastosowane środki nie zwiększały 
zobowiązań rolników, ale prowadziły do 
zwiększenia ich niezależności;

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje ryzyko, że program działań w zakresie cyfryzacji przejmie środki z budżetu na rozwój 
obszarów wiejskich i jedynie utrzyma istniejące już zobowiązania lub stworzy nowe, np. w 
postaci kredytów.

Poprawka 1437
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 - akapit 1 – litera a – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) spójność z osiąganiem celów 
zrównoważonego rozwoju i 
międzynarodowymi porozumieniami w 
sprawie klimatu;

Or. en

Uzasadnienie

Modernizacja nie jest celem samym w sobie: celem nadrzędnym, jak wielokrotnie podkreślono 
w komunikacie Komisji w sprawie reformy WPR, jest zmiana paradygmatu w kierunku 
osiągania stabilności, reagowania na nowe wyzwania itd.

Poprawka 1438
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis strategii rozwoju technologii 
cyfrowych w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich, oraz strategii stosowania tych 
technologii do poprawy skuteczności i
efektywności interwencji w ramach planu 
strategicznego WPR.

b) opis strategii rozwoju
odpowiednich technologii cyfrowych w
rolnictwie i na obszarach wiejskich, przy 
należytym uwzględnieniu 
zrównoważonego rozwoju, skali, 
konieczności i niezależności rolników,
oraz strategii stosowania tych technologii 
do poprawy skuteczności i efektywności 
interwencji w ramach planu strategicznego 
WPR bez wymagania nowych nakładów ze 
strony rolników lub stwarzania dla nich 
nowych zobowiązań finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje ryzyko, że program działań w zakresie cyfryzacji przejmie środki z budżetu na rozwój 
obszarów wiejskich i jedynie utrzyma istniejące już zobowiązania lub stworzy nowe, np. w 
postaci kredytów.
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