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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
(COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0306),

– uwzględniając art. 36 oraz art. 37 traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C6-0242/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz 
Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
traktatu WE;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu stworzenia dodatkowych 
zachęt dla beneficjentów do podejmowania 
działań związanych z nowymi priorytetami 
należy przewidzieć możliwość zwiększenia 
kwot i stawek wsparcia w odniesieniu do 

(10) W celu stworzenia dodatkowych 
zachęt dla beneficjentów do podejmowania 
działań związanych z nowymi priorytetami 
należy przewidzieć możliwość zwiększenia 
kwot i stawek wsparcia w odniesieniu do 
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przedmiotowych działań. przedmiotowych działań. Tę samą opcję 
powinny stosować państwa członkowskie 
w przypadku transferu innowacji 
będących wynikiem badań stosowanych. 

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić innowacje w środowisku wiejskim, szczególnie dzięki badaniom 
stosowanym. Przekazywanie wiedzy z sektora badawczego do sektora rolnego i gospodarki 
wiejskiej należy pobudzać drogą zwiększenia limitowanych kwot z załącznika I.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 4 
rozporządzenia Rady (WE) nr 
XXXX/XXXX z dnia XX/XX/2008 
[ustanawiającego wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i 
ustanawiającego określone systemy 
wsparcia dla rolników] zasoby finansowe 
uzyskane z dodatkowej modulacji powinny 
być wykorzystane na wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich. Należy zapewnić, aby 
kwota równa wspomnianym zasobom 
finansowym została wykorzystana na 
wsparcie działań pozostających w związku 
z nowymi wyzwaniami.

(11) Zgodnie z art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 4 
rozporządzenia Rady (WE) nr 
XXXX/XXXX z dnia XX/XX/2008 
[ustanawiającego wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i 
ustanawiającego określone systemy 
wsparcia dla rolników] zasoby finansowe 
uzyskane z dodatkowej modulacji powinny 
być wykorzystane na wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich. Należy zapewnić 
wykorzystanie co najmniej 50% 
wspomnianych zasobów finansowych na 
wsparcie działań pozostających w związku 
z nowymi wyzwaniami. 

Or. fr

Uzasadnienie

Chociaż nowe wyzwania i nowe instrumenty wskazane przez Komisję są ważne, nie wydaje się 
uzasadnione przeznaczanie na te cele całości dochodów pochodzących z dodatkowej 
modulacji. Ponieważ art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 przewiduje minimalne 
przydziały w wysokości 10% na cele 1 i 3 oraz w wysokości 25% na cel 2, w przypadku 
nowych wyzwań należy ustalić minimalny próg w wysokości 50% zasobów.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Z uwagi na uzupełniający, szczególny 
i wiążący charakter, jaki ma wykorzystanie 
tych kwot równych wspomnianym 
zasobom finansowym, równowaga 
ustalona pomiędzy celami wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich nie powinna 
być zakłócona.

(12) Z uwagi na uzupełniający i szczególny 
charakter, jaki ma wykorzystanie tych 
równych kwot, równowaga ustalona 
pomiędzy celami wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich nie powinna być 
zakłócona.

Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) Dodaje się artykuł 16b w brzmieniu:
„Artykuł 16b

Innowacje i transfer wiedzy z badań 
stosowanych

1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. 
państwa członkowskie włączają do swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
w zależności od konkretnych potrzeb, 
rodzaje działań, które są ukierunkowane 
na przekaz innowacji z badań 
stosowanych do gospodarki wiejskiej. 

2. Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. 
ustalona w załączniku I intensywność 
pomocy może zostać zwiększona o 
10 punktów procentowych dla rodzajów 
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działań, o których mowa w ust. 1.”

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić innowacje w środowisku wiejskim, szczególnie dzięki badaniom 
stosowanym. Przekazywanie wiedzy z sektora badawczego do sektora rolnego i gospodarki 
wiejskiej należy pobudzać drogą zwiększenia limitowanych kwot z załącznika I. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) Artykuł 30 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 30

Infrastruktura związana z rozwojem i 
dostosowaniem sektora rolnictwa i 

leśnictwa

Wsparcie, o którym mowa w art. 20 lit. b) 
ppkt v), może obejmować w szczególności 
operacje związane z dostępem do gruntów 
rolnych i leśnych, scalaniem i poprawą 
gruntów, dostawami energii, dostępem do 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych oraz gospodarką 
wodną.”

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie 
opracowania europejskiej polityki w zakresie łączy szerokopasmowych rozwój 
konkurencyjności obszarów wiejskich zależy od innowacyjnych zastosowań w zakresie 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Technologie te należy zatem włączyć 
w zakres art. 30 omawianego rozporządzenia. 
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 69 – ustęp 5 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do 
dnia 31 grudnia 2015 r. państwa 
członkowskie wydają na rzecz działań, o 
których mowa w art. 16a niniejszego 
rozporządzenia, zatwierdzonych po dniu 1 
stycznia 2010 r., z tytułu wsparcia 
Wspólnoty w ramach bieżących 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
kwoty równe kwotom wynikającym z 
zastosowania obowiązkowej modulacji na 
mocy art. 9 ust. 4 oraz art. 10 ust. 4 
rozporządzenia (WE) [Nr XXXX/2008 
(nowe rozporządzenie o systemach 
wsparcia bezpośredniego)].

5a. W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do 
dnia 31 grudnia 2015 r. państwa 
członkowskie wydają na rzecz działań, o 
których mowa w art. 16a niniejszego 
rozporządzenia, zatwierdzonych po dniu 1 
stycznia 2010 r., z tytułu wsparcia 
Wspólnoty w ramach bieżących 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
kwoty równe lub wyższe niż 50% kwot 
wynikających z zastosowania 
obowiązkowej modulacji na mocy art. 9 
ust. 4 oraz art. 10 ust. 4 rozporządzenia 
(WE), [Nr XXXX/2008 (nowe 
rozporządzenie o systemach wsparcia 
bezpośredniego)].

Or. fr

Uzasadnienie

Uzasadnienie identyczne, jak w przypadku poprawki 2.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 69 – ustęp 5 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Jeżeli przy zamknięciu programu 
łączna kwota wydana na działania, o 
których mowa w ust. 5a niniejszego 
artykułu, jest niższa od kwoty, o której 
mowa w art. 16a ust. 3 lit. b), to różnica 
jest zwracana przez państwo członkowskie 
do budżetu Wspólnoty w wysokości kwoty, 

skreślony
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która przekracza całkowitą kwotę środków 
dostępnych na działania inne niż 
działania, o których mowa w art. 16a.

Or. fr

Uzasadnienie

Chociaż nowe wyzwania i nowe instrumenty wskazane przez Komisję są ważne, nie wydaje się 
uzasadnione przeznaczanie na te cele całości dochodów pochodzących z dodatkowej 
modulacji.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10  litera (a a) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Załącznik

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) Wiersz 1 otrzymuje brzmienie:

artykuł 22 
ustęp 2

Wsparcie na 
rzecz 
podjęcia 
działalności 
(*)

75 000

(*) Wsparcie na rzecz podjęcia działalności może 
być udzielone w formie jednorazowej płatności 
do maksymalnej wysokości 50 000 EUR lub 
w formie dotacji na spłatę odsetek, których 
skapitalizowana wartość nie przekracza 
50 000 EUR. W przypadku połączenia obu form 
wsparcia łączna wysokość nie przekracza 
75 000 EUR.

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na trudności młodych rolników z podejmowaniem działalności zwiększenie 
maksymalnej kwoty wsparcia okazuje się konieczne.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik - Załącznik II – Priorytet: Odnawialne źródła energii – wiersz 4 a (nowy)

Poprawka

Poprawa gospodarki odpadami i 
ponowne wykorzystanie materiałów

Artykuł 26:
Modernizacja 
gospodarstw rolnych

Artykuł 53:
Różnicowanie w 
kierunku działalności 
nierolniczej

Artykuł 54: Wsparcie 
dla tworzenia i 
rozwoju działalności 
gospodarczej

Artykuł 56:
Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności 
wiejskiej

Zmniejszanie ilości 
odpadów i zastępowanie 
paliw kopalnych 

Or. fr

Uzasadnienie

Gospodarka odpadami i ponowne wykorzystanie mogą przyczyniać się do realizacji 
priorytetu, jaki stanowią „odnawialne źródła energii”.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik - Załącznik II – Priorytet: Odnawialne źródła energii – wiersz 4 b (nowy)

Poprawka

Produkcja i wykorzystanie energii 
słonecznej, wiatrowej i geotermicznej 
oraz kogeneracji 

Artykuł 26:
Modernizacja 
gospodarstw rolnych

Artykuł 53:
Różnicowanie w 
kierunku działalności 
nierolniczej

Zastępowanie paliw 
kopalnych 
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Artykuł 54: Wsparcie 
dla tworzenia i 
rozwoju działalności 
gospodarczej

Artykuł 56:
Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności 
wiejskiej

Or. fr

Uzasadnienie

Odnawialne „pozarolnicze” źródła energii przyczyniają się do zastępowania paliw 
kopalnych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik - Załącznik II – Priorytet: Gospodarka wodna – wiersz 1 a (nowy)

Poprawka

Zarządzanie ryzykiem 
powodziowym

Artykuł 39: Płatności 
rolno-środowiskowe

Artykuł 41: Inwestycje 
nieprodukcyjne

Poprawa zdolności 
zarządzania zasobami 
wodnymi na wypadek 
powodzi

Or. fr

Uzasadnienie

Gospodarka wodna powinna obejmować środki zapobiegawcze, również na poziomie 
zarządzania ilościowego.
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