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Poprawka 74
Britta Reimers

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. przyjmuje poniższe stanowisko w 
pierwszym czytaniu;

1. odrzuca wniosek Komisji;

Or. de

Uzasadnienie

Dla rolników i konsumentów w wolnej i zorientowanej na rynek Europie byłoby lepiej, gdyby 
rolnictwo nie było finansowo zależne od nadopiekuńczego państwa. Niestety swoim 
wnioskiem Komisja nie zrobiła kroku w tym kierunku i nie zaczęła systematycznie likwidować 
dotacji. Istniejące struktury zostały raczej rozbudowane, co prowadzi do zwiększenia 
biurokracji, obarczając dodatkowymi kosztami wnioskodawców i państwa członkowskie.

Poprawka 75
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich,
konkurencyjnością wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, organizacją łańcuchów 
żywnościowych i zarządzaniem ryzykiem 
w rolnictwie, odtwarzaniem, ochroną i 
wzmacnianiem ekosystemów zależnych od 
rolnictwa i leśnictwa, efektywnym 
gospodarowaniem zasobami i 
przechodzeniem na gospodarkę 

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich,
odmiennymi poziomami konkurencyjności 
(lokalnym, regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym) wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, organizacją łańcuchów 
żywnościowych i zarządzaniem ryzykiem 
w rolnictwie, odtwarzaniem, ochroną i 
wzmacnianiem ekosystemów zależnych od 
rolnictwa i leśnictwa, efektywnym 
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niskoemisyjną w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich.
Należy przy tym uwzględnić 
zróżnicowanie sytuacji, które mają wpływ 
na obszary wiejskie, gdzie występują różne 
cechy lub różne kategorie potencjalnych 
beneficjentów i celów przekrojowych w 
zakresie innowacyjności, środowiska oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej. Działania w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu 
powinny odnosić się zarówno do 
ograniczania emisji w rolnictwie i 
leśnictwie, pochodzących z 
najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla oraz 
zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla 
uwzględniając użytkowanie gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów oraz sektor 
leśny. Priorytet Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich dotyczący transferu 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie 
i na obszarach wiejskich powinno stosować 
się horyzontalnie w odniesieniu do innych 
priorytetów Unii związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich.

gospodarowaniem zasobami i 
przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich.
Ponadto jednym z priorytetów musi być 
wspieranie współpracy i wspólnych 
działań rolników, przedsiębiorstw i sieci 
działających na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich w celu zapewnienia 
długotrwałego dobrobytu i 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa i 
obszarów wiejskich. Należy przy tym 
uwzględnić zróżnicowanie sytuacji, które 
mają wpływ na obszary wiejskie, gdzie 
występują różne cechy lub różne kategorie 
potencjalnych beneficjentów i celów 
przekrojowych w zakresie innowacyjności, 
środowiska oraz przeciwdziałania zmianie 
klimatu i do przystosowania się do niej.
Działania w zakresie przeciwdziałania 
zmianie klimatu powinny odnosić się 
zarówno do ograniczania emisji w 
rolnictwie i leśnictwie, pochodzących z 
najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla oraz 
zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla 
uwzględniając użytkowanie gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów oraz sektor 
leśny. Priorytet Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich dotyczący transferu 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie 
i na obszarach wiejskich powinno stosować 
się horyzontalnie w odniesieniu do innych 
priorytetów Unii związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
konkurencyjnością wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, organizacją łańcuchów 
żywnościowych i zarządzaniem ryzykiem 
w rolnictwie, odtwarzaniem, ochroną i 
wzmacnianiem ekosystemów zależnych od 
rolnictwa i leśnictwa, efektywnym 
gospodarowaniem zasobami i 
przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich.
Należy przy tym uwzględnić 
zróżnicowanie sytuacji, które mają wpływ 
na obszary wiejskie, gdzie występują różne 
cechy lub różne kategorie potencjalnych 
beneficjentów i celów przekrojowych w 
zakresie innowacyjności, środowiska oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej. Działania w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu 
powinny odnosić się zarówno do 
ograniczania emisji w rolnictwie i 
leśnictwie, pochodzących z 
najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla oraz 
zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla 
uwzględniając użytkowanie gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów oraz sektor 
leśny. Priorytet Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich dotyczący transferu 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie 
i na obszarach wiejskich powinno stosować 

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
konkurencyjnością wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, organizacją łańcuchów 
żywnościowych i zarządzaniem ryzykiem 
w rolnictwie, poprawą dobrostanu 
zwierząt, odtwarzaniem, ochroną i 
wzmacnianiem ekosystemów zależnych od 
rolnictwa i leśnictwa, efektywnym 
gospodarowaniem zasobami i 
przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem rozwoju
gospodarczego obszarów wiejskich.
Należy przy tym uwzględnić 
zróżnicowanie sytuacji, które mają wpływ 
na obszary wiejskie, gdzie występują różne 
cechy lub różne kategorie potencjalnych 
beneficjentów i celów przekrojowych w 
zakresie innowacyjności, środowiska oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej. Działania w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu 
powinny odnosić się zarówno 
do ograniczania emisji w rolnictwie 
i leśnictwie, pochodzących 
z najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla 
oraz zwiększania pochłaniania dwutlenku 
węgla, uwzględniając użytkowanie 
gruntów, zmiany użytkowania gruntów 
oraz sektor leśny, a także wspierania więzi 
między obszarami wiejskimi i miejskimi z 
myślą o lepszym obiegu składników 
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się horyzontalnie w odniesieniu do innych 
priorytetów Unii związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich.

odżywczych. Priorytet Unii w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich dotyczący 
transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich 
powinno stosować się horyzontalnie w 
odniesieniu do innych priorytetów Unii 
związanych z rozwojem obszarów 
wiejskich.

Or. en

Poprawka 77
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
konkurencyjnością wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, organizacją łańcuchów 
żywnościowych i zarządzaniem ryzykiem 
w rolnictwie, odtwarzaniem, ochroną i 
wzmacnianiem ekosystemów zależnych od 
rolnictwa i leśnictwa, efektywnym 
gospodarowaniem zasobami i 
przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich.
Należy przy tym uwzględnić 
zróżnicowanie sytuacji, które mają wpływ 
na obszary wiejskie, gdzie występują różne 
cechy lub różne kategorie potencjalnych 
beneficjentów i celów przekrojowych w
zakresie innowacyjności, środowiska oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
konkurencyjnością wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, organizacją łańcuchów 
żywnościowych i zarządzaniem ryzykiem 
w rolnictwie, odtwarzaniem, ochroną i 
wzmacnianiem ekosystemów zależnych od 
rolnictwa i leśnictwa, efektywnym 
gospodarowaniem zasobami i 
przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich.
Należy przy tym uwzględnić 
zróżnicowanie sytuacji, które mają wpływ 
na obszary wiejskie, gdzie występują różne 
cechy lub różne kategorie potencjalnych 
beneficjentów i celów przekrojowych w 
zakresie innowacyjności, środowiska oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
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przystosowania się do niej. Działania w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu 
powinny odnosić się zarówno do 
ograniczania emisji w rolnictwie i 
leśnictwie, pochodzących z 
najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla oraz 
zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla 
uwzględniając użytkowanie gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów oraz sektor 
leśny. Priorytet Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich dotyczący transferu 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie 
i na obszarach wiejskich powinno stosować 
się horyzontalnie w odniesieniu do innych 
priorytetów Unii związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich.

przystosowania się do niej oraz zachęcania 
do pozostania na wsi. Działania w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu powinny 
odnosić się zarówno do ograniczania emisji 
w rolnictwie i leśnictwie, pochodzących z 
najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla oraz 
zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla 
uwzględniając użytkowanie gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów oraz sektor 
leśny. Priorytet Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich dotyczący transferu 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, 
leśnictwie, a także w obszarach 
działalności związanych z rolnictwem oraz 
w obszarach działalności społecznej i na 
obszarach wiejskich powinno stosować się 
horyzontalnie w odniesieniu do innych 
priorytetów Unii związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich.

Or. de

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość korzystania z usług doradczych również w związku z tworzeniem i 
rozwojem obszarów działalności związanych z rolnictwem, takich jak bezpośrednia sprzedaż 
produktów rolnych i agroturystyka, oraz usług społecznych zorientowanych na rynek, takich 
jak opieka nad dziećmi i osobami starszymi.

Poprawka 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich, 

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
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konkurencyjnością wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, organizacją łańcuchów 
żywnościowych i zarządzaniem ryzykiem 
w rolnictwie, odtwarzaniem, ochroną i 
wzmacnianiem ekosystemów zależnych od 
rolnictwa i leśnictwa, efektywnym 
gospodarowaniem zasobami i 
przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich.
Należy przy tym uwzględnić 
zróżnicowanie sytuacji, które mają wpływ 
na obszary wiejskie, gdzie występują różne 
cechy lub różne kategorie potencjalnych 
beneficjentów i celów przekrojowych w 
zakresie innowacyjności, środowiska oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej. Działania w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu 
powinny odnosić się zarówno do 
ograniczania emisji w rolnictwie i 
leśnictwie, pochodzących z 
najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla oraz 
zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla 
uwzględniając użytkowanie gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów oraz sektor 
leśny. Priorytet Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich dotyczący transferu 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie 
i na obszarach wiejskich powinno stosować 
się horyzontalnie w odniesieniu do innych 
priorytetów Unii związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich.

konkurencyjnością wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, środkami bezpieczeństwa i 
większą wiedzą na temat bezpieczeństwa 
gospodarstw rolnych, organizacją 
łańcuchów żywnościowych i zarządzaniem 
ryzykiem w rolnictwie, odtwarzaniem, 
ochroną i wzmacnianiem ekosystemów 
zależnych od rolnictwa i leśnictwa, 
efektywnym gospodarowaniem zasobami i 
przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym,
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich.
Należy przy tym uwzględnić 
zróżnicowanie sytuacji, które mają wpływ 
na obszary wiejskie, gdzie występują różne 
cechy lub różne kategorie potencjalnych 
beneficjentów i celów przekrojowych w 
zakresie innowacyjności, środowiska oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej. Działania w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu 
powinny odnosić się zarówno do 
ograniczania emisji w rolnictwie i 
leśnictwie, pochodzących z 
najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla oraz 
zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla 
uwzględniając użytkowanie gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów oraz sektor 
leśny. Priorytet Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich dotyczący transferu 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie 
i na obszarach wiejskich powinno stosować 
się horyzontalnie w odniesieniu do innych 
priorytetów Unii związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich.

Or. en
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Poprawka 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
konkurencyjnością wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, organizacją łańcuchów 
żywnościowych i zarządzaniem ryzykiem 
w rolnictwie, odtwarzaniem, ochroną i 
wzmacnianiem ekosystemów zależnych od 
rolnictwa i leśnictwa, efektywnym 
gospodarowaniem zasobami i 
przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich. 
Należy przy tym uwzględnić 
zróżnicowanie sytuacji, które mają wpływ 
na obszary wiejskie, gdzie występują różne 
cechy lub różne kategorie potencjalnych 
beneficjentów i celów przekrojowych w 
zakresie innowacyjności, środowiska oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej. Działania w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu 
powinny odnosić się zarówno do 
ograniczania emisji w rolnictwie i 
leśnictwie, pochodzących z 
najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla oraz 
zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla 
uwzględniając użytkowanie gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów oraz sektor 
leśny. Priorytet Unii w zakresie rozwoju 

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
konkurencyjnością wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, organizacją łańcuchów 
żywnościowych, krótkimi łańcuchami 
dostaw i zarządzaniem ryzykiem w 
rolnictwie, odtwarzaniem, ochroną i 
wzmacnianiem ekosystemów zależnych od 
rolnictwa i leśnictwa, efektywnym 
gospodarowaniem zasobami i 
przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich. 
Należy przy tym uwzględnić 
zróżnicowanie sytuacji, które mają wpływ 
na obszary wiejskie, gdzie występują różne 
cechy lub różne kategorie potencjalnych 
beneficjentów i celów przekrojowych w 
zakresie innowacyjności, środowiska oraz
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej. Działania w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu 
powinny odnosić się zarówno do 
ograniczania emisji w rolnictwie i 
leśnictwie, pochodzących z 
najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla oraz 
zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla 
uwzględniając użytkowanie gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów oraz sektor 
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obszarów wiejskich dotyczący transferu 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie 
i na obszarach wiejskich powinno stosować 
się horyzontalnie w odniesieniu do innych 
priorytetów Unii związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich.

leśny, wynagradzając rolników i 
posiadaczy lasów za wyświadczone usługi 
i wytworzone dobra publiczne. Priorytet 
Unii w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich dotyczący transferu wiedzy i 
innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na 
obszarach wiejskich powinno stosować się 
horyzontalnie w odniesieniu do innych 
priorytetów Unii związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich.

Or. it

Poprawka 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
konkurencyjnością wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, organizacją łańcuchów 
żywnościowych i zarządzaniem ryzykiem 
w rolnictwie, odtwarzaniem, ochroną i 
wzmacnianiem ekosystemów zależnych od 
rolnictwa i leśnictwa, efektywnym 
gospodarowaniem zasobami i 
przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich. 
Należy przy tym uwzględnić 
zróżnicowanie sytuacji, które mają wpływ 
na obszary wiejskie, gdzie występują różne 

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
konkurencyjnością wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, organizacją łańcuchów 
żywnościowych, krótkimi łańcuchami 
dostaw i zarządzaniem ryzykiem w 
rolnictwie, odtwarzaniem, ochroną i 
wzmacnianiem ekosystemów zależnych od 
rolnictwa i leśnictwa, efektywnym 
gospodarowaniem zasobami i 
przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich. 
Należy przy tym uwzględnić 
zróżnicowanie sytuacji, które mają wpływ 
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cechy lub różne kategorie potencjalnych 
beneficjentów i celów przekrojowych w 
zakresie innowacyjności, środowiska oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej. Działania w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu 
powinny odnosić się zarówno do 
ograniczania emisji w rolnictwie i 
leśnictwie, pochodzących z 
najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla oraz 
zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla 
uwzględniając użytkowanie gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów oraz sektor 
leśny. Priorytet Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich dotyczący transferu 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie
i na obszarach wiejskich powinno stosować 
się horyzontalnie w odniesieniu do innych 
priorytetów Unii związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich.

na obszary wiejskie, gdzie występują różne 
cechy lub różne kategorie potencjalnych 
beneficjentów i celów przekrojowych w 
zakresie innowacyjności, środowiska oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej. Działania w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu 
powinny odnosić się zarówno do 
ograniczania emisji w rolnictwie i 
leśnictwie, pochodzących z 
najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla oraz 
zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla 
uwzględniając użytkowanie gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów oraz sektor 
leśny. Priorytet Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich dotyczący transferu 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie 
i na obszarach wiejskich powinno stosować 
się horyzontalnie w odniesieniu do innych 
priorytetów Unii związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich.

Or. it

Poprawka 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
konkurencyjnością wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, organizacją łańcuchów 
żywnościowych i zarządzaniem ryzykiem
w rolnictwie, odtwarzaniem, ochroną i 

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
konkurencyjnością wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, a także organizacją 
łańcuchów żywnościowych w rolnictwie, 
odtwarzaniem, ochroną i wzmacnianiem 
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wzmacnianiem ekosystemów zależnych od 
rolnictwa i leśnictwa, efektywnym 
gospodarowaniem zasobami i 
przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich.
Należy przy tym uwzględnić 
zróżnicowanie sytuacji, które mają wpływ 
na obszary wiejskie, gdzie występują różne 
cechy lub różne kategorie potencjalnych 
beneficjentów i celów przekrojowych w 
zakresie innowacyjności, środowiska oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej. Działania w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu 
powinny odnosić się zarówno do 
ograniczania emisji w rolnictwie i
leśnictwie, pochodzących z 
najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla oraz 
zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla 
uwzględniając użytkowanie gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów oraz sektor 
leśny. Priorytet Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich dotyczący transferu 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie 
i na obszarach wiejskich powinno stosować 
się horyzontalnie w odniesieniu do innych 
priorytetów Unii związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich.

ekosystemów zależnych od rolnictwa i 
leśnictwa, efektywnym gospodarowaniem 
zasobami i przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich.
Należy przy tym uwzględnić 
zróżnicowanie sytuacji, które mają wpływ 
na obszary wiejskie, gdzie występują różne 
cechy lub różne kategorie potencjalnych 
beneficjentów i celów przekrojowych w 
zakresie innowacyjności, środowiska oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej. Działania w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu 
powinny odnosić się zarówno do 
ograniczania emisji w rolnictwie i 
leśnictwie, pochodzących z 
najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla oraz 
zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla 
uwzględniając użytkowanie gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów oraz sektor 
leśny. Priorytet Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich dotyczący transferu 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie 
i na obszarach wiejskich powinno stosować 
się horyzontalnie w odniesieniu do innych 
priorytetów Unii związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 82
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Priorytety Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich powinny być 
realizowane w ramach zrównoważonego 
rozwoju i wspierania przez Unię celu 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego, zgodnie z art. 11 i 19 
Traktatu, z uwzględnieniem zasady
„zanieczyszczający płaci”. Państwa 
członkowskie powinny dostarczać 
informacji o wspieraniu celu dotyczącego 
zmiany klimatu zgodnie z ambitnym 
założeniem przeznaczenia przynajmniej 20 
% unijnego budżetu na ten cel, przy 
zastosowaniu metodyki przyjętej przez 
Komisję.

(6) Priorytety Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich powinny być 
realizowane w ramach zrównoważonego 
rozwoju i wspierania przez Unię celu 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego, zgodnie z art. 11 i 19 
Traktatu, z uwzględnieniem zasady
„zanieczyszczający płaci”. Państwa 
członkowskie powinny dostarczać 
informacji o sposobie realizacji strategii 
na rzecz różnorodności biologicznej i celu 
dotyczącego zmiany klimatu zgodnie 
z ambitnym założeniem przeznaczenia 
przynajmniej 20% unijnego budżetu na ten 
cel, przy zastosowaniu metodyki przyjętej 
przez Komisję.

Or. en

Poprawka 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Priorytety Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich powinny być 
realizowane w ramach zrównoważonego 
rozwoju i wspierania przez Unię celu 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego, zgodnie z art. 11 i 19 
Traktatu, z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. Państwa 
członkowskie powinny dostarczać 
informacji o wspieraniu celu dotyczącego 
zmiany klimatu zgodnie z ambitnym 
założeniem przeznaczenia przynajmniej 20 
% unijnego budżetu na ten cel, przy 
zastosowaniu metodyki przyjętej przez 
Komisję.

(6) Priorytety Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich powinny być 
realizowane w ramach zrównoważonego 
rozwoju i wspierania przez Unię celu 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego, zgodnie z art. 11 i 19 
Traktatu, z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci” oraz zasady, 
zgodnie z którą należy wynagradzać 
podmioty przyczyniające się do realizacji 
postępów. Państwa członkowskie powinny 
dostarczać informacji o wspieraniu celu 
dotyczącego zmiany klimatu zgodnie z 
ambitnym założeniem przeznaczenia 
przynajmniej 20 % unijnego budżetu na ten 
cel, przy zastosowaniu metodyki przyjętej 
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przez Komisję.

Or. it

Poprawka 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu zapewnienia niezwłocznego 
startu i efektywnej realizacji programów 
rozwoju obszarów wiejskich wsparcie z 
EFRROW powinno opierać się na istnieniu 
należytych ramowych warunków 
administracyjnych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny oceniać 
zgodność z pewnymi warunkami ex ante. 
Każde państwo członkowskie powinno 
przygotować krajowy program rozwoju 
obszarów wiejskich dla całego terytorium 
kraju albo też zbiór programów 
regionalnych. W każdym programie należy 
określić strategię osiągania celów w 
odniesieniu do priorytetów Unii w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich oraz zestaw 
środków. Programowanie powinno być 
zgodne z priorytetami unijnymi w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich, a 
jednocześnie dostosowane do kontekstu 
krajowego, oraz uzupełniać inne obszary 
polityki unijnej, w szczególności politykę 
rynku rolnego, politykę spójności oraz 
wspólną politykę rybołówstwa. Państwa 
członkowskie, które decydują się na 
opracowanie zestawu programów 
regionalnych powinny również być w 
stanie opracować ramy krajowe – bez 
alokacji oddzielnych środków 
budżetowych – w celu ułatwienia 
koordynacji realizacji wyzwań 
ogólnokrajowych między regionami.

(8) W celu zapewnienia niezwłocznego 
startu i efektywnej realizacji programów 
rozwoju obszarów wiejskich wsparcie z 
EFRROW powinno opierać się na istnieniu 
należytych ramowych warunków 
administracyjnych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny oceniać 
zgodność z pewnymi warunkami ex ante. 
Każde państwo członkowskie powinno 
przygotować krajowy program rozwoju 
obszarów wiejskich dla całego terytorium 
kraju, zbiór programów regionalnych lub 
program krajowy i zbiór programów 
regionalnych. Jeżeli dane państwo 
członkowskie zdecyduje się na program 
krajowy i zbiór programów regionalnych, 
środki lub rodzaje działań będą 
planowane na szczeblu krajowym lub 
regionalnym. W każdym programie należy 
określić strategię osiągania celów w 
odniesieniu do priorytetów Unii w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich oraz zestaw 
środków. Programowanie powinno być 
zgodne z priorytetami unijnymi w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich, a 
jednocześnie dostosowane do kontekstu 
krajowego, oraz uzupełniać inne obszary 
polityki unijnej, w szczególności politykę 
rynku rolnego, politykę spójności oraz 
wspólną politykę rybołówstwa. Państwa 
członkowskie, które decydują się na 
opracowanie zestawu programów 
regionalnych powinny również być w 
stanie opracować ramy krajowe – bez 
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alokacji oddzielnych środków 
budżetowych – w celu ułatwienia 
koordynacji realizacji wyzwań 
ogólnokrajowych między regionami. Jeżeli 
dane państwo członkowskie zdecyduje się 
na współistnienie programu krajowego z 
programami regionalnymi, ramy krajowe 
będą zawierały wspólne elementy, które 
zagwarantują spójność i związek między 
poszczególnymi programami.

Or. es

Uzasadnienie

W przypadku państw członkowskich o dużej liczbie regionów, które decydują się na programy 
regionalne, posiadanie programu krajowego ma znaczenie zasadnicze dla zastosowania tego 
samego środka w poszczególnych regionach.

Poprawka 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu zapewnienia niezwłocznego 
startu i efektywnej realizacji programów 
rozwoju obszarów wiejskich wsparcie z 
EFRROW powinno opierać się na istnieniu 
należytych ramowych warunków 
administracyjnych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny oceniać 
zgodność z pewnymi warunkami ex ante. 
Każde państwo członkowskie powinno 
przygotować krajowy program rozwoju 
obszarów wiejskich dla całego terytorium 
kraju albo też zbiór programów 
regionalnych. W każdym programie należy 
określić strategię osiągania celów w 
odniesieniu do priorytetów Unii w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich oraz zestaw 
środków. Programowanie powinno być 
zgodne z priorytetami unijnymi w zakresie 

(8) W celu zapewnienia niezwłocznego 
startu i efektywnej realizacji programów 
rozwoju obszarów wiejskich wsparcie z 
EFRROW powinno opierać się na istnieniu 
należytych ramowych warunków 
administracyjnych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny oceniać 
zgodność z pewnymi warunkami ex ante. 
Każde państwo członkowskie powinno 
przygotować krajowy program rozwoju 
obszarów wiejskich dla całego terytorium 
kraju, zbiór programów regionalnych lub 
program krajowy i zbiór programów 
regionalnych. Jeżeli dane państwo 
członkowskie zdecyduje się na program 
krajowy i zbiór programów regionalnych, 
środki lub rodzaje działań będą 
planowane na szczeblu krajowym lub 
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rozwoju obszarów wiejskich, a 
jednocześnie dostosowane do kontekstu 
krajowego, oraz uzupełniać inne obszary 
polityki unijnej, w szczególności politykę 
rynku rolnego, politykę spójności oraz 
wspólną politykę rybołówstwa. Państwa 
członkowskie, które decydują się na 
opracowanie zestawu programów 
regionalnych powinny również być w 
stanie opracować ramy krajowe – bez 
alokacji oddzielnych środków 
budżetowych – w celu ułatwienia 
koordynacji realizacji wyzwań 
ogólnokrajowych między regionami.

regionalnym. W każdym programie należy 
określić strategię osiągania celów w 
odniesieniu do priorytetów Unii w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich oraz zestaw 
środków. Programowanie powinno być 
zgodne z priorytetami unijnymi w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich, a 
jednocześnie dostosowane do kontekstu 
krajowego, oraz uzupełniać inne obszary 
polityki unijnej, w szczególności politykę 
rynku rolnego, politykę spójności oraz 
wspólną politykę rybołówstwa. Państwa 
członkowskie, które decydują się na 
opracowanie zestawu programów 
regionalnych powinny również być w 
stanie opracować ramy krajowe – bez 
alokacji oddzielnych środków 
budżetowych – w celu ułatwienia 
koordynacji realizacji wyzwań 
ogólnokrajowych między regionami. Jeżeli 
dane państwo członkowskie zdecyduje się 
na współistnienie programu krajowego z 
programami regionalnymi, ramy krajowe 
będą zawierały wspólne elementy, które 
zagwarantują spójność i związek między 
poszczególnymi programami.

Or. es

Uzasadnienie

W przypadku państw członkowskich o dużej liczbie regionów, które decydują się na programy 
regionalne, doświadczenie obecnego okresu programowania (2007-2013) pokazało, że 
niektóre działania nie mają miejsca w programach, bo wykraczają poza zakres terytorialny 
jednego regionu, tak jak to ma miejsce w przypadku współpracy międzyregionalnej. Z tego 
względu posiadanie programu krajowego ma znaczenie zasadnicze dla zastosowania tego 
samego środka w poszczególnych regionach.

Poprawka 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu zapewnienia niezwłocznego 
startu i efektywnej realizacji programów 
rozwoju obszarów wiejskich wsparcie z 
EFRROW powinno opierać się na istnieniu 
należytych ramowych warunków 
administracyjnych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny oceniać 
zgodność z pewnymi warunkami ex ante.
Każde państwo członkowskie powinno 
przygotować krajowy program rozwoju 
obszarów wiejskich dla całego terytorium 
kraju albo też zbiór programów 
regionalnych. W każdym programie należy 
określić strategię osiągania celów w 
odniesieniu do priorytetów Unii w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich oraz zestaw 
środków. Programowanie powinno być 
zgodne z priorytetami unijnymi w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich, a 
jednocześnie dostosowane do kontekstu 
krajowego, oraz uzupełniać inne obszary 
polityki unijnej, w szczególności politykę 
rynku rolnego, politykę spójności oraz 
wspólną politykę rybołówstwa. Państwa 
członkowskie, które decydują się na 
opracowanie zestawu programów 
regionalnych powinny również być w 
stanie opracować ramy krajowe – bez 
alokacji oddzielnych środków 
budżetowych – w celu ułatwienia 
koordynacji realizacji wyzwań 
ogólnokrajowych między regionami.

(8) W celu zapewnienia niezwłocznego 
startu i efektywnej realizacji programów 
rozwoju obszarów wiejskich wsparcie z 
EFRROW powinno opierać się na istnieniu 
należytych ramowych warunków 
administracyjnych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny oceniać 
zgodność z pewnymi warunkami ex ante.
Każde państwo członkowskie powinno 
przygotować krajowy program rozwoju 
obszarów wiejskich dla całego terytorium 
kraju albo też zbiór programów 
regionalnych, przy czym należy dążyć do 
tego, aby w gremiach opracowujących te 
programy rozwoju zapewnić właściwą 
reprezentację słabiej reprezentowanych 
grup, zwłaszcza kobiet, dbając o 
odpowiednie uwzględnienie ich potrzeb w 
lokalnych strategiach rozwoju. W każdym 
programie należy określić strategię 
osiągania celów w odniesieniu do 
priorytetów Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich oraz zestaw środków.
Programowanie powinno być zgodne z 
priorytetami unijnymi w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich, a jednocześnie 
dostosowane do kontekstu krajowego, oraz 
uzupełniać inne obszary polityki unijnej, w 
szczególności politykę rynku rolnego, 
politykę spójności oraz wspólną politykę 
rybołówstwa. Państwa członkowskie, które 
decydują się na opracowanie zestawu 
programów regionalnych powinny również 
być w stanie opracować ramy krajowe –
bez alokacji oddzielnych środków 
budżetowych – w celu ułatwienia 
koordynacji realizacji wyzwań 
ogólnokrajowych między regionami.

Or. de

Poprawka 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu zapewnienia niezwłocznego 
startu i efektywnej realizacji programów 
rozwoju obszarów wiejskich wsparcie z 
EFRROW powinno opierać się na istnieniu 
należytych ramowych warunków 
administracyjnych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny oceniać 
zgodność z pewnymi warunkami ex ante. 
Każde państwo członkowskie powinno 
przygotować krajowy program rozwoju 
obszarów wiejskich dla całego terytorium 
kraju albo też zbiór programów 
regionalnych. W każdym programie należy 
określić strategię osiągania celów w 
odniesieniu do priorytetów Unii w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich oraz zestaw 
środków. Programowanie powinno być 
zgodne z priorytetami unijnymi w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich, a 
jednocześnie dostosowane do kontekstu 
krajowego, oraz uzupełniać inne obszary 
polityki unijnej, w szczególności politykę 
rynku rolnego, politykę spójności oraz 
wspólną politykę rybołówstwa. Państwa 
członkowskie, które decydują się na 
opracowanie zestawu programów 
regionalnych powinny również być w 
stanie opracować ramy krajowe – bez 
alokacji oddzielnych środków 
budżetowych – w celu ułatwienia 
koordynacji realizacji wyzwań 
ogólnokrajowych między regionami.

(8) W celu zapewnienia niezwłocznego 
startu i efektywnej realizacji programów 
rozwoju obszarów wiejskich wsparcie z 
EFRROW powinno opierać się na istnieniu 
należytych ramowych warunków 
administracyjnych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny oceniać 
zgodność z pewnymi warunkami ex ante. 
Każde państwo członkowskie powinno 
przygotować krajowy program rozwoju 
obszarów wiejskich dla całego terytorium 
kraju albo też zbiór programów 
regionalnych. W każdym programie należy 
określić strategię osiągania celów w 
odniesieniu do priorytetów Unii w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich oraz zestaw 
środków. Programowanie powinno być 
zgodne z priorytetami unijnymi w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich, a 
jednocześnie dostosowane do kontekstu 
krajowego i regionalnego, oraz uzupełniać 
inne obszary polityki unijnej, w 
szczególności politykę rynku rolnego, 
politykę spójności oraz wspólną politykę 
rybołówstwa. Jeżeli dane państwo 
członkowskie optuje za zestawem
programów krajowych lub regionalnych, 
ramy krajowe powinny obejmować 
wspólne elementy, tak aby zapewnić 
spójność i związek między strategią 
krajową i strategiami regionalnymi.

Or. it

Poprawka 88
Izaskun Bilbao Barandica
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 
tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, małych gospodarstw, 
obszarów górskich i tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać 
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Aby wspomóc 
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 
tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, małych gospodarstw, 
obszarów górskich i tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać 
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Należy również 
dołożyć starań, by sprzyjać stopniowemu 
włączaniu kobiet na równych warunkach 
do zatrudnienia w środowisku wiejskim, 
uznaniu pracy, jaką wkładają w 
różnicowanie działalności, i tworzeniu 
specjalnych linii pomocy dla kobiet 
przedsiębiorców w środowisku wiejskim, 
ponieważ ich wielofunkcyjna rola 
umożliwia im przyczynianie się w 
znacznym stopniu do postępu i innowacji 
na wszystkich szczeblach społecznych oraz 
do podnoszenia jakości życia w 
środowisku wiejskim. Aby wspomóc 
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

Or. es

Uzasadnienie

Celem jest przyczynienie się do równouprawnienia kobiet w środowisku wiejskim i uznanie 
ich wkładu w dochody i dobrostan sektora.
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Poprawka 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 
tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, małych gospodarstw, 
obszarów górskich i tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać 
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Aby wspomóc 
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 
tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, małych gospodarstw, 
obszarów górskich, tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw, a także kobiet na 
obszarach wiejskich, szczególnie mając na 
celu opracowanie perspektyw na 
przyszłość dla kobiet na obszarach 
wiejskich oraz zachęcanie ich do 
pozostania na wsi. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać 
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Aby wspomóc 
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

Or. de

Uzasadnienie

Należy pilnie przeciwdziałać opuszczaniu obszarów wiejskich przez młode, dobrze 
wykształcone kobiety. Przyczyniają się one w zasadniczy sposób do ożywienia obszarów 
wiejskich i mają decydujący wpływ na tamtejszą jakość życia.

Poprawka 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 
tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, małych gospodarstw, 
obszarów górskich i tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać 
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Aby wspomóc 
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 
tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, kobiet w sektorze 
rolnictwa, małych gospodarstw, obszarów 
górskich i tworzenia krótkich łańcuchów 
dostaw. Podprogramy tematyczne należy 
również wykorzystywać w celu 
uwzględnienia możliwości zajęcia się 
tematem restrukturyzacji sektorów rolnych, 
które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Aby wspomóc 
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

Or. it

Poprawka 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 
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tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, małych gospodarstw, 
obszarów górskich i tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać 
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Aby wspomóc 
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, małych gospodarstw,
systemów rolniczych o wysokiej wartości 
przyrodniczej, rolnictwa ekologicznego,
obszarów górskich i tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać 
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Aby wspomóc 
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

Or. en

Poprawka 92
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 
tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, małych gospodarstw, 
obszarów górskich i tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać 
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Aby wspomóc 
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 
tematyczne powinny dotyczyć 
m.in. młodych rolników, małych 
gospodarstw, gospodarstw o wysokiej 
wartości przyrodniczej, obszarów górskich 
i tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, 
a także rozwiązywania problemów 
ochrony środowiska. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać 
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich, nie powodując 
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ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

negatywnych skutków społecznych 
i ekologicznych. Aby wspomóc efektywne 
interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

Or. en

Poprawka 93
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 
tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, małych gospodarstw, 
obszarów górskich i tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać 
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Aby wspomóc 
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 
tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, małych gospodarstw, 
obszarów górskich, stref wilgotnych, 
obszarów podmiejskich i tworzenia 
krótkich łańcuchów dostaw. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać 
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Aby wspomóc 
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić 
na ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

Or. fr
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Poprawka 94
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 
tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, małych gospodarstw, 
obszarów górskich i tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać 
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Aby wspomóc 
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 
tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, małych gospodarstw, 
obszarów górskich, regionach najbardziej 
oddalonych i tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Aby wspomóc 
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

Or. pt

Poprawka 95
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W uzasadnionych przypadkach 
programy mogą obejmować obszary 
zainteresowania inne niż obszary 
wymienione w niniejszym rozporządzeniu, 
tak aby zrealizować priorytety. Może się 
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zdarzyć, że w niektórych przypadkach 
ocena ex ante i analiza SWOT programu 
nie przemawiają za koniecznością zajęcia 
się danym priorytetem, jako że na 
przykład ten priorytet jest już przedmiotem 
innego działania. W takich przypadkach 
programy nie muszą obejmować 
wszystkich sześciu priorytetów. 

Or. en

Poprawka 96
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby przyczynić się do rozwiązania 
problemu kobiet wykonujących nieuznaną 
działalność gospodarczą w środowisku 
wiejskim i ułatwić przedsiębiorczość i 
zatrudnienie kobiet w środowisku 
wiejskim, państwa członkowskie i Komisja 
określają szczególne wskaźniki skupione 
na mierzeniu postępów kobiet w tych 
obszarach oraz na ocenie ich wkładu w 
dochody i dobrostan środowiska 
wiejskiego.

Or. es

Poprawka 97
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konieczne jest ustanowienie pewnych 
zasad programowania i dokonywania 
przeglądów programów rozwoju obszarów 

(12) Konieczne jest ustanowienie pewnych 
zasad programowania i dokonywania 
przeglądów programów rozwoju obszarów 
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wiejskich. W przypadku zmian 
niemających wpływu na strategię 
programów lub odpowiedni wkład 
finansowy Unii należy przewidzieć mniej 
rygorystyczną procedurę.

wiejskich. Komisja powinna być 
uprawniona do podejmowania, w drodze 
aktów wykonawczych, decyzji w sprawie 
wniosków o zmianę programu, które 
dotyczą zmiany strategii programu. W 
przypadku zmian niemających wpływu na 
strategię programów lub odpowiedni wkład 
finansowy Unii należy przewidzieć mniej 
rygorystyczną procedurę.

Or. en

Poprawka 98
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konieczne jest ustanowienie pewnych 
zasad programowania i dokonywania 
przeglądów programów rozwoju obszarów 
wiejskich. W przypadku zmian 
niemających wpływu na strategię 
programów lub odpowiedni wkład 
finansowy Unii należy przewidzieć mniej 
rygorystyczną procedurę.

(12) Konieczne jest ustanowienie pewnych 
zasad programowania i dokonywania 
przeglądów programów rozwoju obszarów 
wiejskich. W przypadku zmian 
niemających wpływu na strategię 
programów lub odpowiedni wkład 
finansowy Unii należy przewidzieć 
uproszczoną procedurę.

Or. pt

Poprawka 99
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia pewności prawa i 
jasności w kwestii procedury, która ma być 
stosowana w przypadku dokonywania 
zmian w programie, należy powierzyć 
Komisji uprawnienia do przyjmowania 

(13) W celu zapewnienia pewności prawa i 
jasności w kwestii procedury, która ma być 
stosowana w przypadku dokonywania 
zmian w programie, należy powierzyć 
Komisji uprawnienia do przyjmowania 
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aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w 
odniesieniu do ustalania kryteriów, na 
podstawie których proponowane zmiany 
skwantyfikowanych celów programu będą 
uważane za istotne, a zatem wymagające 
zmiany programu w drodze aktu 
wykonawczego przyjętego zgodnie z art. 
91 niniejszego rozporządzenia.

aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w 
odniesieniu do ustalania kryteriów.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiany w programie nie są decyzjami o czysto technicznym charakterze.

Poprawka 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rozwój i specjalizacja rolnictwa i 
leśnictwa oraz szczególne wyzwania, przed 
którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 
dalej „MŚP”) na obszarach wiejskich 
wymagają odpowiedniego poziomu 
szkolenia technicznego i gospodarczego, a 
także większej zdolności do korzystania z 
wiedzy i informacji oraz ich wymiany, w 
tym poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych produkcyjnych praktyk 
rolnych i leśnych. Transfer wiedzy i 
działania informacyjne powinny odbywać 
się nie tylko w postaci tradycyjnych 
kursów szkoleniowych, ale także być 
dostosowane do potrzeb podmiotów na 
obszarach wiejskich. Z tego względu 
należy również wspierać warsztaty, 
coaching, demonstracje, działania 
informacyjne, jak również 
krótkoterminową wymianę i programy 
wizyt w gospodarstwach. Wiedza i zdobyte 
informacje powinny umożliwiać rolnikom, 

(14) Rozwój i specjalizacja rolnictwa i 
leśnictwa oraz szczególne wyzwania, przed 
którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 
dalej „MŚP”) na obszarach wiejskich 
wymagają odpowiedniego poziomu 
szkolenia technicznego i gospodarczego, a 
także większej zdolności do korzystania z 
wiedzy i informacji oraz ich wymiany, w 
tym poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych produkcyjnych praktyk 
rolnych i leśnych. Transfer wiedzy i 
działania informacyjne powinny odbywać 
się nie tylko w postaci tradycyjnych 
kursów szkoleniowych, ale także być 
dostosowane do potrzeb podmiotów na 
obszarach wiejskich. Z tego względu 
należy również wspierać warsztaty, 
coaching, demonstracje, działania 
informacyjne, jak również 
krótkoterminową wymianę i programy 
wizyt w gospodarstwach. Wiedza i zdobyte 
informacje powinny umożliwiać rolnikom, 
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posiadaczom lasów, osobom działającym 
w sektorze spożywczym i MŚP na 
obszarach wiejskich w szczególności 
zwiększenie ich konkurencyjności oraz 
poprawienie efektywnego gospodarowania 
zasobami i efektywności środowiskowej, 
przyczyniając się jednocześnie do 
osiągania zrównoważonego charakteru 
gospodarki wiejskiej. W celu zapewnienia 
efektywnego transferu wiedzy i działań 
informacyjnych pod względem osiągania 
tych wyników należy wymagać, aby 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
transferu wiedzy miały wszystkie stosowne 
zdolności.

posiadaczom lasów, osobom działającym 
w sektorze spożywczym i MŚP na 
obszarach wiejskich w szczególności 
zwiększenie ich konkurencyjności oraz 
poprawienie efektywnego gospodarowania 
zasobami i efektywności środowiskowej, 
przyczyniając się jednocześnie do 
osiągania zrównoważonego charakteru 
gospodarki wiejskiej. Na mocy art. 15 
państwom członkowskim zaleca się w 
szczególności wspieranie szkoleń dla 
kobiet na obszarach wiejskich, tak aby 
wspierać ich inicjatywy dotyczące 
tworzenia i rozwoju MŚP na obszarach 
wiejskich oraz w obszarach działalności 
związanych z rolnictwem i w obszarach 
działalności społecznej, zachęcając do 
pozostania na wsi. W celu zapewnienia 
efektywnego transferu wiedzy i działań 
informacyjnych pod względem osiągania 
tych wyników należy wymagać, aby 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
transferu wiedzy miały wszystkie stosowne 
zdolności.

Or. de

Uzasadnienie

Istnieje zagrożenie opustoszenia obszarów wiejskich w wyniku odpływu przede wszystkim 
młodych, dobrze wykształconych osób. Dlatego absolutnie konieczne jest przedstawienie tym 
osobom perspektyw na przyszłość i dalsze życie na wsi dzięki tworzeniu miejsc pracy dla 
wykwalifikowanych pracowników oraz struktur przyjaznych dla rodziny.

Poprawka 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rozwój i specjalizacja rolnictwa i 
leśnictwa oraz szczególne wyzwania, przed 
którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 

(14) Rozwój i specjalizacja rolnictwa i 
leśnictwa oraz szczególne wyzwania, przed 
którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 
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dalej „MŚP”) na obszarach wiejskich 
wymagają odpowiedniego poziomu 
szkolenia technicznego i gospodarczego, a 
także większej zdolności do korzystania z 
wiedzy i informacji oraz ich wymiany, w 
tym poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych produkcyjnych praktyk 
rolnych i leśnych. Transfer wiedzy i 
działania informacyjne powinny odbywać 
się nie tylko w postaci tradycyjnych 
kursów szkoleniowych, ale także być 
dostosowane do potrzeb podmiotów na 
obszarach wiejskich. Z tego względu 
należy również wspierać warsztaty, 
coaching, demonstracje, działania 
informacyjne, jak również 
krótkoterminową wymianę i programy 
wizyt w gospodarstwach. Wiedza i zdobyte 
informacje powinny umożliwiać rolnikom,
posiadaczom lasów, osobom działającym 
w sektorze spożywczym i MŚP na 
obszarach wiejskich w szczególności 
zwiększenie ich konkurencyjności oraz 
poprawienie efektywnego gospodarowania 
zasobami i efektywności środowiskowej, 
przyczyniając się jednocześnie do 
osiągania zrównoważonego charakteru 
gospodarki wiejskiej. W celu zapewnienia 
efektywnego transferu wiedzy i działań 
informacyjnych pod względem osiągania 
tych wyników należy wymagać, aby 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
transferu wiedzy miały wszystkie stosowne 
zdolności.

dalej „MŚP”) na obszarach wiejskich 
wymagają odpowiedniego poziomu 
szkolenia technicznego i gospodarczego, a 
także większej zdolności do korzystania z 
wiedzy i informacji oraz ich wymiany, w 
tym poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych produkcyjnych praktyk 
rolnych i leśnych. Transfer wiedzy i 
działania informacyjne powinny odbywać 
się nie tylko w postaci tradycyjnych 
kursów szkoleniowych, ale także być 
dostosowane do potrzeb podmiotów na 
obszarach wiejskich. Z tego względu 
należy również wspierać warsztaty, 
coaching, demonstracje, działania 
informacyjne, jak również 
krótkoterminową wymianę i programy 
wizyt w gospodarstwach. Wiedza i zdobyte 
informacje powinny umożliwiać rolnikom, 
posiadaczom lasów, osobom działającym 
w sektorze spożywczym i MŚP na 
obszarach wiejskich – pod warunkiem, że 
są one bezpośrednio związane z sektorem 
rolnym, sektorem produkcji żywności lub 
sektorem leśnictwa i przynoszą korzyści 
gospodarcze sektorowi rolnemu i 
sektorowi leśnictwa –  w szczególności 
zwiększenie ich konkurencyjności oraz 
poprawienie efektywnego gospodarowania 
zasobami i efektywności środowiskowej, 
przyczyniając się jednocześnie do 
osiągania zrównoważonego charakteru 
gospodarki wiejskiej. W celu zapewnienia 
efektywnego transferu wiedzy i działań 
informacyjnych pod względem osiągania 
tych wyników należy wymagać, aby 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
transferu wiedzy miały wszystkie stosowne 
zdolności.

Or. it

Poprawka 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rozwój i specjalizacja rolnictwa i 
leśnictwa oraz szczególne wyzwania, przed 
którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 
dalej „MŚP”) na obszarach wiejskich 
wymagają odpowiedniego poziomu 
szkolenia technicznego i gospodarczego, a 
także większej zdolności do korzystania z 
wiedzy i informacji oraz ich wymiany, w 
tym poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych produkcyjnych praktyk 
rolnych i leśnych. Transfer wiedzy i 
działania informacyjne powinny odbywać 
się nie tylko w postaci tradycyjnych 
kursów szkoleniowych, ale także być 
dostosowane do potrzeb podmiotów na 
obszarach wiejskich. Z tego względu 
należy również wspierać warsztaty, 
coaching, demonstracje, działania 
informacyjne, jak również 
krótkoterminową wymianę i programy 
wizyt w gospodarstwach. Wiedza i zdobyte 
informacje powinny umożliwiać rolnikom, 
posiadaczom lasów, osobom działającym 
w sektorze spożywczym i MŚP na 
obszarach wiejskich w szczególności 
zwiększenie ich konkurencyjności oraz 
poprawienie efektywnego gospodarowania 
zasobami i efektywności środowiskowej, 
przyczyniając się jednocześnie do 
osiągania zrównoważonego charakteru 
gospodarki wiejskiej. W celu zapewnienia 
efektywnego transferu wiedzy i działań 
informacyjnych pod względem osiągania 
tych wyników należy wymagać, aby 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
transferu wiedzy miały wszystkie stosowne 
zdolności.

(14) Rozwój i specjalizacja rolnictwa i 
leśnictwa oraz szczególne wyzwania, przed 
którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 
dalej „MŚP”) na obszarach wiejskich 
wymagają odpowiedniego poziomu 
szkolenia technicznego i gospodarczego, a 
także większej zdolności do korzystania z 
wiedzy i informacji oraz ich wymiany, w 
tym poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych produkcyjnych praktyk 
rolnych i leśnych. Transfer wiedzy i 
działania informacyjne powinny odbywać 
się nie tylko w postaci tradycyjnych 
kursów szkoleniowych, ale także być 
dostosowane do potrzeb podmiotów na 
obszarach wiejskich. Z tego względu 
należy również wspierać warsztaty, 
coaching, programy praktyk,
demonstracje, działania informacyjne, jak 
również krótkoterminową wymianę i 
programy wizyt w gospodarstwach.
Wiedza i zdobyte informacje powinny 
umożliwiać rolnikom, posiadaczom lasów, 
osobom działającym w sektorze 
spożywczym i MŚP na obszarach 
wiejskich w szczególności zwiększenie ich 
konkurencyjności oraz poprawienie 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
efektywności środowiskowej, 
przyczyniając się jednocześnie do 
osiągania zrównoważonego charakteru 
gospodarki wiejskiej. W celu zapewnienia 
efektywnego transferu wiedzy i działań 
informacyjnych pod względem osiągania 
tych wyników należy wymagać, aby 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
transferu wiedzy miały wszystkie stosowne 
zdolności.

Or. en
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Poprawka 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rozwój i specjalizacja rolnictwa i 
leśnictwa oraz szczególne wyzwania, przed 
którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 
dalej „MŚP”) na obszarach wiejskich 
wymagają odpowiedniego poziomu 
szkolenia technicznego i gospodarczego, a 
także większej zdolności do korzystania z 
wiedzy i informacji oraz ich wymiany, w 
tym poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych produkcyjnych praktyk 
rolnych i leśnych. Transfer wiedzy i 
działania informacyjne powinny odbywać 
się nie tylko w postaci tradycyjnych 
kursów szkoleniowych, ale także być 
dostosowane do potrzeb podmiotów na 
obszarach wiejskich. Z tego względu 
należy również wspierać warsztaty, 
coaching, demonstracje, działania 
informacyjne, jak również 
krótkoterminową wymianę i programy 
wizyt w gospodarstwach. Wiedza i zdobyte 
informacje powinny umożliwiać rolnikom, 
posiadaczom lasów, osobom działającym 
w sektorze spożywczym i MŚP na 
obszarach wiejskich w szczególności 
zwiększenie ich konkurencyjności oraz 
poprawienie efektywnego gospodarowania 
zasobami i efektywności środowiskowej, 
przyczyniając się jednocześnie do 
osiągania zrównoważonego charakteru 
gospodarki wiejskiej. W celu zapewnienia 
efektywnego transferu wiedzy i działań 
informacyjnych pod względem osiągania 
tych wyników należy wymagać, aby 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
transferu wiedzy miały wszystkie stosowne 
zdolności.

(14) Rozwój i specjalizacja rolnictwa i 
leśnictwa oraz szczególne wyzwania, przed 
którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 
dalej „MŚP”) na obszarach wiejskich 
wymagają odpowiedniego poziomu 
szkolenia technicznego i gospodarczego, a 
także większej zdolności do korzystania z 
wiedzy i informacji oraz ich wymiany, w 
tym poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych produkcyjnych praktyk 
rolnych i leśnych. Transfer wiedzy i 
działania informacyjne powinny odbywać 
się nie tylko w postaci tradycyjnych 
kursów szkoleniowych, ale także być 
dostosowane do potrzeb podmiotów na 
obszarach wiejskich. Z tego względu 
należy również wspierać warsztaty, 
coaching, demonstracje, działania 
informacyjne, jak również 
krótkoterminową wymianę i programy 
wizyt w gospodarstwach. Wiedza i zdobyte 
informacje powinny umożliwiać rolnikom, 
posiadaczom lasów, osobom działającym 
w sektorze spożywczym, organizacjom 
pozarządowym i MŚP na obszarach 
wiejskich w szczególności zwiększenie ich 
konkurencyjności oraz poprawienie 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
efektywności środowiskowej, 
przyczyniając się jednocześnie do 
osiągania zrównoważonego charakteru 
gospodarki wiejskiej. W celu zapewnienia 
efektywnego transferu wiedzy i działań 
informacyjnych pod względem osiągania 
tych wyników należy wymagać, aby 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
transferu wiedzy miały wszystkie stosowne 
zdolności.
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Uzasadnienie

Jednym z głównych elementów rozporządzenia w sprawie obszarów wiejskich jest 
innowacyjność. Zgodnie z definicją Banku Światowego system innowacji oznacza sieć 
organizacji, przedsiębiorstw i jednostek, które koncentrują się na umożliwieniu
gospodarczego wykorzystania nowych produktów, nowych procesów i nowych form 
organizacji, wraz z instytucjami i strategiami politycznymi, które mają wpływ na ich 
postępowanie i wyniki. Ważne jest podkreślenie roli organizacji pozarządowych, gdyż należą 
one do podmiotów, które w przyszłości mogłyby pomóc rolnikom we wzmocnieniu ich pozycji 
na rynku.

Poprawka 104
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rozwój i specjalizacja rolnictwa i 
leśnictwa oraz szczególne wyzwania, przed 
którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 
dalej „MŚP”) na obszarach wiejskich 
wymagają odpowiedniego poziomu 
szkolenia technicznego i gospodarczego, a 
także większej zdolności do korzystania z 
wiedzy i informacji oraz ich wymiany, w 
tym poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych produkcyjnych praktyk 
rolnych i leśnych. Transfer wiedzy i 
działania informacyjne powinny odbywać 
się nie tylko w postaci tradycyjnych 
kursów szkoleniowych, ale także być 
dostosowane do potrzeb podmiotów na 
obszarach wiejskich. Z tego względu 
należy również wspierać warsztaty, 
coaching, demonstracje, działania 
informacyjne, jak również 
krótkoterminową wymianę i programy 
wizyt w gospodarstwach. Wiedza i zdobyte 
informacje powinny umożliwiać rolnikom, 
posiadaczom lasów, osobom działającym 
w sektorze spożywczym i MŚP na 

(14) Rozwój i specjalizacja rolnictwa i 
leśnictwa oraz szczególne wyzwania, przed 
którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 
dalej „MŚP”) na obszarach wiejskich 
wymagają odpowiedniego poziomu 
szkolenia technicznego i gospodarczego, a 
także większej zdolności do korzystania z 
wiedzy i informacji oraz ich wymiany, w 
tym poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych produkcyjnych praktyk 
rolnych i leśnych. Transfer wiedzy i 
działania informacyjne powinny odbywać 
się nie tylko w postaci tradycyjnych 
kursów szkoleniowych, ale także być 
dostosowane do potrzeb podmiotów na 
obszarach wiejskich. Z tego względu 
należy również wspierać warsztaty, 
coaching, demonstracje, działania 
informacyjne, jak również 
krótkoterminową wymianę i programy 
wizyt w gospodarstwach. Wiedza i zdobyte 
informacje powinny umożliwiać rolnikom, 
posiadaczom lasów, osobom działającym 
w sektorze spożywczym i MŚP w sektorze 
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obszarach wiejskich w szczególności 
zwiększenie ich konkurencyjności oraz 
poprawienie efektywnego gospodarowania 
zasobami i efektywności środowiskowej, 
przyczyniając się jednocześnie do 
osiągania zrównoważonego charakteru 
gospodarki wiejskiej. W celu zapewnienia 
efektywnego transferu wiedzy i działań 
informacyjnych pod względem osiągania 
tych wyników należy wymagać, aby 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
transferu wiedzy miały wszystkie stosowne 
zdolności.

rolnym i leśnym na obszarach wiejskich w 
szczególności zwiększenie ich 
konkurencyjności oraz poprawienie 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
efektywności środowiskowej, 
przyczyniając się jednocześnie do 
osiągania zrównoważonego charakteru 
gospodarki wiejskiej. W celu zapewnienia 
efektywnego transferu wiedzy i działań 
informacyjnych pod względem osiągania 
tych wyników należy wymagać, aby 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
transferu wiedzy miały wszystkie stosowne 
zdolności.

Or. pt

Poprawka 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Struktura zatrudnienia w tym 
sektorze, w którym pracownicy stanowią 
ponad 50% całkowitego zatrudnienia, a 
pracownicy dorywczy lub sezonowi 
stanowią większość w niektórych 
państwach, regionach lub w przypadku 
niektórych upraw, sprawia, że stanowią 
oni grupę szczególnie narażoną na ryzyko 
wykluczenia i ubóstwa. Mając na uwadze, 
że promowanie włączenia społecznego i 
ograniczanie ubóstwa stanowi jeden z 
sześciu priorytetów strategii Europa 2020, 
konieczna jest poprawa warunków pracy i 
socjalnych osób zatrudnionych w sektorze 
rolnictwa lub pracowników rolnych, a 
zwłaszcza pracowników dorywczych lub 
sezonowych, oraz sprzyjanie 
zobowiązaniom sezonowym zakładającym 
ciągłość zatrudnienia (stałość 
zatrudnienia), umożliwiającym 
specjalizację pracowników, a wraz z nią i 
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dzięki niej, większą konkurencyjność i 
lepszy wizerunek sektora.

Or. es

Poprawka 106
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby zagwarantować, że podmioty 
świadczące usługi w zakresie transferu 
wiedzy są w stanie świadczyć usługi o 
takiej jakości i takim charakterze, jakie są 
zgodne z celami polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, oraz aby zapewnić lepsze 
dysponowanie środkami finansowymi i 
wyraźne rozgraniczenie programów 
wymiany w gospodarstwach rolnych i 
wizyt w gospodarstwach od podobnych 
działań w ramach innych programów 
unijnych, należy powierzyć Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do minimalnych kwalifikacji podmiotów 
zajmujących się transferem wiedzy, 
kosztów kwalifikowalnych oraz czasu 
trwania i kwestii ujętych w programach 
wymiany w gospodarstwach rolnych i 
wizyt w gospodarstwach.

(15) Aby zagwarantować, że podmioty 
świadczące usługi w zakresie transferu 
wiedzy są w stanie świadczyć usługi o 
takiej jakości i takim charakterze, jakie są 
zgodne z celami polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, oraz aby zapewnić lepsze 
dysponowanie środkami finansowymi i 
wyraźne rozgraniczenie programów 
wymiany w gospodarstwach rolnych i 
wizyt w gospodarstwach od podobnych 
działań w ramach innych programów 
unijnych, należy określić minimalne 
kwalifikacje podmiotów zajmujących się 
transferem wiedzy, kosztów 
kwalifikowalnych oraz czasu trwania i 
kwestii ujętych w programach wymiany w 
gospodarstwach rolnych i wizyt w 
gospodarstwach.

Or. pt

Poprawka 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W szczególności ze względu na cele 
dotyczące wymiany pokoleń na obszarach 
wiejskich oraz większego transferu wiedzy 
i umiejętności w rolnictwie zachęca się 
państwa członkowskie do ustanawiania 
programów praktyk rolniczych w ramach 
ich programów rozwoju obszarów 
wiejskich, w których młodych ludzi 
zachęcałoby się do zapisów na praktyki. 
Byłyby to programy wieloletnie, trwające 
od 3 do 5 lat, w ramach których 
praktykanci byliby zatrudnieni w 
gospodarstwie rolnika uczestniczącego w 
programie.  W ostatnim roku (w ostatnich 
latach) programu praktykant byłby 
wysyłany do przyjmującego gospodarstwa 
rolnego w innym państwie członkowskim 
w celu zapewnienia wymiany najlepszych 
praktyk w całej Unii. Należy zapewnić 
szkolenia zawodowe przez cały okres 
praktyk. Po pomyślnym zakończeniu 
praktyk praktykant może złożyć wniosek o 
pomoc w rozpoczęciu działalności 
gospodarczej oraz wsparcie przeznaczone 
na rozwijanie działalności jako młody 
rolnik, nowy podmiot, drobny producent 
rolny albo przedsiębiorca rolny. 

Or. en

Poprawka 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Usługi doradcze dla gospodarstw 
rolnych umożliwiają rolnikom, 
posiadaczom lasów i MŚP na obszarach 
wiejskich bardziej zrównoważone 
zarządzanie i poprawę ogólnej 

(16) Usługi doradcze dla gospodarstw 
rolnych umożliwiają rolnikom, 
posiadaczom lasów i MŚP w sektorze 
rolnym i rolno-spożywczym na obszarach 
wiejskich bardziej zrównoważone 
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efektywności ich gospodarstw lub 
przedsiębiorstw. Z tego względu należy 
zachęcać zarówno do tworzenia takich 
usług, jak i do korzystania z nich przez 
rolników, posiadaczy lasów i MŚP. W celu 
poprawy jakości i skuteczności 
oferowanego doradztwa należy określić 
wymogi dotyczące minimalnych 
kwalifikacji i regularnego szkolenia 
doradców. Usługi doradcze dla 
gospodarstw rolnych, określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr HR/2012 z dnia […]14, 
powinny wspierać rolników w ocenie 
efektywności ich gospodarstw rolnych i 
określaniu koniecznych ulepszeń w 
odniesieniu do podstawowych wymogów 
w zakresie zarządzania, zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, o 
których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/2012 z dnia […]15, wymogów lub 
działań związanych z przeciwdziałaniem 
zmianie klimatu i przystosowaniem się do 
niej, różnorodnością biologiczną, ochroną 
wód, zgłaszaniem chorób zwierząt oraz 
innowacją, przynajmniej w zakresie 
określonym w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr HR/2012. W 
stosownych przypadkach doradztwo 
powinno obejmować również normy 
bezpieczeństwa pracy. Doradztwo może
także obejmować kwestie związane z 
efektywnością ekonomiczną, rolną i 
środowiskową gospodarstwa lub 
przedsiębiorstwa. Usługi z zakresu 
zarządzania gospodarstwem rolnym i 
zastępstw powinny pomóc rolnikom w 
usprawnieniu i ułatwieniu zarządzania 
gospodarstwem.

zarządzanie i poprawę ogólnej 
efektywności ich gospodarstw lub 
przedsiębiorstw. Z tego względu należy 
zachęcać zarówno do tworzenia takich 
usług, jak i do korzystania z nich przez 
rolników, posiadaczy lasów i MŚP w 
sektorze rolnym i rolno-spożywczym , tak 
aby mogli czerpać z nich korzyści. W celu 
poprawy jakości i skuteczności 
oferowanego doradztwa należy określić 
wymogi dotyczące minimalnych 
kwalifikacji i regularnego szkolenia 
doradców. Usługi doradcze dla 
gospodarstw rolnych, określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr HR/2012 z dnia […]14, 
powinny wspierać rolników w ocenie 
efektywności ich gospodarstw rolnych i 
określaniu koniecznych ulepszeń w 
odniesieniu do podstawowych wymogów 
w zakresie zarządzania, zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, o 
których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/2012 z dnia […]15, wymogów lub 
działań związanych z przeciwdziałaniem 
zmianie klimatu i przystosowaniem się do 
niej, różnorodnością biologiczną, ochroną 
wód, zgłaszaniem chorób zwierząt oraz 
innowacją, przynajmniej w zakresie 
określonym w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr HR/2012. W 
stosownych przypadkach doradztwo 
powinno obejmować również normy 
bezpieczeństwa pracy. Doradztwo musi
także obejmować kwestie związane z 
efektywnością ekonomiczną, rolną i 
środowiskową gospodarstwa lub 
przedsiębiorstwa. Usługi z zakresu 
zarządzania gospodarstwem rolnym i 
zastępstw powinny pomóc rolnikom w 
usprawnieniu i ułatwieniu zarządzania 
gospodarstwem.

Or. it
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Poprawka 109
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Usługi doradcze dla gospodarstw 
rolnych umożliwiają rolnikom, 
posiadaczom lasów i MŚP na obszarach 
wiejskich bardziej zrównoważone 
zarządzanie i poprawę ogólnej 
efektywności ich gospodarstw lub
przedsiębiorstw. Z tego względu należy 
zachęcać zarówno do tworzenia takich 
usług, jak i do korzystania z nich przez 
rolników, posiadaczy lasów i MŚP. W celu 
poprawy jakości i skuteczności 
oferowanego doradztwa należy określić 
wymogi dotyczące minimalnych 
kwalifikacji i regularnego szkolenia 
doradców. Usługi doradcze dla 
gospodarstw rolnych, określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr HR/2012 z dnia […]14, 
powinny wspierać rolników w ocenie 
efektywności ich gospodarstw rolnych i 
określaniu koniecznych ulepszeń w 
odniesieniu do podstawowych wymogów 
w zakresie zarządzania, zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, o 
których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/2012 z dnia […]15, wymogów lub 
działań związanych z przeciwdziałaniem 
zmianie klimatu i przystosowaniem się do 
niej, różnorodnością biologiczną, ochroną 
wód, zgłaszaniem chorób zwierząt oraz 
innowacją, przynajmniej w zakresie 
określonym w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr HR/2012.
Doradztwo może także obejmować kwestie 
związane z efektywnością ekonomiczną, 

(16) Usługi doradcze dla gospodarstw 
rolnych, o których mowa w art. 16,
umożliwiają rolnikom, posiadaczom lasów,
MŚP na obszarach wiejskich, a także 
podmiotom gospodarczym w obszarach 
działalności związanych z rolnictwem oraz 
w obszarach działalności społecznej na 
obszarach wiejskich bardziej 
zrównoważone zarządzanie i poprawę 
ogólnej efektywności ich gospodarstw, 
przedsiębiorstw lub obszarów działalności.
Z tego względu należy zachęcać zarówno 
do tworzenia takich usług, jak i do 
korzystania z nich. W celu poprawy jakości 
i skuteczności oferowanego doradztwa 
należy określić wymogi dotyczące 
minimalnych kwalifikacji i regularnego 
szkolenia doradców. Usługi doradcze dla 
gospodarstw rolnych, określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr HR/2012 z dnia […]14, 
powinny wspierać rolników w ocenie 
efektywności ich gospodarstw rolnych i 
określaniu koniecznych ulepszeń w 
odniesieniu do podstawowych wymogów 
w zakresie zarządzania, zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, o 
których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/2012 z dnia […]15, wymogów lub 
działań związanych z przeciwdziałaniem 
zmianie klimatu i przystosowaniem się do 
niej, różnorodnością biologiczną, ochroną 
wód, zgłaszaniem chorób zwierząt oraz 
innowacją, przynajmniej w zakresie 
określonym w załączniku I do 
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rolną i środowiskową gospodarstwa lub
przedsiębiorstwa. Usługi z zakresu 
zarządzania gospodarstwem rolnym i 
zastępstw powinny pomóc rolnikom w 
usprawnieniu i ułatwieniu zarządzania 
gospodarstwem.

rozporządzenia (UE) nr HR/2012.
Doradztwo może także obejmować kwestie 
związane z efektywnością ekonomiczną, 
rolną i środowiskową gospodarstwa lub 
przedsiębiorstwa. Usługi z zakresu 
zarządzania gospodarstwem rolnym i 
zastępstw powinny pomóc rolnikom w 
usprawnieniu i ułatwieniu zarządzania 
gospodarstwem.

Or. de

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość korzystania z usług doradczych również w związku z tworzeniem i 
rozwojem obszarów działalności związanych z rolnictwem, takich jak bezpośrednia sprzedaż 
produktów rolnych i agroturystyka, oraz usług społecznych zorientowanych na rynek, takich 
jak opieka nad dziećmi i osobami starszymi.

Poprawka 110
Spyros Danellis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Usługi doradcze dla gospodarstw 
rolnych umożliwiają rolnikom, 
posiadaczom lasów i MŚP na obszarach 
wiejskich bardziej zrównoważone 
zarządzanie i poprawę ogólnej 
efektywności ich gospodarstw lub 
przedsiębiorstw. Z tego względu należy 
zachęcać zarówno do tworzenia takich 
usług, jak i do korzystania z nich przez 
rolników, posiadaczy lasów i MŚP. W celu 
poprawy jakości i skuteczności 
oferowanego doradztwa należy określić 
wymogi dotyczące minimalnych 
kwalifikacji i regularnego szkolenia 
doradców. Usługi doradcze dla 
gospodarstw rolnych, określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr HR/2012 z dnia […]14, 
powinny wspierać rolników w ocenie 

(16) Usługi doradcze dla gospodarstw 
rolnych umożliwiają rolnikom, 
posiadaczom lasów i MŚP na obszarach 
wiejskich bardziej zrównoważone 
zarządzanie i poprawę ogólnej 
efektywności ich gospodarstw lub 
przedsiębiorstw. Z tego względu należy 
zachęcać zarówno do tworzenia takich 
usług, jak i do korzystania z nich przez 
rolników, posiadaczy lasów i MŚP. W celu 
poprawy jakości i skuteczności 
oferowanego doradztwa należy określić 
wymogi dotyczące minimalnych 
kwalifikacji i regularnego szkolenia 
doradców. Usługi doradcze dla 
gospodarstw rolnych, określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr HR/2012 z dnia […]14, 
powinny wspierać rolników w ocenie 
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efektywności ich gospodarstw rolnych i 
określaniu koniecznych ulepszeń w 
odniesieniu do podstawowych wymogów 
w zakresie zarządzania, zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, o 
których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/2012 z dnia […]15, wymogów lub 
działań związanych z przeciwdziałaniem 
zmianie klimatu i przystosowaniem się do 
niej, różnorodnością biologiczną, ochroną 
wód, zgłaszaniem chorób zwierząt oraz 
innowacją, przynajmniej w zakresie 
określonym w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr HR/2012. W 
stosownych przypadkach doradztwo 
powinno obejmować również normy 
bezpieczeństwa pracy. Doradztwo może 
także obejmować kwestie związane z 
efektywnością ekonomiczną, rolną i 
środowiskową gospodarstwa lub 
przedsiębiorstwa. Usługi z zakresu 
zarządzania gospodarstwem rolnym i 
zastępstw powinny pomóc rolnikom w 
usprawnieniu i ułatwieniu zarządzania 
gospodarstwem.

efektywności ich gospodarstw rolnych i 
określaniu koniecznych ulepszeń w 
odniesieniu do podstawowych wymogów 
w zakresie zarządzania, zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, o 
których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/2012 z dnia […]15, wymogów lub 
działań związanych z przeciwdziałaniem 
zmianie klimatu i przystosowaniem się do 
niej, różnorodnością biologiczną, ochroną 
wód, zgłaszaniem chorób zwierząt oraz 
innowacją, przynajmniej w zakresie 
określonym w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr HR/2012. Usługi 
doradcze dla gospodarstw rolnych 
powinny również dostarczać informacji na 
temat skutecznego zarządzania ryzykiem 
oraz opcji zarządzania ryzykiem 
dostępnych dla rolników. W stosownych 
przypadkach doradztwo powinno 
obejmować również normy bezpieczeństwa 
pracy. Doradztwo może także obejmować 
kwestie związane z efektywnością 
ekonomiczną, rolną i środowiskową 
gospodarstwa lub przedsiębiorstwa. Usługi 
z zakresu zarządzania gospodarstwem 
rolnym i zastępstw powinny pomóc 
rolnikom w usprawnieniu i ułatwieniu 
zarządzania gospodarstwem.

Or. en

Poprawka 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Usługi doradcze dla gospodarstw 
rolnych umożliwiają rolnikom, 

(16) Usługi doradcze dla gospodarstw 
rolnych umożliwiają rolnikom, 
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posiadaczom lasów i MŚP na obszarach 
wiejskich bardziej zrównoważone 
zarządzanie i poprawę ogólnej 
efektywności ich gospodarstw lub 
przedsiębiorstw. Z tego względu należy 
zachęcać zarówno do tworzenia takich 
usług, jak i do korzystania z nich przez 
rolników, posiadaczy lasów i MŚP. W celu 
poprawy jakości i skuteczności 
oferowanego doradztwa należy określić 
wymogi dotyczące minimalnych 
kwalifikacji i regularnego szkolenia 
doradców. Usługi doradcze dla 
gospodarstw rolnych, określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr HR/2012 z dnia […]14, 
powinny wspierać rolników w ocenie 
efektywności ich gospodarstw rolnych i 
określaniu koniecznych ulepszeń w 
odniesieniu do podstawowych wymogów 
w zakresie zarządzania, zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, o 
których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/2012 z dnia […]15, wymogów lub 
działań związanych z przeciwdziałaniem 
zmianie klimatu i przystosowaniem się do 
niej, różnorodnością biologiczną, ochroną 
wód, zgłaszaniem chorób zwierząt oraz 
innowacją, przynajmniej w zakresie 
określonym w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr HR/2012. W 
stosownych przypadkach doradztwo 
powinno obejmować również normy 
bezpieczeństwa pracy. Doradztwo może 
także obejmować kwestie związane z 
efektywnością ekonomiczną, rolną i 
środowiskową gospodarstwa lub 
przedsiębiorstwa. Usługi z zakresu 
zarządzania gospodarstwem rolnym i 
zastępstw powinny pomóc rolnikom w 
usprawnieniu i ułatwieniu zarządzania 
gospodarstwem.

posiadaczom lasów i MŚP na obszarach 
wiejskich bardziej zrównoważone 
zarządzanie i poprawę ogólnej 
efektywności ich gospodarstw lub 
przedsiębiorstw. Z tego względu należy 
zachęcać zarówno do tworzenia takich 
usług, jak i do korzystania z nich przez 
rolników, posiadaczy lasów i MŚP. W celu 
poprawy jakości i skuteczności 
oferowanego doradztwa należy określić 
wymogi dotyczące minimalnych 
kwalifikacji i regularnego szkolenia 
doradców. Usługi doradcze dla 
gospodarstw rolnych, określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr HR/2012 z dnia […]14, 
powinny wspierać rolników w ocenie 
efektywności ich gospodarstw rolnych i 
określaniu koniecznych ulepszeń w 
odniesieniu do podstawowych wymogów 
w zakresie zarządzania, zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, o 
których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/2012 z dnia […]15, wymogów lub 
działań związanych z przeciwdziałaniem 
zmianie klimatu i przystosowaniem się do 
niej, różnorodnością biologiczną, ochroną 
wód, zgłaszaniem chorób zwierząt oraz 
innowacją, przynajmniej w zakresie 
określonym w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr HR/2012. W 
stosownych przypadkach doradztwo 
powinno obejmować również normy 
bezpieczeństwa pracy. Doradztwo może 
także obejmować kwestie związane z 
efektywnością ekonomiczną, rolną i 
środowiskową gospodarstwa lub 
przedsiębiorstwa. Usługi z zakresu 
zarządzania gospodarstwem rolnym i 
zastępstw powinny pomóc rolnikom w 
usprawnieniu i ułatwieniu zarządzania 
gospodarstwem. Ponadto w świetle 
rosnącej liczby zgonów i wypadków w 
gospodarstwach rolnych usługi doradcze 
dla gospodarstw rolnych powinny 
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obejmować doradztwo i udzielanie 
wskazówek w zakresie poprawy środków 
bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym 
oraz bezpieczeństwa osób pracujących i 
mieszkających w gospodarstwach rolnych.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnictwo jest niebezpiecznym zawodem o wysokim profilu ryzyka. Prawdopodobieństwo 
śmierci wskutek wypadku w miejscu pracy jest w przypadku rolników siedmiokrotnie większe 
niż wśród członków ogółu siły roboczej.  Co roku w sektorze rolnictwa w całej UE ma miejsce 
około 550 wypadków śmiertelnych.  Więcej informacji na temat środków bezpieczeństwa w 
gospodarstwie rolnym oraz lepsza ich znajomość pomogłyby rolnikom w zaradzeniu tej 
sytuacji, jako że zdrowie i bezpieczeństwo są podstawowym wymogiem zrównoważonej 
działalności rolniczej oraz zarządzania gospodarstwem rolnym.

Poprawka 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Usługi doradcze dla gospodarstw 
rolnych umożliwiają rolnikom, 
posiadaczom lasów i MŚP na obszarach 
wiejskich bardziej zrównoważone 
zarządzanie i poprawę ogólnej 
efektywności ich gospodarstw lub 
przedsiębiorstw. Z tego względu należy 
zachęcać zarówno do tworzenia takich 
usług, jak i do korzystania z nich przez 
rolników, posiadaczy lasów i MŚP. W celu 
poprawy jakości i skuteczności 
oferowanego doradztwa należy określić 
wymogi dotyczące minimalnych 
kwalifikacji i regularnego szkolenia 
doradców. Usługi doradcze dla 
gospodarstw rolnych, określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr HR/2012 z dnia […]14, 
powinny wspierać rolników w ocenie 
efektywności ich gospodarstw rolnych i 

(16) Usługi doradcze dla gospodarstw 
rolnych umożliwiają rolnikom, 
posiadaczom lasów i MŚP na obszarach 
wiejskich bardziej zrównoważone 
zarządzanie i poprawę ogólnej 
efektywności ich gospodarstw lub 
przedsiębiorstw. Z tego względu należy 
zachęcać zarówno do tworzenia takich 
usług, jak i do korzystania z nich przez 
rolników, posiadaczy lasów i MŚP. W celu 
poprawy jakości i skuteczności 
oferowanego doradztwa należy określić 
wymogi dotyczące minimalnych 
kwalifikacji i regularnego szkolenia 
doradców. Usługi doradcze dla 
gospodarstw rolnych, określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr HR/2012 z dnia […]14, 
powinny wspierać rolników w ocenie 
efektywności ich gospodarstw rolnych i 
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określaniu koniecznych ulepszeń w 
odniesieniu do podstawowych wymogów 
w zakresie zarządzania, zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, o 
których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/2012 z dnia […]15, wymogów lub 
działań związanych z przeciwdziałaniem 
zmianie klimatu i przystosowaniem się do 
niej, różnorodnością biologiczną, ochroną 
wód, zgłaszaniem chorób zwierząt oraz 
innowacją, przynajmniej w zakresie 
określonym w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr HR/2012. W 
stosownych przypadkach doradztwo 
powinno obejmować również normy 
bezpieczeństwa pracy. Doradztwo może 
także obejmować kwestie związane z 
efektywnością ekonomiczną, rolną i 
środowiskową gospodarstwa lub 
przedsiębiorstwa. Usługi z zakresu 
zarządzania gospodarstwem rolnym i 
zastępstw powinny pomóc rolnikom w 
usprawnieniu i ułatwieniu zarządzania 
gospodarstwem.

określaniu koniecznych ulepszeń w 
odniesieniu do podstawowych wymogów 
w zakresie zarządzania, zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, o 
których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/2012 z dnia […]15, wymogów lub 
działań związanych z przeciwdziałaniem 
zmianie klimatu i przystosowaniem się do 
niej, różnorodnością biologiczną, ochroną 
wód i gleb, integrowaną ochroną roślin i 
stosowaniem niechemicznych rozwiązań 
alternatywnych, zgłaszaniem chorób 
zwierząt oraz innowacją, przynajmniej w 
zakresie określonym w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr HR/2012. W 
stosownych przypadkach doradztwo 
powinno obejmować również normy 
bezpieczeństwa pracy. Doradztwo może 
także obejmować kwestie związane z 
efektywnością ekonomiczną, rolną i 
środowiskową gospodarstwa lub 
przedsiębiorstwa. Usługi z zakresu 
zarządzania gospodarstwem rolnym i 
zastępstw powinny pomóc rolnikom w 
usprawnieniu i ułatwieniu zarządzania 
gospodarstwem.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania 
pestycydów państwa członkowskie ustanawiają lub zapewniają ustanowienie niezbędnego 
warunku dla realizacji integrowanej ochrony roślin (IPM). W szczególności dbają one o to, 
aby użytkownicy profesjonalni mieli do dyspozycji informacje i narzędzia do monitorowania 
organizmów szkodliwych i do podejmowania decyzji, jak również usługi doradcze w zakresie 
integrowanej ochrony roślin.

Poprawka 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Usługi doradcze dla gospodarstw 
rolnych umożliwiają rolnikom, 
posiadaczom lasów i MŚP na obszarach 
wiejskich bardziej zrównoważone 
zarządzanie i poprawę ogólnej 
efektywności ich gospodarstw lub 
przedsiębiorstw. Z tego względu należy 
zachęcać zarówno do tworzenia takich 
usług, jak i do korzystania z nich przez 
rolników, posiadaczy lasów i MŚP. W celu 
poprawy jakości i skuteczności 
oferowanego doradztwa należy określić 
wymogi dotyczące minimalnych 
kwalifikacji i regularnego szkolenia 
doradców. Usługi doradcze dla 
gospodarstw rolnych, określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr HR/2012 z dnia […]14, 
powinny wspierać rolników w ocenie 
efektywności ich gospodarstw rolnych i 
określaniu koniecznych ulepszeń w 
odniesieniu do podstawowych wymogów 
w zakresie zarządzania, zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, o 
których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/2012 z dnia […]15, wymogów lub 
działań związanych z przeciwdziałaniem 
zmianie klimatu i przystosowaniem się do 
niej, różnorodnością biologiczną, ochroną 
wód, zgłaszaniem chorób zwierząt oraz 
innowacją, przynajmniej w zakresie 
określonym w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr HR/2012. W 
stosownych przypadkach doradztwo 
powinno obejmować również normy 
bezpieczeństwa pracy. Doradztwo może 
także obejmować kwestie związane z 
efektywnością ekonomiczną, rolną i 
środowiskową gospodarstwa lub 
przedsiębiorstwa. Usługi z zakresu 
zarządzania gospodarstwem rolnym i 
zastępstw powinny pomóc rolnikom w 

(16) Usługi doradcze dla gospodarstw 
rolnych umożliwiają rolnikom, 
posiadaczom lasów i MŚP na obszarach 
wiejskich bardziej zrównoważone 
zarządzanie i poprawę ogólnej 
efektywności ich gospodarstw lub 
przedsiębiorstw. Z tego względu należy 
zachęcać zarówno do tworzenia takich 
usług, jak i do korzystania z nich przez 
rolników, posiadaczy lasów i MŚP. W celu 
poprawy jakości i skuteczności 
oferowanego doradztwa należy określić 
wymogi dotyczące minimalnych 
kwalifikacji i regularnego szkolenia 
doradców. Usługi doradcze dla 
gospodarstw rolnych, określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr HR/2012 z dnia […]14, 
powinny wspierać rolników w ocenie 
efektywności ich gospodarstw rolnych i 
określaniu koniecznych ulepszeń w 
odniesieniu do podstawowych wymogów 
w zakresie zarządzania, zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, o 
których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/2012 z dnia […]15, wymogów lub 
działań związanych z przeciwdziałaniem 
zmianie klimatu i przystosowaniem się do 
niej, różnorodnością biologiczną, ochroną 
wód, zgłaszaniem chorób zwierząt oraz 
innowacją, przynajmniej w zakresie 
określonym w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr HR/2012. W 
stosownych przypadkach doradztwo 
powinno obejmować również normy 
bezpieczeństwa pracy. Doradztwo może 
także obejmować kwestie związane z 
efektywnością ekonomiczną, związaną z 
dobrostanem zwierząt, rolną i 
środowiskową gospodarstwa lub 
przedsiębiorstwa. Usługi z zakresu 
zarządzania gospodarstwem rolnym i 
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usprawnieniu i ułatwieniu zarządzania 
gospodarstwem.

zastępstw powinny pomóc rolnikom w 
usprawnieniu i ułatwieniu zarządzania 
gospodarstwem.

Or. en

Poprawka 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Unijne lub krajowe systemy 
zapewniania jakości produktów rolnych i 
żywności stanowią dla konsumentów 
potwierdzenie jakości i cech produktu lub 
procesu produkcji stosowanego w wyniku 
udziału rolników w takim systemie, 
wytwarzają wartość dodaną takich 
produktów i poprawiają ich możliwości 
rynkowe. Z tego względu należy zachęcać 
rolników do udziału w tych systemach. Z 
uwagi na fakt, że w momencie 
przystępowania do takiego programu i w 
pierwszych latach udziału w nim 
dodatkowe koszty i obowiązki, którymi 
rolnicy są obciążeni w związku z udziałem 
w programie, nie są w pełni 
rekompensowane przez rynek, wsparcie 
powinno być ograniczone do 
przystępowania do takich programów po 
raz pierwszy i obejmować okres nie 
dłuższy niż pięć lat. Biorąc pod uwagę 
szczególne cechy bawełny jako produktu 
rolnego, należy uwzględnić także systemy 
zapewniania jakości bawełny. W celu 
zapewnienia efektywnego i racjonalnego 
wykorzystania zasobów budżetowych 
EFRROW należy powierzyć Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do unijnych systemów jakości, które mogą 

(18) Unijne lub krajowe systemy 
zapewniania jakości produktów rolnych i 
żywności stanowią dla konsumentów 
potwierdzenie jakości i cech produktu lub 
procesu produkcji stosowanego w wyniku 
udziału rolników w takim systemie, 
wytwarzają wartość dodaną takich 
produktów i poprawiają ich możliwości 
rynkowe. Z tego względu należy zachęcać 
rolników do udziału w tych systemach. 
Biorąc pod uwagę szczególne cechy 
bawełny jako produktu rolnego, należy 
uwzględnić także systemy zapewniania 
jakości bawełny. W celu zapewnienia 
efektywnego i racjonalnego wykorzystania 
zasobów budżetowych EFRROW należy 
powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do unijnych 
systemów jakości, które mogą być objęte 
tym środkiem.
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być objęte tym środkiem.

Or. it

Poprawka 115
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby zwiększyć efektywność 
gospodarczą i środowiskową gospodarstw 
rolnych i przedsiębiorstw na obszarach 
wiejskich, zwiększyć efektywność sektora 
handlu produktami rolnymi i ich 
przetwórstwa, zapewnić infrastrukturę 
potrzebną do rozwoju rolnictwa i wspierać 
inwestycje niedochodowe niezbędne do 
osiągnięcia celów środowiskowych, należy 
udzielać wsparcia na rzecz inwestycji w 
środki trwałe przyczyniających się do 
osiągnięcia tych celów. W okresie 
programowania 2007-2013 różne środki 
obejmowały różne obszary interwencji.
Aby to uprościć, ale również by umożliwić 
beneficjentom opracowywanie i 
realizowanie połączonych projektów o 
zwiększonej wartości dodanej, jeden 
środek powinien obejmować wszystkie 
rodzaje inwestycji w środki trwałe. Aby 
lepiej ukierunkować pomoc, państwa 
członkowskie powinny określić próg w 
odniesieniu do gospodarstw rolnych 
kwalifikujących się do pomocy na rzecz 
inwestycji związanych ze wspieraniem 
rentowności gospodarstw w oparciu o 
wyniki analizy mocnych i słabych stron 
oraz szans i zagrożeń („analizy SWOT”).

(19) Aby zwiększyć efektywność 
gospodarczą i środowiskową gospodarstw 
rolnych i przedsiębiorstw na obszarach 
wiejskich, zwiększyć efektywność sektora 
handlu produktami rolnymi i ich 
przetwórstwa, zapewnić infrastrukturę 
potrzebną do rozwoju rolnictwa i wspierać 
inwestycje niedochodowe niezbędne do 
osiągnięcia celów środowiskowych, należy 
udzielać wsparcia na rzecz inwestycji w 
środki trwałe przyczyniających się do 
osiągnięcia tych celów. W okresie 
programowania 2007-2013 różne środki 
obejmowały różne obszary interwencji.
Aby to uprościć, ale również by umożliwić 
beneficjentom opracowywanie i 
realizowanie połączonych projektów o 
zwiększonej wartości dodanej, jeden 
środek powinien obejmować wszystkie 
rodzaje inwestycji w środki trwałe.

Or. en
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Poprawka 116
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby zwiększyć efektywność 
gospodarczą i środowiskową gospodarstw 
rolnych i przedsiębiorstw na obszarach 
wiejskich, zwiększyć efektywność sektora 
handlu produktami rolnymi i ich 
przetwórstwa, zapewnić infrastrukturę 
potrzebną do rozwoju rolnictwa i wspierać 
inwestycje niedochodowe niezbędne do 
osiągnięcia celów środowiskowych, należy 
udzielać wsparcia na rzecz inwestycji w 
środki trwałe przyczyniających się do 
osiągnięcia tych celów. W okresie 
programowania 2007-2013 różne środki 
obejmowały różne obszary interwencji. 
Aby to uprościć, ale również by umożliwić 
beneficjentom opracowywanie i 
realizowanie połączonych projektów o 
zwiększonej wartości dodanej, jeden 
środek powinien obejmować wszystkie 
rodzaje inwestycji w środki trwałe. Aby 
lepiej ukierunkować pomoc, państwa
członkowskie powinny określić próg w 
odniesieniu do gospodarstw rolnych 
kwalifikujących się do pomocy na rzecz 
inwestycji związanych ze wspieraniem 
rentowności gospodarstw w oparciu o 
wyniki analizy mocnych i słabych stron 
oraz szans i zagrożeń („analizy SWOT”).

(19) Aby zwiększyć efektywność 
gospodarczą i środowiskową gospodarstw 
rolnych i przedsiębiorstw na obszarach 
wiejskich, zwiększyć efektywność sektora 
handlu produktami rolnymi i ich 
przetwórstwa, zapewnić infrastrukturę 
potrzebną do rozwoju rolnictwa i wspierać 
inwestycje niedochodowe niezbędne do 
osiągnięcia celów środowiskowych, należy 
udzielać wsparcia na rzecz inwestycji w 
środki trwałe przyczyniających się do 
osiągnięcia tych celów. W okresie 
programowania 2007-2013 różne środki 
obejmowały różne obszary interwencji. 
Aby to uprościć, ale również by umożliwić 
beneficjentom opracowywanie i 
realizowanie połączonych projektów o 
zwiększonej wartości dodanej, jeden 
środek powinien obejmować wszystkie 
rodzaje inwestycji w środki trwałe. 
Państwa członkowskie powinny określić i 
należycie uzasadnić próg w odniesieniu do 
gospodarstw rolnych kwalifikujących się 
do pomocy na rzecz inwestycji związanych 
ze wspieraniem rentowności gospodarstw.

Or. pt

Poprawka 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby zwiększyć efektywność 
gospodarczą i środowiskową gospodarstw 
rolnych i przedsiębiorstw na obszarach 
wiejskich, zwiększyć efektywność sektora 
handlu produktami rolnymi i ich 
przetwórstwa, zapewnić infrastrukturę 
potrzebną do rozwoju rolnictwa i wspierać 
inwestycje niedochodowe niezbędne do 
osiągnięcia celów środowiskowych, należy 
udzielać wsparcia na rzecz inwestycji w 
środki trwałe przyczyniających się do 
osiągnięcia tych celów. W okresie 
programowania 2007-2013 różne środki 
obejmowały różne obszary interwencji.
Aby to uprościć, ale również by umożliwić 
beneficjentom opracowywanie i 
realizowanie połączonych projektów o 
zwiększonej wartości dodanej, jeden 
środek powinien obejmować wszystkie 
rodzaje inwestycji w środki trwałe. Aby 
lepiej ukierunkować pomoc, państwa 
członkowskie powinny określić próg w 
odniesieniu do gospodarstw rolnych 
kwalifikujących się do pomocy na rzecz 
inwestycji związanych ze wspieraniem 
rentowności gospodarstw w oparciu o 
wyniki analizy mocnych i słabych stron 
oraz szans i zagrożeń („analizy SWOT”).

(19) Aby zwiększyć efektywność 
gospodarczą i środowiskową gospodarstw 
rolnych i przedsiębiorstw na obszarach 
wiejskich, zwiększyć efektywność sektora 
handlu produktami rolnymi i ich 
przetwórstwa, zapewnić infrastrukturę 
potrzebną do rozwoju rolnictwa i wspierać 
inwestycje niedochodowe niezbędne do 
osiągnięcia celów środowiskowych, należy 
udzielać wsparcia na rzecz inwestycji w 
środki trwałe przyczyniających się do 
osiągnięcia tych celów, z uwzględnieniem 
stosowania środków kontroli biologicznej 
jako sposobu ograniczenia lub 
złagodzenia działania szkodników i jego 
skutków, na przykład stosowania 
naturalnych wrogów i naturalnych 
środków wzmacniających rośliny, jeżeli te 
środki są w skali rocznej droższe niż ich 
odpowiedniki chemiczne W okresie 
programowania 2007-2013 różne środki 
obejmowały różne obszary interwencji.
Aby to uprościć, ale również by umożliwić 
beneficjentom opracowywanie i 
realizowanie połączonych projektów o 
zwiększonej wartości dodanej, jeden 
środek powinien obejmować wszystkie 
rodzaje inwestycji w środki trwałe. Aby 
lepiej ukierunkować pomoc, państwa 
członkowskie powinny określić próg w 
odniesieniu do gospodarstw rolnych 
kwalifikujących się do pomocy na rzecz 
inwestycji związanych ze wspieraniem 
rentowności gospodarstw w oparciu o 
wyniki analizy mocnych i słabych stron 
oraz szans i zagrożeń („analizy SWOT”).

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie kontroli biologicznej należy już do kwalifikowalnych wydatków w ramach programu 
rolno-środowiskowego, lecz – jako że wyraźnie o niej wspomniano w EPI jako o rozwiązaniu 
umożliwiającym utrzymanie wydajności, należy zwiększyć widoczność metod i produktów 
alternatywnych do środków chemicznych.
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Poprawka 118
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby zwiększyć efektywność 
gospodarczą i środowiskową gospodarstw 
rolnych i przedsiębiorstw na obszarach 
wiejskich, zwiększyć efektywność sektora 
handlu produktami rolnymi i ich 
przetwórstwa, zapewnić infrastrukturę 
potrzebną do rozwoju rolnictwa i wspierać 
inwestycje niedochodowe niezbędne do 
osiągnięcia celów środowiskowych, należy 
udzielać wsparcia na rzecz inwestycji w 
środki trwałe przyczyniających się do 
osiągnięcia tych celów. W okresie 
programowania 2007-2013 różne środki 
obejmowały różne obszary interwencji.
Aby to uprościć, ale również by umożliwić 
beneficjentom opracowywanie i 
realizowanie połączonych projektów o 
zwiększonej wartości dodanej, jeden 
środek powinien obejmować wszystkie 
rodzaje inwestycji w środki trwałe. Aby 
lepiej ukierunkować pomoc, państwa 
członkowskie powinny określić próg w 
odniesieniu do gospodarstw rolnych 
kwalifikujących się do pomocy na rzecz 
inwestycji związanych ze wspieraniem 
rentowności gospodarstw w oparciu o 
wyniki analizy mocnych i słabych stron 
oraz szans i zagrożeń („analizy SWOT”).

(19) Aby zwiększyć efektywność 
gospodarczą i środowiskową gospodarstw 
rolnych i przedsiębiorstw na obszarach 
wiejskich, zwiększyć efektywność sektora 
handlu produktami rolnymi i ich 
przetwórstwa, zapewnić infrastrukturę 
potrzebną do rozwoju rolnictwa i wspierać
dochodowe oraz niedochodowe inwestycje 
niezbędne do osiągnięcia celów 
środowiskowych, należy udzielać wsparcia 
na rzecz inwestycji w środki trwałe 
przyczyniających się do osiągnięcia tych 
celów. W okresie programowania 2007-
2013 różne środki obejmowały różne 
obszary interwencji. Aby to uprościć, ale 
również by umożliwić beneficjentom 
opracowywanie i realizowanie 
połączonych projektów o zwiększonej 
wartości dodanej, jeden środek powinien 
obejmować wszystkie rodzaje inwestycji w 
środki trwałe. Aby lepiej ukierunkować 
pomoc, państwa członkowskie powinny 
określić próg w odniesieniu do 
gospodarstw rolnych kwalifikujących się 
do pomocy na rzecz inwestycji związanych 
ze wspieraniem rentowności gospodarstw 
w oparciu o wyniki analizy mocnych i 
słabych stron oraz szans i zagrożeń
(„analizy SWOT”).

Or. de

Poprawka 119
James Nicholson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby zwiększyć efektywność 
gospodarczą i środowiskową gospodarstw 
rolnych i przedsiębiorstw na obszarach 
wiejskich, zwiększyć efektywność sektora 
handlu produktami rolnymi i ich 
przetwórstwa, zapewnić infrastrukturę 
potrzebną do rozwoju rolnictwa i wspierać 
inwestycje niedochodowe niezbędne do 
osiągnięcia celów środowiskowych, należy 
udzielać wsparcia na rzecz inwestycji w 
środki trwałe przyczyniających się do 
osiągnięcia tych celów. W okresie 
programowania 2007-2013 różne środki 
obejmowały różne obszary interwencji.
Aby to uprościć, ale również by umożliwić 
beneficjentom opracowywanie i 
realizowanie połączonych projektów o 
zwiększonej wartości dodanej, jeden 
środek powinien obejmować wszystkie 
rodzaje inwestycji w środki trwałe. Aby 
lepiej ukierunkować pomoc, państwa 
członkowskie powinny określić próg w 
odniesieniu do gospodarstw rolnych 
kwalifikujących się do pomocy na rzecz 
inwestycji związanych ze wspieraniem 
rentowności gospodarstw w oparciu o 
wyniki analizy mocnych i słabych stron 
oraz szans i zagrożeń („analizy SWOT”).

(19) Aby zwiększyć efektywność 
gospodarczą i środowiskową gospodarstw 
rolnych, leśnictwa i przedsiębiorstw na 
obszarach wiejskich, zwiększyć 
efektywność sektora handlu produktami 
rolnymi i ich przetwórstwa, zapewnić 
infrastrukturę potrzebną do rozwoju 
rolnictwa i wspierać inwestycje 
niedochodowe niezbędne do osiągnięcia 
celów środowiskowych, należy udzielać 
wsparcia na rzecz inwestycji w środki 
trwałe przyczyniających się do osiągnięcia 
tych celów. W okresie programowania 
2007-2013 różne środki obejmowały różne 
obszary interwencji. Aby to uprościć, ale 
również by umożliwić beneficjentom 
opracowywanie i realizowanie 
połączonych projektów o zwiększonej 
wartości dodanej, jeden środek powinien 
obejmować wszystkie rodzaje inwestycji w 
środki trwałe. Aby lepiej ukierunkować 
pomoc, państwa członkowskie powinny 
określić próg w odniesieniu do 
gospodarstw rolnych kwalifikujących się 
do pomocy na rzecz inwestycji związanych 
ze wspieraniem rentowności gospodarstw 
w oparciu o wyniki analizy mocnych i 
słabych stron oraz szans i zagrożeń
(„analizy SWOT”).

Or. en

Poprawka 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Potencjał produkcyjny sektora skreślony
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rolnego jest bardziej niż w przypadku 
innych sektorów narażony na zniszczenia 
w wyniku klęsk żywiołowych. Aby 
wspomóc rentowność i konkurencyjność 
gospodarstw w obliczu takich klęsk, 
należy udzielać wsparcia stanowiącego 
dla rolników pomoc w przywracaniu 
zniszczonego potencjału produkcji rolnej. 
Państwa członkowskie powinny również 
dopilnować, aby nie dochodziło do 
wystąpienia nadwyżki rekompensaty w 
wyniku połączenia unijnych (w 
szczególności w odniesieniu do środka 
zarządzania ryzykiem), krajowych i 
prywatnych systemów rekompensat. W 
celu zapewnienia efektywnego i 
racjonalnego wykorzystania zasobów 
budżetowych EFRROW należy powierzyć 
Komisji uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w 
odniesieniu do określania kosztów 
kwalifikowalnych w ramach tego środka.

Or. en

Poprawka 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich.
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, różnicowanie 

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, nowych obszarów 
działalności, nowych przedsiębiorstw
związanych z rolnictwem i leśnictwem lub
nowych inwestycji w działalność 
pozarolniczą oraz nowych inwestycji w 
rolnictwo społeczne ma zasadnicze 
znaczenie dla rozwoju i konkurencyjności 
obszarów wiejskich. Środek dotyczący 
rozwoju gospodarstw rolnych i innych 
przedsiębiorstw powinien ułatwiać 
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działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich.
Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

młodym rolnikom rozpoczęcie działalności 
i strukturalne dostosowanie ich 
gospodarstw po rozpoczęciu działalności, 
różnicowanie działalności w kierunku 
działalności pozarolniczej oraz tworzenie i 
rozwijanie MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich.
Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw związanych z rolnictwem 
i leśnictwem, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

Or. de

Poprawka 122
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich. 
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, różnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich. 
Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
zrównoważenia obszarów wiejskich. 
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, różnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich. 
Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.
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Or. fr

Uzasadnienie

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Poprawka 123
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich.
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, różnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich.
Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich.
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, różnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich.
Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
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obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa można
ustanowić wsparcie dla rolników, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

Or. en

Poprawka 124
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich.
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, różnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich.

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich.
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, różnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich.
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Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa można
ustanowić wsparcie dla rolników, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

Or. en

Poprawka 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich.
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich.
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 



PE489.640v01-00 56/179 AM\903101PL.doc

PL

rolnych i działalności gospodarczej
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, różnicowanie
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich.
Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

rolnych i innych przedsiębiorstw powinien 
ułatwiać młodym rolnikom rozpoczęcie 
działalności i strukturalne dostosowanie 
ich gospodarstw po rozpoczęciu 
działalności. W ramach tego środka 
wsparcie przy różnicowaniu działalności w 
kierunku działalności pozarolniczej oraz
tworzeniu i rozwijaniu MŚP 
prowadzących działalność pozarolniczą na 
obszarach wiejskich powinni otrzymać 
także rolnicy i członkowie ich rodzin.
Celem tych działań powinno być 
wspieranie przedsiębiorczości, której 
często brakuje na obszarach wiejskich, tak 
aby zachęcić zwłaszcza młodych ludzi i 
młode kobiety do pozostania na wsi.
Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

Or. de
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Poprawka 126
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich. 
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, różnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich. 
Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich. 
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom i 
kobietom rozpoczęcie działalności i 
strukturalne dostosowanie ich gospodarstw 
po rozpoczęciu działalności, różnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących nową handlową 
działalność pozarolniczą na obszarach 
wiejskich. Należy także wspierać rozwój 
małych gospodarstw, których działalność 
jest potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
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gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

Or. es

Uzasadnienie

Nie powinno się ograniczać formuł zachęcających do przedsiębiorczości.

Poprawka 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich. 
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, różnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich. 
Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich. 
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom i 
kobietom w sektorze rolnictwa rozpoczęcie 
działalności i strukturalne dostosowanie 
ich gospodarstw po rozpoczęciu 
działalności, różnicowanie działalności w 
kierunku działalności pozarolniczej oraz 
tworzenie i rozwijanie MŚP prowadzących 
działalność pozarolniczą na obszarach 
wiejskich. Należy także wspierać rozwój 
małych gospodarstw, których działalność 
jest potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
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obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

Or. it

Poprawka 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich.
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, różnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich.

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich.
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, różnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich, w 
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Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

tym ubojni na małą skalę. Należy także 
wspierać rozwój małych gospodarstw, 
których działalność jest potencjalnie 
gospodarczo rentowna. W celu 
zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

Or. en

Poprawka 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
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konkurencyjności obszarów wiejskich.
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, różnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich.
Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

konkurencyjności obszarów wiejskich.
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom i 
osobom, które ukończyły praktyki,
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, różnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich.
Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

Or. en

Poprawka 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) MŚP stanowią podstawę unijnej 
gospodarki wiejskiej. Rozwój gospodarstw 
i działalności pozarolniczej powinien mieć 
na celu wspieranie zatrudnienia i tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy na obszarach 
wiejskich, zachowanie istniejących już 
miejsc pracy, ograniczenie sezonowych 
wahań zatrudnienia, rozwój sektorów 
nierolniczych poza rolnictwem i sektorem 
rolnym oraz sektorem przetwórstwa 
spożywczego, sprzyjając jednocześnie 
integracji przedsiębiorstw i powstawaniu 
lokalnych powiązań między sektorami.
Należy wspierać projekty łączące 
jednocześnie rolnictwo, turystykę wiejską 
poprzez promowanie zrównoważonej i 
odpowiedzialnej turystyki na obszarach 
wiejskich oraz dziedzictwo przyrodnicze i 
kulturowe, a także promować inwestycje w 
energię odnawialną.

(22) MŚP stanowią podstawę unijnej 
gospodarki wiejskiej. Rozwój gospodarstw 
i innych małych przedsiębiorstw powinien 
mieć na celu wspieranie zatrudnienia i 
tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy na 
obszarach wiejskich, zachowanie 
istniejących już miejsc pracy, ograniczenie 
sezonowych wahań zatrudnienia,
powiązanie sektorów nierolniczych
z rolnictwem i sektorem rolnym oraz 
sektorem przetwórstwa spożywczego, 
sprzyjając jednocześnie integracji 
przedsiębiorstw i powstawaniu lokalnych 
powiązań między sektorami. Należy 
wspierać projekty łączące jednocześnie 
rolnictwo, turystykę wiejską poprzez 
promowanie zrównoważonej i 
odpowiedzialnej turystyki na obszarach 
wiejskich oraz dziedzictwo przyrodnicze i 
kulturowe, a także promować inwestycje w 
energię odnawialną.

Or. de

Poprawka 131
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) MŚP stanowią podstawę unijnej 
gospodarki wiejskiej. Rozwój gospodarstw 
i działalności pozarolniczej powinien mieć 
na celu wspieranie zatrudnienia i tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy na obszarach 
wiejskich, zachowanie istniejących już 
miejsc pracy, ograniczenie sezonowych 
wahań zatrudnienia, rozwój sektorów 
nierolniczych poza rolnictwem i sektorem 

(22) MŚP stanowią podstawę unijnej 
gospodarki wiejskiej. Rozwój gospodarstw 
i działalności pozarolniczej powinien mieć 
na celu wspieranie zatrudnienia i tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy na obszarach 
wiejskich, zachowanie istniejących już 
miejsc pracy, ograniczenie sezonowych 
wahań zatrudnienia, rozwój sektorów 
nierolniczych poza rolnictwem i sektorem 
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rolnym oraz sektorem przetwórstwa 
spożywczego, sprzyjając jednocześnie 
integracji przedsiębiorstw i powstawaniu 
lokalnych powiązań między sektorami. 
Należy wspierać projekty łączące 
jednocześnie rolnictwo, turystykę wiejską 
poprzez promowanie zrównoważonej i 
odpowiedzialnej turystyki na obszarach 
wiejskich oraz dziedzictwo przyrodnicze i 
kulturowe, a także promować inwestycje w 
energię odnawialną.

rolnym oraz sektorem przetwórstwa 
spożywczego, sprzyjając jednocześnie 
integracji przedsiębiorstw i powstawaniu 
lokalnych powiązań między sektorami. 
Należy wspierać projekty łączące 
jednocześnie rolnictwo, turystykę wiejską 
poprzez promowanie zrównoważonej i 
odpowiedzialnej turystyki na obszarach 
wiejskich oraz dziedzictwo przyrodnicze i 
kulturowe, a także promować inwestycje w 
energię odnawialną. Należy w tym 
względzie poświęcić szczególną uwagę 
promowaniu i propagowaniu dostępu 
kobiet do zawodów, które mogą być 
wynikiem tych inicjatyw, oraz tworzeniu 
szczególnych linii wsparcia dla szkoleń i 
dostępu kobiet ze środowiska wiejskiego 
do przedsiębiorczości.

Or. es

Uzasadnienie

Różnorodne badania pokazują, że oferowanie możliwości zatrudnienia dla kobiet utrwala 
działalność i ludność na obszarach wiejskich.

Poprawka 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Wkład państw członkowskich w 
program dla młodych rolników wynosi co 
najmniej 5% całkowitego 
współfinansowanego budżetu na program 
rozwoju obszarów wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na kryzys związany ze starzeniem się ludności w sektorze europejskiego rolnictwa, 
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ważne jest, aby państwa członkowskie zwiększyły wysiłki na rzecz młodych rolników w nowym 
okresie programowania. 

Poprawka 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia efektywnego i 
racjonalnego wykorzystania zasobów 
budżetowych EFRROW oraz 
zagwarantowania ochrony praw 
beneficjentów i uniknięcia ich 
dyskryminowania należy powierzyć 
Komisji uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w 
odniesieniu do określania warunków, na 
jakich osobę prawną można uznać za
„młodego rolnika”, ustanowienia okresu 
karencji na nabycie umiejętności 
zawodowych, minimalnej zawartości 
planów operacyjnych oraz kryteriów 
stosowanych przez państwa członkowskie 
w celu zdefiniowania małych gospodarstw 
i wyznaczenia górnych i dolnych progów 
na potrzeby określania kwalifikowalności 
operacji w ramach odpowiednio wsparcia 
dla młodych rolników lub rozwoju małych
gospodarstw.

(23) W celu zapewnienia efektywnego i 
racjonalnego wykorzystania zasobów 
budżetowych EFRROW oraz 
zagwarantowania ochrony praw 
beneficjentów i uniknięcia ich 
dyskryminowania należy powierzyć 
Komisji uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w 
odniesieniu do określania warunków, na 
jakich osobę prawną można uznać za
„młodego rolnika”, ustanowienia okresu 
karencji na nabycie umiejętności 
zawodowych, minimalnej zawartości 
planów operacyjnych oraz kryteriów 
stosowanych przez państwa członkowskie 
w celu zdefiniowania małych gospodarstw 
i wyznaczenia górnych i dolnych progów 
na potrzeby określania kwalifikowalności 
operacji w ramach odpowiednio wsparcia 
dla młodych rolników lub rozwoju małych 
gospodarstw. Państwa członkowskie 
powinny kontynuować wysiłki podjęte w 
okresie programowania 2007-2013 na 
rzecz specjalnego wspierania młodych 
rolników oraz działań związanych z 
rozpoczynaniem działalności i 
zakładaniem nowych gospodarstw, a także 
przeznaczać co najmniej 5% całkowitego 
wkładu EFRROW na każdy program 
rozwoju obszarów wiejskich, aby 
finansować różne działania wspierające 
młodych rolników.

Or. de
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Poprawka 134
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Rozwój infrastruktury lokalnej i 
lokalnych usług podstawowych na 
obszarach wiejskich, w tym rekreacji i 
kultury, odnowa wsi i działalność 
ukierunkowana na odbudowę i poprawę 
stanu dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi i krajobrazów 
wiejskich stanowią zasadniczy element 
wszelkich starań w zakresie realizowania 
potencjału wzrostu i promowania 
zrównoważonego charakteru obszarów 
wiejskich. Z tego względu należy udzielać 
wsparcia operacjom mającym taki cel, jak 
również związanym z dostępem do 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i rozwojem szybkich i 
bardzo szybkich łączy szerokopasmowych. 
Zgodnie z tymi celami należy promować 
rozwój usług i infrastruktury 
prowadzących do włączenia społecznego 
oraz odwrócenia tendencji spowolnienia 
gospodarczego i społecznego oraz 
wyludniania obszarów wiejskich. W celu 
osiągnięcia maksymalnej efektywności 
tego wsparcia objęte nim operacje powinny 
być realizowane zgodnie z planami 
rozwoju gmin i ich podstawowych usług 
opracowanymi przez co najmniej jedną 
społeczność wiejską, w przypadku gdy 
takie plany istnieją. W celu zapewnienia 
spójności z celami Unii w zakresie klimatu 
należy powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
rodzajów infrastruktury energii 
odnawialnej kwalifikujących się do 
wsparcia.

(24) Rozwój infrastruktury lokalnej i 
lokalnych usług podstawowych na 
obszarach wiejskich, w tym rekreacji i 
kultury, odnowa wsi i działalność 
ukierunkowana na odbudowę i poprawę 
stanu dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi i krajobrazów 
wiejskich stanowią zasadniczy element 
wszelkich starań w zakresie realizowania 
potencjału wzrostu i promowania 
zrównoważonego charakteru obszarów 
wiejskich. Z tego względu należy udzielać 
wsparcia operacjom mającym taki cel, jak 
również związanym z dostępem do 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i rozwojem szybkich i 
bardzo szybkich łączy szerokopasmowych. 
Takie wsparcie powinno opierać się na 
zasadzie odpowiedzialności społeczności, 
przy czym inwestycje powinny 
koncentrować się na projektach, których 
właścicielami są i którymi zarządzają 
różnego rodzaju organy demokratyczne 
reprezentujące poszczególne społeczności. 
Zgodnie z tymi celami należy promować 
rozwój usług i infrastruktury 
prowadzących do włączenia społecznego 
oraz odwrócenia tendencji spowolnienia 
gospodarczego i społecznego oraz 
wyludniania obszarów wiejskich. W celu 
osiągnięcia maksymalnej efektywności 
tego wsparcia objęte nim operacje powinny 
być realizowane zgodnie z planami 
rozwoju gmin i ich podstawowych usług 
opracowanymi przez co najmniej jedną 
społeczność wiejską, w przypadku gdy 
takie plany istnieją. W celu zapewnienia 



PE489.640v01-00 66/179 AM\903101PL.doc

PL

spójności z celami Unii w zakresie klimatu 
należy powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
rodzajów infrastruktury energii 
odnawialnej kwalifikujących się do 
wsparcia.

Or. en

Poprawka 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Rozwój infrastruktury lokalnej i
lokalnych usług podstawowych na 
obszarach wiejskich, w tym rekreacji i 
kultury, odnowa wsi i działalność 
ukierunkowana na odbudowę i poprawę 
stanu dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi i krajobrazów 
wiejskich stanowią zasadniczy element 
wszelkich starań w zakresie realizowania 
potencjału wzrostu i promowania 
zrównoważonego charakteru obszarów 
wiejskich. Z tego względu należy udzielać 
wsparcia operacjom mającym taki cel, jak 
również związanym z dostępem do 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i rozwojem szybkich i 
bardzo szybkich łączy szerokopasmowych.
Zgodnie z tymi celami należy promować 
rozwój usług i infrastruktury 
prowadzących do włączenia społecznego 
oraz odwrócenia tendencji spowolnienia 
gospodarczego i społecznego oraz 
wyludniania obszarów wiejskich. W celu 
osiągnięcia maksymalnej efektywności 
tego wsparcia objęte nim operacje powinny 
być realizowane zgodnie z planami 
rozwoju gmin i ich podstawowych usług 
opracowanymi przez co najmniej jedną 

(24) Rozwój infrastruktury lokalnej
oraz lokalnych i socjalnych usług 
podstawowych na obszarach wiejskich, w 
tym rekreacji i kultury, odnowa wsi i 
działalność ukierunkowana na odbudowę i 
poprawę stanu dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego wsi i krajobrazów 
wiejskich stanowią zasadniczy element 
wszelkich starań w zakresie realizowania 
potencjału wzrostu i promowania 
zrównoważonego charakteru obszarów 
wiejskich. Z tego względu należy udzielać 
wsparcia operacjom mającym taki cel, jak 
również związanym z dostępem do 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i rozwojem szybkich i 
bardzo szybkich łączy szerokopasmowych.
Zgodnie z tymi celami należy promować 
rozwój usług i infrastruktury 
prowadzących do włączenia społecznego 
oraz odwrócenia tendencji spowolnienia 
gospodarczego i społecznego oraz 
wyludniania obszarów wiejskich.
W związku z tym należy szczególnie 
przeciwdziałać opuszczaniu obszarów 
wiejskich przez młode kobiety, udzielając 
wsparcia przewidzianego w art. 20, tak 
aby stworzyć im perspektywy na przyszłość 
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społeczność wiejską, w przypadku gdy 
takie plany istnieją. W celu zapewnienia 
spójności z celami Unii w zakresie klimatu 
należy powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
rodzajów infrastruktury energii 
odnawialnej kwalifikujących się do 
wsparcia.

i dalsze życie na wsi. W celu osiągnięcia 
maksymalnej efektywności tego wsparcia 
objęte nim operacje powinny być 
realizowane zgodnie z planami rozwoju 
gmin i ich podstawowych usług 
opracowanymi przez co najmniej jedną 
społeczność wiejską, w przypadku gdy 
takie plany istnieją. W celu zapewnienia 
spójności z celami Unii w zakresie klimatu 
należy powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
rodzajów infrastruktury energii 
odnawialnej kwalifikujących się do 
wsparcia.

Or. de

Poprawka 136
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Rozwój infrastruktury lokalnej i 
lokalnych usług podstawowych na 
obszarach wiejskich, w tym rekreacji i 
kultury, odnowa wsi i działalność 
ukierunkowana na odbudowę i poprawę 
stanu dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi i krajobrazów 
wiejskich stanowią zasadniczy element 
wszelkich starań w zakresie realizowania 
potencjału wzrostu i promowania 
zrównoważonego charakteru obszarów 
wiejskich. Z tego względu należy udzielać 
wsparcia operacjom mającym taki cel, jak 
również związanym z dostępem do 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i rozwojem szybkich i 
bardzo szybkich łączy szerokopasmowych. 
Zgodnie z tymi celami należy promować 
rozwój usług i infrastruktury 
prowadzących do włączenia społecznego 

(24) Rozwój infrastruktury lokalnej i 
lokalnych usług podstawowych na 
obszarach wiejskich, w tym rekreacji i 
kultury, odnowa wsi i działalność 
ukierunkowana na odbudowę i poprawę 
stanu dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi i krajobrazów 
wiejskich stanowią zasadniczy element 
wszelkich starań w zakresie realizowania 
potencjału wzrostu i promowania 
zrównoważonego charakteru obszarów 
wiejskich. Z tego względu należy udzielać 
wsparcia operacjom mającym taki cel, jak 
również związanym z dostępem do 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i rozwojem szybkich i 
bardzo szybkich łączy szerokopasmowych. 
Zgodnie z tymi celami należy promować 
rozwój usług i infrastruktury 
prowadzących do włączenia społecznego, 
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oraz odwrócenia tendencji spowolnienia 
gospodarczego i społecznego oraz 
wyludniania obszarów wiejskich. W celu 
osiągnięcia maksymalnej efektywności 
tego wsparcia objęte nim operacje powinny 
być realizowane zgodnie z planami 
rozwoju gmin i ich podstawowych usług 
opracowanymi przez co najmniej jedną 
społeczność wiejską, w przypadku gdy 
takie plany istnieją. W celu zapewnienia 
spójności z celami Unii w zakresie klimatu 
należy powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
rodzajów infrastruktury energii 
odnawialnej kwalifikujących się do 
wsparcia.

kładących kres dyskryminacji 
ekonomicznej i zawodowej kobiet w 
środowisku wiejskim oraz odwrócenia 
tendencji spowolnienia gospodarczego 
i społecznego oraz wyludniania obszarów 
wiejskich. W celu osiągnięcia 
maksymalnej efektywności tego wsparcia 
objęte nim operacje powinny być 
realizowane zgodnie z planami rozwoju 
gmin i ich podstawowych usług 
opracowanymi przez co najmniej jedną 
społeczność wiejską, w przypadku gdy 
takie plany istnieją. W celu zapewnienia 
spójności z celami Unii w zakresie klimatu 
należy powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
rodzajów infrastruktury energii 
odnawialnej kwalifikujących się do 
wsparcia.

Or. es

Poprawka 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Rozwój infrastruktury lokalnej i 
lokalnych usług podstawowych na 
obszarach wiejskich, w tym rekreacji i 
kultury, odnowa wsi i działalność 
ukierunkowana na odbudowę i poprawę 
stanu dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi i krajobrazów 
wiejskich stanowią zasadniczy element 
wszelkich starań w zakresie realizowania 
potencjału wzrostu i promowania 
zrównoważonego charakteru obszarów 
wiejskich. Z tego względu należy udzielać 
wsparcia operacjom mającym taki cel, jak 
również związanym z dostępem do 

(24) Rozwój infrastruktury lokalnej 
i lokalnych usług podstawowych na 
obszarach wiejskich, w tym rekreacji 
i kultury, odnowa wsi i działalność 
ukierunkowana na odbudowę i poprawę 
stanu dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego wsi i krajobrazów 
wiejskich stanowią zasadniczy element 
wszelkich starań w zakresie realizowania 
potencjału wzrostu i promowania 
zrównoważonego charakteru obszarów 
wiejskich, ich efektywności zasobów 
i efektywności energetycznej oraz
regionalnej gospodarki obiegowej. Z tego 
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technologii informacyjno-
komunikacyjnych i rozwojem szybkich i 
bardzo szybkich łączy szerokopasmowych.
Zgodnie z tymi celami należy promować 
rozwój usług i infrastruktury 
prowadzących do włączenia społecznego 
oraz odwrócenia tendencji spowolnienia 
gospodarczego i społecznego oraz 
wyludniania obszarów wiejskich. W celu 
osiągnięcia maksymalnej efektywności 
tego wsparcia objęte nim operacje powinny 
być realizowane zgodnie z planami 
rozwoju gmin i ich podstawowych usług 
opracowanymi przez co najmniej jedną 
społeczność wiejską, w przypadku gdy 
takie plany istnieją. W celu zapewnienia 
spójności z celami Unii w zakresie klimatu 
należy powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
rodzajów infrastruktury energii 
odnawialnej kwalifikujących się do 
wsparcia.

względu należy udzielać wsparcia 
operacjom mającym taki cel, jak również 
związanym z dostępem do technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i 
rozwojem szybkich i bardzo szybkich łączy 
szerokopasmowych. Zgodnie z tymi celami 
należy promować rozwój usług i 
infrastruktury prowadzących do włączenia 
społecznego oraz odwrócenia tendencji 
spowolnienia gospodarczego i społecznego 
oraz wyludniania obszarów wiejskich. W 
celu osiągnięcia maksymalnej 
efektywności tego wsparcia objęte nim 
operacje powinny być realizowane zgodnie 
z planami rozwoju gmin i ich 
podstawowych usług opracowanymi przez 
co najmniej jedną społeczność wiejską, w 
przypadku gdy takie plany istnieją. W celu 
zapewnienia spójności z celami Unii w 
zakresie klimatu należy powierzyć Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do określania rodzajów infrastruktury 
energii odnawialnej kwalifikujących się do 
wsparcia.

Or. de

Poprawka 138
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Rozwój infrastruktury lokalnej i 
lokalnych usług podstawowych na 
obszarach wiejskich, w tym rekreacji i 
kultury, odnowa wsi i działalność 
ukierunkowana na odbudowę i poprawę 
stanu dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi i krajobrazów 
wiejskich stanowią zasadniczy element 
wszelkich starań w zakresie realizowania 
potencjału wzrostu i promowania 

(24) Rozwój infrastruktury lokalnej i 
lokalnych usług podstawowych na 
obszarach wiejskich, obejmujący w 
szczególności edukację przedszkolną, 
szkolną i pozaszkolną, lokalne biblioteki, 
ośrodki rekreacyjne i sportowe, odnowa 
wsi i działalność ukierunkowana na 
odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego wsi i 
krajobrazów wiejskich stanowią 
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zrównoważonego charakteru obszarów 
wiejskich. Z tego względu należy udzielać 
wsparcia operacjom mającym taki cel, jak 
również związanym z dostępem do 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i rozwojem szybkich i 
bardzo szybkich łączy szerokopasmowych.
Zgodnie z tymi celami należy promować 
rozwój usług i infrastruktury 
prowadzących do włączenia społecznego 
oraz odwrócenia tendencji spowolnienia 
gospodarczego i społecznego oraz 
wyludniania obszarów wiejskich. W celu 
osiągnięcia maksymalnej efektywności 
tego wsparcia objęte nim operacje powinny 
być realizowane zgodnie z planami 
rozwoju gmin i ich podstawowych usług 
opracowanymi przez co najmniej jedną 
społeczność wiejską, w przypadku gdy 
takie plany istnieją. W celu zapewnienia 
spójności z celami Unii w zakresie klimatu 
należy powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
rodzajów infrastruktury energii 
odnawialnej kwalifikujących się do 
wsparcia.

zasadniczy element wszelkich starań w 
zakresie realizowania potencjału wzrostu i 
promowania zrównoważonego charakteru 
obszarów wiejskich. Z tego względu 
należy udzielać wsparcia operacjom 
mającym taki cel, jak również związanym 
z dostępem do technologii informacyjno-
komunikacyjnych i rozwojem szybkich i 
bardzo szybkich łączy szerokopasmowych.
Zgodnie z tymi celami należy promować 
rozwój usług i infrastruktury 
prowadzących do włączenia społecznego 
oraz odwrócenia tendencji spowolnienia 
gospodarczego i społecznego oraz 
wyludniania obszarów wiejskich. W celu 
osiągnięcia maksymalnej efektywności 
tego wsparcia objęte nim operacje powinny 
być realizowane zgodnie z planami 
rozwoju gmin i ich podstawowych usług 
opracowanymi przez co najmniej jedną 
społeczność wiejską, w przypadku gdy 
takie plany istnieją. W celu zapewnienia 
spójności z celami Unii w zakresie klimatu 
należy powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
rodzajów infrastruktury energii 
odnawialnej kwalifikujących się do 
wsparcia.

Or. pl

Poprawka 139
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Rozwój infrastruktury lokalnej i 
lokalnych usług podstawowych na 
obszarach wiejskich, w tym rekreacji i 
kultury, odnowa wsi i działalność 
ukierunkowana na odbudowę i poprawę 
stanu dziedzictwa kulturowego i 

(24) Rozwój infrastruktury lokalnej 
i lokalnych usług podstawowych na 
obszarach wiejskich, w tym ośrodków 
opieki i profilaktyki zdrowotnej, rekreacji i 
kultury, odnowa wsi i działalność 
ukierunkowana na odbudowę i poprawę 
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przyrodniczego wsi i krajobrazów 
wiejskich stanowią zasadniczy element 
wszelkich starań w zakresie realizowania 
potencjału wzrostu i promowania 
zrównoważonego charakteru obszarów 
wiejskich. Z tego względu należy udzielać 
wsparcia operacjom mającym taki cel, jak 
również związanym z dostępem do 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i rozwojem szybkich i 
bardzo szybkich łączy szerokopasmowych.
Zgodnie z tymi celami należy promować 
rozwój usług i infrastruktury 
prowadzących do włączenia społecznego 
oraz odwrócenia tendencji spowolnienia 
gospodarczego i społecznego oraz 
wyludniania obszarów wiejskich. W celu 
osiągnięcia maksymalnej efektywności 
tego wsparcia objęte nim operacje powinny 
być realizowane zgodnie z planami 
rozwoju gmin i ich podstawowych usług 
opracowanymi przez co najmniej jedną 
społeczność wiejską, w przypadku gdy 
takie plany istnieją. W celu zapewnienia 
spójności z celami Unii w zakresie klimatu 
należy powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
rodzajów infrastruktury energii 
odnawialnej kwalifikujących się do 
wsparcia.

stanu dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego wsi i krajobrazów 
wiejskich stanowią zasadniczy element 
wszelkich starań w zakresie realizowania 
potencjału wzrostu i promowania 
zrównoważonego charakteru obszarów 
wiejskich. Z tego względu należy udzielać 
wsparcia operacjom mającym taki cel, jak 
również związanym z dostępem do 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i rozwojem szybkich i 
bardzo szybkich łączy szerokopasmowych.
Zgodnie z tymi celami należy promować 
rozwój usług i infrastruktury 
prowadzących do włączenia społecznego 
oraz odwrócenia tendencji spowolnienia 
gospodarczego i społecznego oraz 
wyludniania obszarów wiejskich. W celu 
osiągnięcia maksymalnej efektywności 
tego wsparcia objęte nim operacje powinny 
być realizowane zgodnie z planami 
rozwoju gmin i ich podstawowych usług, 
na przykład rozwoju ośrodków opieki 
i profilaktyki zdrowotnej, opracowanymi 
przez co najmniej jedną społeczność 
wiejską, w przypadku gdy takie plany 
istnieją. W celu zapewnienia spójności z 
celami Unii w zakresie klimatu należy 
powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
rodzajów infrastruktury energii 
odnawialnej kwalifikujących się do 
wsparcia.

Or. en

Poprawka 140
Christel Schaldemose

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

(24a) podkreśla znaczenie uwzględnienia 
biogospodarki jako celu, który należałoby 
wspierać w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich wspólnej polityki 
rolnej; nalega na zwiększenie wsparcia na 
rzecz tworzenia i optymalizacji 
infrastruktury i potencjału logistycznego 
służących pozyskiwaniu biomasy w sposób 
zrównoważony z ekologicznego i 
gospodarczego punktu widzenia, w 
szczególności pozyskiwaniu odpadów z 
rolnictwa, pozostałości, materiału 
lignocelulozowego i niespożywczego 
materiału celulozowego; w związku z tym 
proponuje wprowadzenie specjalnego 
środka w celu wspierania
zrównoważonego pozyskiwania i 
waloryzacji odpadów rolniczych w celu 
ich przetwarzania w bioprodukty. 

Or. en

Poprawka 141
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Aby utrzymać i zwiększyć 
różnorodność biologiczną na obszarach 
wiejskich, rozwój tych obszarów musi 
przyczyniać się do właściwego wdrażania 
sieci Natura 2000 przez wprowadzenie 
szczególnych narzędzi opracowywania 
praktyk zarządzania i realizacji projektów, 
w tym szczególnej infrastruktury 
(inwestycje nieprodukcyjne).

Or. en
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Poprawka 142
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Leśnictwo jest integralną częścią 
rozwoju obszarów wiejskich, a wsparcie na 
rzecz zrównoważonego i przyjaznego dla 
klimatu użytkowania gruntów powinno 
obejmować rozwój obszarów leśnych i 
zrównoważone zarządzanie lasami. W 
okresie programowania 2007-2013 różne 
środki obejmowały różne rodzaje wsparcia 
inwestycji i zarządzania w zakresie 
leśnictwa. Aby uprościć ten system, ale 
również umożliwić beneficjentom 
opracowywanie i realizowanie 
połączonych projektów o zwiększonej 
wartości dodanej, jeden środek powinien 
obejmować wszystkie rodzaje wsparcia w 
zakresie inwestycji i zarządzania w 
leśnictwie. Środek ten powinien 
obejmować poszerzanie i ulepszanie 
zasobów leśnych poprzez zalesianie 
gruntów i tworzenie systemów 
rolnoleśnych łączących ekstensywne 
rolnictwo z systemami leśnymi, 
odtwarzanie lasów uszkodzonych w 
wyniku pożarów lub innych klęsk 
żywiołowych oraz odpowiednie środki 
zapobiegawcze, inwestycje w nowe 
technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w 
przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych, w celu zwiększenia 
efektywności gospodarczej i 
środowiskowej posiadaczy lasów oraz 
inwestycji niedochodowych 
zwiększających odporność ekosystemów 
leśnych na skutki zmiany klimatu i ich 
wartość dla środowiska. W ramach takiego 
wsparcia należy unikać zakłócania 
konkurencji i zapewnić jego neutralność w 
stosunku do rynku. W rezultacie należy 
narzucić ograniczenia dotyczące wielkości 
i statusu prawnego beneficjentów.

(25) Leśnictwo jest integralną częścią 
rozwoju obszarów wiejskich, a wsparcie na 
rzecz zrównoważonego i przyjaznego dla 
klimatu użytkowania gruntów powinno 
obejmować rozwój obszarów leśnych i 
zrównoważone zarządzanie lasami. W 
okresie programowania 2007-2013 różne 
środki obejmowały różne rodzaje wsparcia 
inwestycji i zarządzania w zakresie 
leśnictwa. W ramach takiego wsparcia 
należy unikać zakłócania konkurencji,
zapewnić jego neutralność w stosunku do 
rynku i spójność z celami 
środowiskowymi. Plany urządzenia lasu, 
w tym aspekty dotyczące różnorodności 
biologicznej, powinny mieć zastosowanie 
do wszystkich lasów otrzymujących środki 
finansowe w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich. W rezultacie należy 
narzucić ograniczenia dotyczące wielkości 
i statusu prawnego beneficjentów.
Działania zapobiegawcze przeciwko 
pożarom powinny odbywać się na 
obszarach sklasyfikowanych przez państwa 
członkowskie jako obszary wysokiego lub 
średniego ryzyka występowania pożarów i 
powinny wykraczać poza drogi i zbiorniki 
wodne; należy uwzględnić 
unowocześnione praktyki tradycyjne.
Wszystkie działania zapobiegawcze 
powinny stanowić obowiązkową część
każdego planu urządzenia lasu w ramach 
jego rozdziału dotyczącego ochrony lasów.
W przypadku działania w zakresie 
odtwarzania zniszczonego potencjału 
leśnego wystąpienie klęski żywiołowej 
powinno podlegać formalnemu uznaniu 
przez naukową organizację publiczną.
Środki dotyczące leśnictwa powinny być 
podejmowane w świetle przedsięwzięć 
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Działania zapobiegawcze przeciwko 
pożarom powinny odbywać się na 
obszarach sklasyfikowanych przez państwa 
członkowskie jako obszary wysokiego lub 
średniego ryzyka występowania pożarów.
Wszystkie działania zapobiegawcze 
powinny stanowić część planu ochrony 
lasów. W przypadku działania w zakresie 
odtwarzania zniszczonego potencjału 
leśnego wystąpienie klęski żywiołowej 
powinno podlegać formalnemu uznaniu 
przez naukową organizację publiczną.
Środek dotyczący leśnictwa powinien być 
podejmowany w świetle przedsięwzięć 
prowadzonych przez Unię i państwa 
członkowskie na poziomie 
międzynarodowym oraz oparty na planach 
leśnych państw członkowskich na 
poziomie krajowym lub niższym niż 
krajowy lub na równorzędnych 
instrumentach, które powinny uwzględniać 
zobowiązania podjęte na Konferencjach 
Ministerialnych w sprawie Ochrony Lasów 
w Europie. Środek ten powinien 
przyczyniać się do realizacji strategii 
leśnej dla Unii Europejskiej16. W celu 
zagwarantowania, że zalesianie gruntów 
rolnych jest zgodne z celami polityki 
ochrony środowiska Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu dotyczących 
określenia niektórych minimalnych 
wymagań w dziedzinie środowiska 
naturalnego.

prowadzonych przez Unię i państwa 
członkowskie na poziomie 
międzynarodowym oraz oparte na planach 
leśnych państw członkowskich na 
poziomie krajowym lub niższym niż 
krajowy lub na równorzędnych 
instrumentach, które powinny uwzględniać 
zobowiązania podjęte na Konferencjach 
Ministerialnych w sprawie Ochrony Lasów 
w Europie. Wsparcie dla środków 
dotyczących leśnictwa powinno być 
uzależnione od zapewnienia zgodności 
z dobrymi praktykami leśnymi. W celu 
zagwarantowania, że zalesianie gruntów 
rolnych jest zgodne z celami polityki 
ochrony środowiska Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu dotyczących 
określenia niektórych minimalnych 
wymagań w dziedzinie środowiska 
naturalnego. W tym kontekście Komisja 
musi dopilnować, by wszelkie pierwsze 
zalesienia były dostosowane do warunków 
lokalnych i zgodne ze środowiskiem 
naturalnym, zwiększały różnorodność 
biologiczną, a sadzenie drzew na 
obszarach półnaturalnych muraw było 
zakazane.

Or. en

Poprawka 143
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Leśnictwo jest integralną częścią (25) Leśnictwo jest integralną częścią 
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rozwoju obszarów wiejskich, a wsparcie na 
rzecz zrównoważonego i przyjaznego dla 
klimatu użytkowania gruntów powinno 
obejmować rozwój obszarów leśnych i 
zrównoważone zarządzanie lasami. W 
okresie programowania 2007-2013 różne 
środki obejmowały różne rodzaje wsparcia 
inwestycji i zarządzania w zakresie 
leśnictwa. Aby uprościć ten system, ale 
również umożliwić beneficjentom 
opracowywanie i realizowanie 
połączonych projektów o zwiększonej 
wartości dodanej, jeden środek powinien 
obejmować wszystkie rodzaje wsparcia w 
zakresie inwestycji i zarządzania w 
leśnictwie. Środek ten powinien 
obejmować poszerzanie i ulepszanie 
zasobów leśnych poprzez zalesianie 
gruntów i tworzenie systemów 
rolnoleśnych łączących ekstensywne 
rolnictwo z systemami leśnymi, 
odtwarzanie lasów uszkodzonych w 
wyniku pożarów lub innych klęsk 
żywiołowych oraz odpowiednie środki 
zapobiegawcze, inwestycje w nowe 
technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w 
przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych, w celu zwiększenia 
efektywności gospodarczej i 
środowiskowej posiadaczy lasów oraz 
inwestycji niedochodowych 
zwiększających odporność ekosystemów 
leśnych na skutki zmiany klimatu i ich 
wartość dla środowiska. W ramach takiego 
wsparcia należy unikać zakłócania 
konkurencji i zapewnić jego neutralność w 
stosunku do rynku. W rezultacie należy 
narzucić ograniczenia dotyczące wielkości 
i statusu prawnego beneficjentów.
Działania zapobiegawcze przeciwko 
pożarom powinny odbywać się na 
obszarach sklasyfikowanych przez państwa 
członkowskie jako obszary wysokiego lub 
średniego ryzyka występowania pożarów.
Wszystkie działania zapobiegawcze 
powinny stanowić część planu ochrony 
lasów. W przypadku działania w zakresie 
odtwarzania zniszczonego potencjału 

rozwoju obszarów wiejskich, a wsparcie na 
rzecz zrównoważonego i przyjaznego dla 
klimatu użytkowania gruntów powinno 
obejmować rozwój obszarów leśnych i 
zrównoważone zarządzanie lasami. W 
okresie programowania 2007-2013 różne 
środki obejmowały różne rodzaje wsparcia 
inwestycji i zarządzania w zakresie 
leśnictwa. Aby uprościć ten system, ale 
również umożliwić beneficjentom 
opracowywanie i realizowanie 
połączonych projektów o zwiększonej 
wartości dodanej, jeden środek powinien 
obejmować wszystkie rodzaje wsparcia w 
zakresie inwestycji i zarządzania w 
leśnictwie. Środek ten powinien 
obejmować poszerzanie i ulepszanie 
zasobów leśnych poprzez zalesianie 
gruntów i tworzenie systemów rolno-
leśnych łączących ekstensywne rolnictwo z 
systemami leśnymi, odtwarzanie lasów 
uszkodzonych w wyniku pożarów lub 
innych klęsk żywiołowych oraz 
odpowiednie środki zapobiegawcze, 
inwestycje w nowe technologie w 
dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie i 
wprowadzanie do obrotu produktów 
leśnych, w celu zwiększenia efektywności 
gospodarczej i środowiskowej posiadaczy 
lasów oraz inwestycji niedochodowych 
zwiększających odporność ekosystemów 
leśnych na skutki zmiany klimatu i ich 
wartość dla środowiska. W ramach takiego 
wsparcia należy unikać zakłócania 
konkurencji i zapewnić jego neutralność w 
stosunku do rynku. W rezultacie należy 
narzucić ograniczenia dotyczące wielkości 
i statusu prawnego beneficjentów. Ponadto 
wsparcie powinno ograniczać się do 
działań o korzystnym wpływie na 
różnorodność biologiczną i klimat. Plany 
urządzenia lasu obejmujące aspekty 
różnorodności biologicznej, tak by 
doprowadzić do wymiernej poprawy stanu 
ochrony gatunków i siedlisk, które zależą 
od rolnictwa lub znajdują się pod jego 
wpływem, powinny być warunkiem 
wstępnym w odniesieniu do wszystkich 
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leśnego wystąpienie klęski żywiołowej 
powinno podlegać formalnemu uznaniu 
przez naukową organizację publiczną.
Środek dotyczący leśnictwa powinien być
podejmowany w świetle przedsięwzięć 
prowadzonych przez Unię i państwa 
członkowskie na poziomie 
międzynarodowym oraz oparty na planach 
leśnych państw członkowskich na 
poziomie krajowym lub niższym niż 
krajowy lub na równorzędnych 
instrumentach, które powinny uwzględniać 
zobowiązania podjęte na Konferencjach 
Ministerialnych w sprawie Ochrony Lasów 
w Europie. Środek ten powinien 
przyczyniać się do realizacji strategii leśnej 
dla Unii Europejskiej16. W celu 
zagwarantowania, że zalesianie gruntów 
rolnych jest zgodne z celami polityki 
ochrony środowiska Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu dotyczących 
określenia niektórych minimalnych 
wymagań w dziedzinie środowiska 
naturalnego.

lasów otrzymujących środki finansowe w 
ramach programów rozwoju obszarów 
wiejskich, zgodnie z unijną strategią 
ochrony różnorodności biologicznej. 
Działania zapobiegawcze przeciwko 
pożarom powinny odbywać się na 
obszarach sklasyfikowanych przez państwa 
członkowskie jako obszary wysokiego lub 
średniego ryzyka występowania pożarów.
Wszystkie działania zapobiegawcze 
powinny stanowić część planu ochrony 
lasów. W przypadku działania w zakresie 
odtwarzania zniszczonego potencjału 
leśnego wystąpienie klęski żywiołowej 
powinno podlegać formalnemu uznaniu 
przez naukową organizację publiczną.
Środek dotyczący leśnictwa powinien być
przyjmowany w świetle przedsięwzięć 
prowadzonych przez Unię i państwa 
członkowskie na poziomie 
międzynarodowym oraz oparty na planach 
leśnych państw członkowskich na 
poziomie krajowym lub niższym niż 
krajowy lub na równorzędnych 
instrumentach, które powinny uwzględniać 
zobowiązania podjęte na Konferencjach 
Ministerialnych w sprawie Ochrony Lasów 
w Europie. Środek ten powinien 
przyczyniać się do realizacji strategii leśnej 
dla Unii Europejskiej16. Wszelkie wsparcie 
dla środków w leśnictwie może być 
uwarunkowane zachowaniem zgodności 
ze standardami dotyczącymi dobrych 
praktyk gospodarki leśnej. W celu 
zagwarantowania, że zalesianie gruntów 
rolnych jest zgodne z celami polityki 
ochrony środowiska Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu dotyczących 
określenia niektórych minimalnych 
wymagań w dziedzinie środowiska 
naturalnego. Zalesianie może jednak mieć 
miejsce wyłącznie wówczas, gdy 
wykorzystuje się dostosowane do 
warunków lokalnych rodzime gatunki 
drzew. Ponadto nie zezwala się na 
zalesianie trwałych użytków zielonych, a 
zalesienie nie może odbywać się ze szkodą 
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dla różnorodności biologicznej lub 
środowiska.
Wszelkie wsparcie na rzecz 
wykorzystywania i produkcji bioenergii 
powinno opierać się na kryteriach 
zrównoważonego rozwoju. W przypadku 
gdy na szczeblu UE nie zostałyby 
opracowane wiążące prawnie kryteria 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do biomasy stałej lub gazowej, państwa 
członkowskie uwzględnią kryteria 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do biomasy stałej i gazowej w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 144
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Leśnictwo jest integralną częścią 
rozwoju obszarów wiejskich, a wsparcie na 
rzecz zrównoważonego i przyjaznego dla 
klimatu użytkowania gruntów powinno 
obejmować rozwój obszarów leśnych i 
zrównoważone zarządzanie lasami. W 
okresie programowania 2007-2013 różne 
środki obejmowały różne rodzaje wsparcia 
inwestycji i zarządzania w zakresie 
leśnictwa. Aby uprościć ten system, ale 
również umożliwić beneficjentom 
opracowywanie i realizowanie 
połączonych projektów o zwiększonej 
wartości dodanej, jeden środek powinien 
obejmować wszystkie rodzaje wsparcia w 
zakresie inwestycji i zarządzania w 
leśnictwie. Środek ten powinien 
obejmować poszerzanie i ulepszanie 
zasobów leśnych poprzez zalesianie 
gruntów i tworzenie systemów 

(25) Leśnictwo jest integralną częścią 
rozwoju obszarów wiejskich, a wsparcie na 
rzecz zrównoważonego i przyjaznego dla 
klimatu użytkowania gruntów powinno 
obejmować rozwój obszarów leśnych i 
zrównoważone zarządzanie lasami.
Konsekwentne wdrażanie zrównoważonej 
gospodarki leśnej, wykorzystywanie 
dotychczas niewykorzystanych zasobów 
leśnych i surowca drzewnego oraz 
stosowanie drewna na większą skalę 
stanowią decydujący wkład w realizację 
celów klimatycznych UE oraz obszernych 
założeń strategii UE 2020. W okresie 
programowania 2007-2013 różne środki 
obejmowały różne rodzaje wsparcia 
inwestycji i zarządzania w zakresie 
leśnictwa. Aby uprościć ten system, ale 
również umożliwić beneficjentom 
opracowywanie i realizowanie 
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rolnoleśnych łączących ekstensywne 
rolnictwo z systemami leśnymi, 
odtwarzanie lasów uszkodzonych w 
wyniku pożarów lub innych klęsk 
żywiołowych oraz odpowiednie środki 
zapobiegawcze, inwestycje w nowe 
technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w 
przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych, w celu zwiększenia 
efektywności gospodarczej i 
środowiskowej posiadaczy lasów oraz 
inwestycji niedochodowych 
zwiększających odporność ekosystemów 
leśnych na skutki zmiany klimatu i ich 
wartość dla środowiska. W ramach takiego 
wsparcia należy unikać zakłócania 
konkurencji i zapewnić jego neutralność w 
stosunku do rynku. W rezultacie należy 
narzucić ograniczenia dotyczące wielkości 
i statusu prawnego beneficjentów.
Działania zapobiegawcze przeciwko 
pożarom powinny odbywać się na 
obszarach sklasyfikowanych przez państwa 
członkowskie jako obszary wysokiego lub 
średniego ryzyka występowania pożarów.
Wszystkie działania zapobiegawcze 
powinny stanowić część planu ochrony 
lasów. W przypadku działania w zakresie 
odtwarzania zniszczonego potencjału 
leśnego wystąpienie klęski żywiołowej 
powinno podlegać formalnemu uznaniu 
przez naukową organizację publiczną.
Środek dotyczący leśnictwa powinien być 
podejmowany w świetle przedsięwzięć 
prowadzonych przez Unię i państwa 
członkowskie na poziomie 
międzynarodowym oraz oparty na planach 
leśnych państw członkowskich na 
poziomie krajowym lub niższym niż 
krajowy lub na równorzędnych 
instrumentach, które powinny uwzględniać 
zobowiązania podjęte na Konferencjach 
Ministerialnych w sprawie Ochrony Lasów 
w Europie. Środek ten powinien 
przyczyniać się do realizacji strategii leśnej 
dla Unii Europejskiej16. W celu 
zagwarantowania, że zalesianie gruntów 
rolnych jest zgodne z celami polityki 

połączonych projektów o zwiększonej 
wartości dodanej, jeden środek powinien 
obejmować wszystkie rodzaje wsparcia w 
zakresie inwestycji i zarządzania w 
leśnictwie. Środek ten powinien 
obejmować poszerzanie i ulepszanie 
zasobów leśnych poprzez zalesianie 
gruntów i tworzenie systemów 
rolnoleśnych łączących ekstensywne 
rolnictwo z systemami leśnymi, 
odtwarzanie lasów uszkodzonych w 
wyniku pożarów lub innych klęsk 
żywiołowych oraz odpowiednie środki 
zapobiegawcze, inwestycje w nowe 
technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w 
przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych, w celu zwiększenia 
efektywności gospodarczej i 
środowiskowej posiadaczy lasów oraz 
inwestycji niedochodowych 
zwiększających odporność ekosystemów 
leśnych na skutki zmiany klimatu i ich 
wartość dla środowiska. W ramach takiego 
wsparcia należy unikać zakłócania 
konkurencji i zapewnić jego neutralność w 
stosunku do rynku. W rezultacie należy 
narzucić ograniczenia dotyczące wielkości 
i statusu prawnego beneficjentów.
Działania zapobiegawcze przeciwko 
pożarom powinny odbywać się na 
obszarach sklasyfikowanych przez państwa 
członkowskie jako obszary wysokiego lub 
średniego ryzyka występowania pożarów.
Wszystkie działania zapobiegawcze 
powinny stanowić część planu ochrony 
lasów. W przypadku działania w zakresie 
odtwarzania zniszczonego potencjału 
leśnego wystąpienie klęski żywiołowej 
powinno podlegać formalnemu uznaniu 
przez naukową organizację publiczną.
Środek dotyczący leśnictwa powinien być 
podejmowany w świetle przedsięwzięć 
prowadzonych przez Unię i państwa 
członkowskie na poziomie 
międzynarodowym oraz oparty na planach 
leśnych państw członkowskich na 
poziomie krajowym lub niższym niż 
krajowy lub na równorzędnych 
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ochrony środowiska Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu dotyczących 
określenia niektórych minimalnych 
wymagań w dziedzinie środowiska 
naturalnego.

instrumentach, które powinny uwzględniać 
zobowiązania podjęte na Konferencjach 
Ministerialnych w sprawie Ochrony Lasów 
w Europie. Środek ten powinien 
przyczyniać się do realizacji strategii leśnej 
dla Unii Europejskiej16. W celu 
zagwarantowania, że zalesianie gruntów 
rolnych jest zgodne z celami polityki 
ochrony środowiska Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu dotyczących 
określenia niektórych minimalnych 
wymagań w dziedzinie środowiska 
naturalnego.

Or. de

Poprawka 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Leśnictwo jest integralną częścią 
rozwoju obszarów wiejskich, a wsparcie na 
rzecz zrównoważonego i przyjaznego dla 
klimatu użytkowania gruntów powinno 
obejmować rozwój obszarów leśnych i 
zrównoważone zarządzanie lasami. W 
okresie programowania 2007-2013 różne 
środki obejmowały różne rodzaje wsparcia 
inwestycji i zarządzania w zakresie 
leśnictwa. Aby uprościć ten system, ale 
również umożliwić beneficjentom 
opracowywanie i realizowanie 
połączonych projektów o zwiększonej 
wartości dodanej, jeden środek powinien 
obejmować wszystkie rodzaje wsparcia w 
zakresie inwestycji i zarządzania w 
leśnictwie. Środek ten powinien 
obejmować poszerzanie i ulepszanie 
zasobów leśnych poprzez zalesianie 
gruntów i tworzenie systemów 
rolnoleśnych łączących ekstensywne 

(25) Leśnictwo jest integralną częścią 
rozwoju obszarów wiejskich, a wsparcie na 
rzecz zrównoważonego i przyjaznego dla 
klimatu użytkowania gruntów powinno 
obejmować rozwój obszarów leśnych i 
zrównoważone zarządzanie lasami. W 
okresie programowania 2007-2013 różne 
środki obejmowały różne rodzaje wsparcia 
inwestycji i zarządzania w zakresie 
leśnictwa. Aby uprościć ten system, ale 
również umożliwić beneficjentom 
opracowywanie i realizowanie 
połączonych projektów o zwiększonej 
wartości dodanej, jeden środek powinien 
obejmować wszystkie rodzaje wsparcia w 
zakresie inwestycji i zarządzania w 
leśnictwie. Środek ten powinien 
obejmować poszerzanie i ulepszanie 
zasobów leśnych poprzez zalesianie 
gruntów i tworzenie systemów rolno-
leśnych łączących ekstensywne rolnictwo z 
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rolnictwo z systemami leśnymi, 
odtwarzanie lasów uszkodzonych w 
wyniku pożarów lub innych klęsk 
żywiołowych oraz odpowiednie środki 
zapobiegawcze, inwestycje w nowe 
technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w 
przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych, w celu zwiększenia 
efektywności gospodarczej i 
środowiskowej posiadaczy lasów oraz 
inwestycji niedochodowych 
zwiększających odporność ekosystemów 
leśnych na skutki zmiany klimatu i ich 
wartość dla środowiska. W ramach takiego 
wsparcia należy unikać zakłócania 
konkurencji i zapewnić jego neutralność w 
stosunku do rynku. W rezultacie należy 
narzucić ograniczenia dotyczące wielkości 
i statusu prawnego beneficjentów.
Działania zapobiegawcze przeciwko 
pożarom powinny odbywać się na 
obszarach sklasyfikowanych przez państwa 
członkowskie jako obszary wysokiego lub 
średniego ryzyka występowania pożarów.
Wszystkie działania zapobiegawcze 
powinny stanowić część planu ochrony 
lasów. W przypadku działania w zakresie 
odtwarzania zniszczonego potencjału 
leśnego wystąpienie klęski żywiołowej 
powinno podlegać formalnemu uznaniu 
przez naukową organizację publiczną.
Środek dotyczący leśnictwa powinien być
podejmowany w świetle przedsięwzięć 
prowadzonych przez Unię i państwa 
członkowskie na poziomie 
międzynarodowym oraz oparty na planach 
leśnych państw członkowskich na 
poziomie krajowym lub niższym niż 
krajowy lub na równorzędnych 
instrumentach, które powinny uwzględniać 
zobowiązania podjęte na Konferencjach 
Ministerialnych w sprawie Ochrony Lasów 
w Europie. Środek ten powinien 
przyczyniać się do realizacji strategii leśnej 
dla Unii Europejskiej16. W celu 
zagwarantowania, że zalesianie gruntów 
rolnych jest zgodne z celami polityki 
ochrony środowiska Komisja powinna 

systemami leśnymi, odtwarzanie lasów 
uszkodzonych w wyniku pożarów lub 
innych klęsk żywiołowych oraz 
odpowiednie środki zapobiegawcze, 
inwestycje w nowe technologie w 
dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie i 
wprowadzanie do obrotu produktów 
leśnych, w celu zwiększenia efektywności 
gospodarczej i środowiskowej posiadaczy 
lasów i pracowników leśnych oraz 
inwestycji niedochodowych 
zwiększających odporność ekosystemów 
leśnych na skutki zmiany klimatu i ich 
wartość dla środowiska. W ramach takiego 
wsparcia należy unikać zakłócania 
konkurencji i zapewnić jego neutralność w 
stosunku do rynku. W rezultacie należy 
narzucić ograniczenia dotyczące wielkości 
i statusu prawnego beneficjentów w 
przypadku produkcji drewna.
Ograniczenia te nie powinny mieć 
zastosowania do niedrzewnych produktów 
leśnych lub inwestycji leśnych związanych 
z ochroną środowiska. Działania 
zapobiegawcze przeciwko pożarom 
powinny odbywać się na obszarach 
sklasyfikowanych przez państwa 
członkowskie jako obszary wysokiego lub 
średniego ryzyka występowania pożarów.
Wszystkie działania zapobiegawcze 
powinny stanowić część planu ochrony 
lasów. W przypadku działania w zakresie 
odtwarzania zniszczonego potencjału 
leśnego wystąpienie klęski żywiołowej 
powinno podlegać formalnemu uznaniu 
przez naukową organizację publiczną.
Środek dotyczący leśnictwa powinien być
przyjmowany w świetle przedsięwzięć 
prowadzonych przez Unię i państwa 
członkowskie na poziomie 
międzynarodowym oraz oparty na planach 
leśnych państw członkowskich na 
poziomie krajowym lub niższym niż 
krajowy lub na równorzędnych 
instrumentach, które powinny uwzględniać 
zobowiązania podjęte na Konferencjach 
Ministerialnych w sprawie Ochrony Lasów 
w Europie. Środek ten powinien 
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posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu dotyczących 
określenia niektórych minimalnych 
wymagań w dziedzinie środowiska 
naturalnego.

przyczyniać się do realizacji strategii leśnej 
dla Unii Europejskiej16. W celu 
zagwarantowania, że zalesianie gruntów 
rolnych jest zgodne z celami polityki 
ochrony środowiska Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu dotyczących 
określenia niektórych minimalnych 
wymagań w dziedzinie środowiska 
naturalnego.

Or. en

Poprawka 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Leśnictwo jest integralną częścią 
rozwoju obszarów wiejskich, a wsparcie na 
rzecz zrównoważonego i przyjaznego dla 
klimatu użytkowania gruntów powinno 
obejmować rozwój obszarów leśnych i 
zrównoważone zarządzanie lasami. W 
okresie programowania 2007-2013 różne 
środki obejmowały różne rodzaje wsparcia 
inwestycji i zarządzania w zakresie 
leśnictwa. Aby uprościć ten system, ale 
również umożliwić beneficjentom 
opracowywanie i realizowanie 
połączonych projektów o zwiększonej 
wartości dodanej, jeden środek powinien 
obejmować wszystkie rodzaje wsparcia w 
zakresie inwestycji i zarządzania w 
leśnictwie. Środek ten powinien 
obejmować poszerzanie i ulepszanie 
zasobów leśnych poprzez zalesianie 
gruntów i tworzenie systemów 
rolnoleśnych łączących ekstensywne 
rolnictwo z systemami leśnymi, 
odtwarzanie lasów uszkodzonych w 
wyniku pożarów lub innych klęsk 
żywiołowych oraz odpowiednie środki 

(25) Leśnictwo jest integralną częścią 
rozwoju obszarów wiejskich, a wsparcie na 
rzecz zrównoważonego i przyjaznego dla 
klimatu użytkowania gruntów powinno 
obejmować rozwój obszarów leśnych i 
zrównoważone zarządzanie lasami. W 
okresie programowania 2007-2013 różne 
środki obejmowały różne rodzaje wsparcia 
inwestycji i zarządzania w zakresie 
leśnictwa. Aby uprościć ten system, ale 
również umożliwić beneficjentom 
opracowywanie i realizowanie 
połączonych projektów o zwiększonej 
wartości dodanej, jeden środek powinien 
obejmować wszystkie rodzaje wsparcia w 
zakresie inwestycji i zarządzania w 
leśnictwie. Środek ten powinien 
obejmować poszerzanie i ulepszanie 
zasobów leśnych poprzez zalesianie 
gruntów i tworzenie systemów 
rolnoleśnych łączących ekstensywne 
rolnictwo z systemami leśnymi, 
odtwarzanie lasów uszkodzonych w 
wyniku pożarów lub innych klęsk 
żywiołowych oraz odpowiednie środki 
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zapobiegawcze, inwestycje w nowe 
technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w 
przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych, w celu zwiększenia 
efektywności gospodarczej i 
środowiskowej posiadaczy lasów oraz 
inwestycji niedochodowych 
zwiększających odporność ekosystemów 
leśnych na skutki zmiany klimatu i ich 
wartość dla środowiska. W ramach takiego 
wsparcia należy unikać zakłócania 
konkurencji i zapewnić jego neutralność w 
stosunku do rynku. W rezultacie należy 
narzucić ograniczenia dotyczące wielkości 
i statusu prawnego beneficjentów.
Działania zapobiegawcze przeciwko 
pożarom powinny odbywać się na 
obszarach sklasyfikowanych przez państwa 
członkowskie jako obszary wysokiego lub 
średniego ryzyka występowania pożarów.
Wszystkie działania zapobiegawcze 
powinny stanowić część planu ochrony 
lasów. W przypadku działania w zakresie 
odtwarzania zniszczonego potencjału 
leśnego wystąpienie klęski żywiołowej 
powinno podlegać formalnemu uznaniu 
przez naukową organizację publiczną.
Środek dotyczący leśnictwa powinien być 
podejmowany w świetle przedsięwzięć 
prowadzonych przez Unię i państwa 
członkowskie na poziomie 
międzynarodowym oraz oparty na planach 
leśnych państw członkowskich na 
poziomie krajowym lub niższym niż 
krajowy lub na równorzędnych 
instrumentach, które powinny uwzględniać 
zobowiązania podjęte na Konferencjach 
Ministerialnych w sprawie Ochrony Lasów 
w Europie. Środek ten powinien 
przyczyniać się do realizacji strategii leśnej 
dla Unii Europejskiej16. W celu 
zagwarantowania, że zalesianie gruntów 
rolnych jest zgodne z celami polityki 
ochrony środowiska Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu dotyczących 
określenia niektórych minimalnych 
wymagań w dziedzinie środowiska 

zapobiegawcze, inwestycje w nowe 
technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w 
przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych, inwestycje w obróbkę 
i składowanie biomasy leśnej, zasiew 
wieloletnich upraw energetycznych w celu 
zwiększenia efektywności gospodarczej, 
innowacyjnej i środowiskowej posiadaczy 
lasów oraz inwestycji niedochodowych 
zwiększających odporność ekosystemów 
leśnych na skutki zmiany klimatu i ich 
wartość dla środowiska. W ramach takiego 
wsparcia należy unikać zakłócania 
konkurencji i zapewnić jego neutralność w 
stosunku do rynku. W rezultacie należy 
narzucić ograniczenia dotyczące wielkości 
i statusu prawnego beneficjentów.
Działania zapobiegawcze przeciwko 
pożarom powinny odbywać się na 
obszarach sklasyfikowanych przez państwa 
członkowskie jako obszary wysokiego lub 
średniego ryzyka występowania pożarów.
Wszystkie działania zapobiegawcze 
powinny stanowić część planu ochrony 
lasów. W przypadku działania w zakresie 
odtwarzania zniszczonego potencjału 
leśnego wystąpienie klęski żywiołowej 
powinno podlegać formalnemu uznaniu 
przez naukową organizację publiczną.
Środek dotyczący leśnictwa powinien być 
podejmowany w świetle przedsięwzięć 
prowadzonych przez Unię i państwa 
członkowskie na poziomie 
międzynarodowym oraz oparty na planach 
leśnych państw członkowskich na 
poziomie krajowym lub niższym niż 
krajowy lub na równorzędnych 
instrumentach, które powinny uwzględniać 
zobowiązania podjęte na Konferencjach 
Ministerialnych w sprawie Ochrony Lasów 
w Europie. Środek ten powinien 
przyczyniać się do realizacji strategii leśnej 
dla Unii Europejskiej16. W celu 
zagwarantowania, że zalesianie gruntów 
rolnych jest zgodne z celami polityki 
ochrony środowiska Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu dotyczących 
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naturalnego. określenia niektórych minimalnych 
wymagań w dziedzinie środowiska 
naturalnego.

Or. de

Poprawka 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Grupy producentów pomagają 
rolnikom wspólnie stawiać czoła 
wyzwaniom związanym z rosnącą 
konkurencją i konsolidacją rynków 
niższego szczebla w odniesieniu do 
wprowadzania produktów do obrotu, w 
tym na rynkach lokalnych. Z tego względu 
należy zachęcać do tworzenia grup 
producentów. W celu zapewnienia 
najlepszego wykorzystania ograniczonych 
zasobów finansowych jedynie grupy 
producentów kwalifikujące się jako MŚP 
powinny korzystać ze wsparcia. Aby 
zagwarantować, że grupy producentów 
staną się podmiotami rentownymi, 
warunkiem uznania grupy producentów 
przez państwa członkowskie powinno być 
przedłożenie planu operacyjnego. W celu 
uniknięcia udzielania pomocy operacyjnej i 
aby zachować motywującą rolę wsparcia, 
maksymalny czas trwania pomocy należy 
ograniczyć do pięciu lat.

(27) Grupy producentów pomagają 
rolnikom wspólnie stawiać czoła 
wyzwaniom związanym z rosnącą 
konkurencją i konsolidacją rynków 
niższego szczebla w odniesieniu do 
wprowadzania produktów do obrotu, w 
tym na rynkach lokalnych. Z tego względu 
należy zachęcać do tworzenia grup 
producentów, zrzeszeń tych grup, 
organizacji międzybranżowych, 
spółdzielni wyższego stopnia i innych 
rodzajów zrzeszeń. W celu sprzyjania 
koncentracji podaży należy również 
przewidzieć formy pomocy uzupełniające 
te, które przewidziano dla tworzenia 
wspomnianych podmiotów. Aby 
zagwarantować, że grupy producentów lub 
inne wspomniane rodzaje zrzeszeń staną 
się podmiotami rentownymi, warunkiem 
uznania grupy producentów przez państwa 
członkowskie powinno być przedłożenie 
planu operacyjnego lub programu 
działania. W celu uniknięcia udzielania 
pomocy operacyjnej i aby zachować 
motywującą rolę wsparcia, maksymalny 
czas trwania pomocy należy ograniczyć do 
pięciu lat.

Or. es
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Poprawka 148
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Grupy producentów pomagają 
rolnikom wspólnie stawiać czoła 
wyzwaniom związanym z rosnącą 
konkurencją i konsolidacją rynków 
niższego szczebla w odniesieniu do 
wprowadzania produktów do obrotu, w 
tym na rynkach lokalnych. Z tego względu 
należy zachęcać do tworzenia grup 
producentów. W celu zapewnienia 
najlepszego wykorzystania ograniczonych 
zasobów finansowych jedynie grupy 
producentów kwalifikujące się jako MŚP 
powinny korzystać ze wsparcia. Aby 
zagwarantować, że grupy producentów 
staną się podmiotami rentownymi, 
warunkiem uznania grupy producentów 
przez państwa członkowskie powinno być 
przedłożenie planu operacyjnego. W celu 
uniknięcia udzielania pomocy operacyjnej i 
aby zachować motywującą rolę wsparcia, 
maksymalny czas trwania pomocy należy 
ograniczyć do pięciu lat.

(27) Grupy producentów pomagają 
rolnikom wspólnie stawiać czoła 
wyzwaniom związanym z rosnącą 
konkurencją i konsolidacją rynków 
niższego szczebla w odniesieniu do 
wprowadzania produktów do obrotu, w 
tym na rynkach lokalnych. Z tego względu 
należy zachęcać do tworzenia grup 
producentów w jasno określonym celu 
pomagania rolnikom w zwiększaniu ich 
siły przetargowej w łańcuchu dostaw 
żywności. W celu zapewnienia najlepszego 
wykorzystania ograniczonych zasobów 
finansowych jedynie grupy producentów 
kwalifikujące się jako MŚP powinny 
korzystać ze wsparcia. Aby 
zagwarantować, że grupy producentów 
staną się podmiotami rentownymi, 
warunkiem uznania grupy producentów 
przez państwa członkowskie powinno być 
przedłożenie planu operacyjnego. W celu 
uniknięcia udzielania pomocy operacyjnej i 
aby zachować motywującą rolę wsparcia, 
maksymalny czas trwania pomocy należy 
ograniczyć do pięciu lat.

Or. en

Poprawka 149
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Grupy producentów pomagają (27) Grupy producentów pomagają 
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rolnikom wspólnie stawiać czoła 
wyzwaniom związanym z rosnącą 
konkurencją i konsolidacją rynków 
niższego szczebla w odniesieniu do 
wprowadzania produktów do obrotu, w 
tym na rynkach lokalnych. Z tego względu 
należy zachęcać do tworzenia grup
producentów. W celu zapewnienia 
najlepszego wykorzystania ograniczonych 
zasobów finansowych jedynie grupy 
producentów kwalifikujące się jako MŚP 
powinny korzystać ze wsparcia. Aby 
zagwarantować, że grupy producentów 
staną się podmiotami rentownymi, 
warunkiem uznania grupy producentów 
przez państwa członkowskie powinno być 
przedłożenie planu operacyjnego. W celu 
uniknięcia udzielania pomocy operacyjnej i 
aby zachować motywującą rolę wsparcia, 
maksymalny czas trwania pomocy należy 
ograniczyć do pięciu lat.

rolnikom wspólnie stawiać czoła 
wyzwaniom związanym z rosnącą 
konkurencją i konsolidacją rynków 
niższego szczebla w odniesieniu do 
wprowadzania produktów do obrotu, w 
tym na rynkach lokalnych. Z tego względu 
należy zachęcać do tworzenia i zmiany 
wielkości organizacji producentów w 
drodze połączeń, poprzez zwiększanie 
liczby członków lub zróżnicowanie. W 
celu zapewnienia najlepszego 
wykorzystania ograniczonych zasobów 
finansowych jedynie producenci 
kwalifikujący się jako MŚP powinny 
korzystać ze wsparcia. Aby 
zagwarantować, że organizacje
producentów staną się podmiotami 
rentownymi, warunkiem uznania 
organizacji producentów przez państwa 
członkowskie powinno być przedłożenie 
planu operacyjnego. W celu uniknięcia 
udzielania pomocy operacyjnej i aby 
zachować motywującą rolę wsparcia, 
maksymalny czas trwania pomocy należy 
ograniczyć do pięciu lat.

Or. pt

Poprawka 150
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Grupy producentów pomagają 
rolnikom wspólnie stawiać czoła 
wyzwaniom związanym z rosnącą 
konkurencją i konsolidacją rynków 
niższego szczebla w odniesieniu do 
wprowadzania produktów do obrotu, w 
tym na rynkach lokalnych. Z tego względu 
należy zachęcać do tworzenia grup
producentów. W celu zapewnienia 
najlepszego wykorzystania ograniczonych 

(27) Organizacje producentów pomagają 
rolnikom wspólnie stawiać czoła 
wyzwaniom związanym z rosnącą 
konkurencją i konsolidacją rynków 
niższego szczebla w odniesieniu do 
wprowadzania produktów do obrotu, w 
tym na rynkach lokalnych. Z tego względu 
należy zachęcać do tworzenia lub 
zwiększania wielkości organizacji
producentów. W celu zapewnienia 
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zasobów finansowych jedynie grupy
producentów kwalifikujące się jako MŚP 
powinny korzystać ze wsparcia. Aby 
zagwarantować, że grupy producentów 
staną się podmiotami rentownymi, 
warunkiem uznania grupy producentów 
przez państwa członkowskie powinno być 
przedłożenie planu operacyjnego. W celu 
uniknięcia udzielania pomocy operacyjnej i 
aby zachować motywującą rolę wsparcia, 
maksymalny czas trwania pomocy należy 
ograniczyć do pięciu lat.

najlepszego wykorzystania ograniczonych 
zasobów finansowych jedynie organizacje
producentów kwalifikujące się jako MŚP 
powinny korzystać ze wsparcia. Aby 
zagwarantować, że organizacje
producentów staną się podmiotami 
rentownymi, warunkiem uznania
organizacji producentów przez państwa 
członkowskie powinno być przedłożenie 
planu operacyjnego. W celu uniknięcia 
udzielania pomocy operacyjnej i aby 
zachować motywującą rolę wsparcia, 
maksymalny czas trwania pomocy należy 
ograniczyć do pięciu lat.

Or. en

Poprawka 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska.
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska.
Powinny one w pierwszej kolejności
zachęcać rolników do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
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genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej.
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju
obszarow wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.

dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej.
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań. Wyniki uznanych 
operacji rolnośrodowiskowych należy 
zaliczać na poczet zobowiązań z zakresu 
ekologizacji w ramach płatności 
bezpośrednich. W wielu sytuacjach 
synergie wynikające z zobowiązań 
podjętych wspólnie przez grupę rolników 
zwielokrotniają korzyść dla środowiska i 
klimatu. Wspólne działanie powoduje 
jednak dodatkowe koszty transakcyjne, 
które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich 
w konieczną wiedzę i umiejętności.
Państwa członkowskie powinny utrzymać 
poziom wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 i mieć 
obowiązek wydawania co najmniej 25%
całkowitego wkładu EFRROW na każdy 
program rozwoju obszarów wiejskich na 
rzecz działań związanych z 
przeciwdziałaniem zmianie klimatu i 
przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami. Środek ten 
powinien być dostępny przede wszystkim 
dla osób prowadzących gospodarstwo 
rolne.

Or. de

Poprawka 152
Izaskun Bilbao Barandica



PE489.640v01-00 88/179 AM\903101PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
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konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju 
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.

konieczną wiedzę i umiejętności.

Or. es

Uzasadnienie

Nie należy określać minimalnego udziału procentowego EFRROW w tych działaniach dla 
wszystkich państw członkowskich lub regionów UE, lub przynajmniej nie tak wysokiego 
procentu. Mogłoby to ograniczyć pole działania w związku z bardzo różnorodnymi sytuacjami 
i zaszkodzić uwadze poświęcanej innym priorytetom w dziedzinie rozwoju obszarów 
wiejskich. Ten wyjątek jest tym bardziej konieczny, jeżeli uwzględniony zostanie fakt, że w 
ramach pierwszego filaru wprowadzono nowe obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska 
związane z płatnościami bezpośrednimi.

Poprawka 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 

(28) Płatności
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
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gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju 
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 

gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 .
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szczególnymi ograniczeniami.

Or. it

Poprawka 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska.
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej.
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 

(28) Płatności rolno-środowiskowo-
klimatyczne powinny nadal odgrywać 
znaczącą rolę we wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska.
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej.
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
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środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju 
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.

środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać wymogi 
dotyczące ekologizacji za pomocą środków 
powiązanych ze środkami dotyczącymi 
leśnictwa, płatności w ramach sieci 
Natura 2000 i ramowej dyrektywy wodnej, 
płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.

Or. en

Poprawka 155
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska.
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska.
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
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przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej.
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.

przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej.
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności.
Określenie części całkowitego wkładu 
EFRROW na rzecz każdego programu
rozwoju obszarów wiejskich leży w 
kompetencji państwa członkowskiego i ma
na celu działania związane z 
przeciwdziałaniem zmianie klimatu i 
przystosowaniem się do niej i
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.

Or. lt
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Poprawka 156
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
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zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju 
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.

zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 i wydawać 
orientacyjną kwotę 25 % całkowitego 
wkładu EFRROW na każdy program 
rozwoju obszarów wiejskich na rzecz 
działań związanych z przeciwdziałaniem 
zmianie klimatu i przystosowaniem się do 
niej i zarządzaniem gruntami poprzez 
środki rolnośrodowiskowoklimatyczne, 
rolnictwo ekologiczne i płatności dla 
obszarów Natura 2000 i płatności 
związane z ramową dyrektywą wodną oraz 
płatności na rzecz obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami, a także 
środki związane z praktykami lub 
systemami produkcji o udowodnionej 
przez państwa członkowskie skuteczności 
w zakresie przeciwdziałania zmianie 
klimatu i przystosowania się do niej.

Or. pt

Poprawka 157
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa 
popytu na usługi w zakresie ochrony 

(28) Płatności rolno-środowiskowo-
klimatyczne powinny nadal odgrywać 
znaczącą rolę w promowaniu przejścia na 
zaawansowane zrównoważone systemy 
rolnicze oraz w reagowaniu na wyzwania 
rolno-środowiskowe w sposób 
zintegrowany, na przykład z 
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środowiska. Powinny one dodatkowo 
zachęcać rolników i inne osoby 
gospodarujące gruntami do służenia 
całemu społeczeństwu poprzez 
wprowadzanie lub dalsze stosowanie 
praktyk rolnych przyczyniających się do 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej oraz zgodnych z 
ochroną i poprawą stanu środowiska 
naturalnego, krajobrazu i jego właściwości, 
zasobów naturalnych, gleby i 
różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej.
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju 
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 

uwzględnieniem gospodarki wodnej, 
różnorodności biologicznej, recyklingu 
składników odżywczych oraz utrzymania 
ekosystemu. Powinny one dodatkowo 
zachęcać rolników i inne osoby 
gospodarujące gruntami do służenia 
całemu społeczeństwu poprzez 
wprowadzanie lub dalsze stosowanie 
praktyk rolnych przyczyniających się do 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej oraz zgodnych z 
ochroną i poprawą stanu środowiska 
naturalnego, krajobrazu i jego właściwości, 
zasobów naturalnych, gleby i 
różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na ochronę, zrównoważone 
wykorzystywanie i rozwój różnorodności 
genetycznej w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej.
Płatności powinny wynagradzać 
beneficjentom inwestycje w poprawę 
wyników ekologicznych i klimatycznych 
gospodarstwa dzięki podejmowaniu 
nowych wyzwań takich jak zmiana 
klimatu, energia odnawialna, 
różnorodność biologiczna oraz 
gospodarka wodna i gospodarowanie 
glebą. W wielu sytuacjach synergie 
wynikające z zobowiązań podjętych 
wspólnie przez grupę rolników 
zwielokrotniają korzyść dla środowiska i 
klimatu. Wspólne działanie powoduje 
jednak dodatkowe koszty transakcyjne, 
które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007–2013 wydawać co 
najmniej 30% całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju 
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ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.

obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolno-środowiskowo-klimatyczne, 
rolnictwo ekologiczne i płatności z tytułu 
programu Natura 2000 i ramowej 
dyrektywy wodnej. Państwa członkowskie 
mają obowiązek proponowania środków
na rzecz wsparcia płodozmianu.

Or. en

Poprawka 158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska.
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej.
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 

(28) Płatności rolno-środowiskowo-
klimatyczne powinny nadal odgrywać 
znaczącą rolę we wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska.
Powinny one obejmować środki 
zachęcające do pozytywnego zarządzania 
zobowiązaniami ustanowionymi w tytule 
III rozdział 2 art. 32 rozporządzenia (UE) 
nr DP/2012 w celu dalszego stymulowania 
ich wyników środowiskowych. Powinny 
one dodatkowo zachęcać rolników i inne 
osoby gospodarujące gruntami do służenia 
całemu społeczeństwu poprzez 
wprowadzanie lub dalsze stosowanie 
praktyk rolnych przyczyniających się do 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej oraz zgodnych z 
ochroną i poprawą stanu środowiska 
naturalnego, krajobrazu i jego właściwości, 
zasobów naturalnych, gleby i 
różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
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utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.

uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej.
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007–2013 i wydawać co 
najmniej 50% całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami za pomocą 
środków w ramach priorytetów 4 i 5.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy rolno-środowiskowe okazały się wartościowe i pozostają najlepszym mechanizmem 
osiągania wyników w zakresie środowiska, szczególnie ze względu na obowiązek 
współfinansowania, powinny zatem zostać wzmocnione. Ponadto, aby nadal stymulować 
wyniki środowiskowe płynące z zobowiązań dotyczących obszaru proekologicznego w ramach 
płatności ekologicznych z 1. filara, należy poprzez systemy rolno-środowiskowe zachęcać do 
pozytywnego zarządzania.
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Poprawka 159
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska.
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej.
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 

(28) Płatności rolno-środowiskowo-
klimatyczne powinny nadal odgrywać 
znaczącą rolę we wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na dobra publiczne i usługi w zakresie 
ochrony środowiska. Powinny one 
dodatkowo zachęcać rolników i inne osoby 
gospodarujące gruntami do służenia 
całemu społeczeństwu poprzez 
wprowadzanie lub dalsze stosowanie 
praktyk rolnych przyczyniających się do 
przeciwdziałania zmianie klimatu
związanej z glebami i do przystosowania 
się do niej oraz zgodnych z ochroną i 
poprawą stanu środowiska naturalnego, 
krajobrazu i jego właściwości, zasobów 
naturalnych, gleby, różnorodności 
biologicznej i różnorodności genetycznej.
W tym kontekście powinno zwrócić się 
szczególną uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej.
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
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prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.

zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie utrzymują poziom wysiłków 
podjętych w okresie programowania 2007-
2013 i wydawać co najmniej 40%
całkowitego wkładu EFRROW w każdy 
program rozwoju obszarów wiejskich na 
rzecz działań związanych z 
przeciwdziałaniem zmianie klimatu i 
przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz
rolnictwo ekologiczne i płatności na rzecz 
obszarów objętych wdrażaniem dyrektywy 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa lub dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na przejście od 
obecnych do przyszłych zobowiązań rolno-
środowiskowych i klimatycznych 
przyjmowanych przez rolników i osoby 
gospodarujące gruntami, uwzględniając 
zmiany w poziomie bazowym.

Or. en

Poprawka 160
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska.
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej.
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 

(28) Płatności rolno-środowiskowo-
klimatyczne powinny nadal odgrywać 
znaczącą rolę we wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na dobra publiczne i usługi w zakresie 
ochrony środowiska. Powinny one 
dodatkowo zachęcać rolników i inne osoby 
gospodarujące gruntami do służenia 
całemu społeczeństwu poprzez 
wprowadzanie lub dalsze stosowanie 
praktyk rolnych przyczyniających się do 
przeciwdziałania zmianie klimatu
związanej z glebami i do przystosowania 
się do niej oraz zgodnych z ochroną i 
poprawą stanu środowiska naturalnego, 
krajobrazu i jego właściwości, zasobów 
naturalnych, gleby, różnorodności 
biologicznej i różnorodności genetycznej.
W tym kontekście powinno zwrócić się 
szczególną uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej.
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
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wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.

konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007–2013 wydawać co 
najmniej 35% całkowitego wkładu 
EFRROW w każdy program rozwoju
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej 
i zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolno-środowiskowo-klimatyczne, 
rolnictwo ekologiczne i płatności na rzecz 
obszarów z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami, 
płatności w ramach sieci Natura 2000 i 
ramowej dyrektywy wodnej, inwestycje 
zwiększające odporność i wartość 
ekologiczną ekosystemów leśnych, usługi 
leśno-środowiskowe i klimatyczne oraz 
ochronę lasów. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na przejście od obecnych do 
przyszłych zobowiązań rolno-
środowiskowych i klimatycznych 
przyjmowanych przez rolników i osoby 
gospodarujące gruntami, uwzględniając 
zmiany w poziomie bazowym.

Or. en

Poprawka 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
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gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu
EFRROW na każdy program rozwoju 
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 

gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 i wydawać co 
najmniej 30% całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju 
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
ze szczególnymi ograniczeniami i ze 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
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szczególnymi ograniczeniami. wynikającymi zwłaszcza z suchości, 
wilgoci, jakości gleby i ukształtowania 
terenu.

Or. fr

Poprawka 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
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zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju 
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.

zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju 
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne, środki związane z 
leśnictwem, płatności z tytułu Natura 
2000 i płatności na rzecz obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami, a także 
płatności przeznaczone dla obszarów 
objętych zakresem obowiązywania 
dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa oraz dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić wszystkie środki, które zgodnie z załącznikiem V do wniosku w sprawie 
rozporządzenia EFRROW mają znaczenie dla wspólnotowych priorytetów rozwoju obszarów 
wiejskich. Chodzi o włączenie środków dotyczących lasów (art. 22,23, 24 i 35) oraz wsparcia 
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z tytułu Natura 2000 i ramowej dyrektywy wodnej, tzn. środków zawartych w obecnej osi 2.

Poprawka 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające ze 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników lub grupę innych 
podmiotów gospodarujących gruntami
zwielokrotniają korzyść dla środowiska i 
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transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju 
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.

klimatu. Wspólne działanie powoduje 
jednak dodatkowe koszty transakcyjne, 
które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju 
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
objętych zakresem obowiązywania 
dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa oraz dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić obszary objęte dyrektywą ptasią i inne strefy.

Poprawka 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły



PE489.640v01-00 108/179 AM\903101PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 



AM\903101PL.doc 109/179 PE489.640v01-00

PL

wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju 
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.

wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 i wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju 
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne, środki dotyczące lasów, 
płatności z tytułu Natura 2000 oraz 
ramowej dyrektywy wodnej i płatności na 
rzecz obszarów z ograniczeniami 
naturalnymi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić wszystkie środki, które zgodnie z załącznikiem V do wniosku w sprawie 
rozporządzenia EFRROW mają znaczenie dla wspólnotowych priorytetów rozwoju obszarów 
wiejskich skierowanych na poprawę stanu ekosystemów, zarządzanie zasobami naturalnymi i 
przyczyniają się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Poprawka 165
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska.
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska.
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 



PE489.640v01-00 110/179 AM\903101PL.doc

PL

zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej.
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i
zarządzaniem gruntami poprzez środki
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.

zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej.
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 i mogą wydać
co najmniej 25 % całkowitego wkładu
EFRROW na każdy program rozwoju
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej oraz
zarządzaniem gruntami poprzez środki
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.

Or. bg
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Poprawka 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Podstawą zasady ustanawiania 
zobowiązania umownego obowiązującego 
wszystkie państwa członkowskie powinno 
być określenie minimalnego odsetka po 
przydzieleniu budżetu na rozwój obszarów 
wiejskich. Zdolność absorpcyjna środków 
środowiskowych powinna być określona 
przy uwzględnieniu rodzajów wydatków 
kwalifikowalnych, na podstawie 
doświadczeń z wdrażania środków w 
bieżącym okresie programowania. 
Całkowity wkład EFRROW na rzecz 
dostosowania do warunków 
klimatycznych powinien zostać utrzymany 
na poziomie 25%, ponieważ warunki 
klimatycznie nie mogą być postrzegane 
jako dające realistyczny scenariusz pod 
względem absorpcji finansowania i 
szczególnych potrzeb w zakresie rozwoju 
w państwach członkowskich. Na 
obszarach z ograniczeniami naturalnymi i 
ograniczeniami związanymi z rolnictwem 
ekologicznym wsparcia należy udzielić na 
rozszerzenie zakresu środków związanych 
z ochroną środowiska, biorąc również pod 
uwagę takie środki jak Natura 2000, 
ramowa dyrektywa wodna, pierwsze 
zalesianie, inwestycje nieprodukcyjne, 
środki leśnośrodowiskowe i tworzenie 
systemów rolno-leśnych, a także środki 
środowiskowe w ramach programu 
LEADER.

Or. ro

Poprawka 167
Elisabeth Jeggle
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Płatności z tytułu przejścia na 
rolnictwo ekologiczne lub utrzymania 
takiego rolnictwa powinny zachęcać 
rolników do udziału w takich programach, 
tym samym odpowiadając na rosnące 
zapotrzebowanie społeczeństwa na 
stosowanie praktyk rolniczych przyjaznych 
dla środowiska i na wysokie standardy 
dotyczące dobrostanu zwierząt. W celu 
zwiększenia synergii w korzyściach w 
zakresie różnorodności biologicznej 
płynących z tego środka należy zachęcać 
do zawierania umów zbiorowych i do 
współpracy między rolnikami, aby objąć 
więcej obszarów przyległych. W celu 
uniknięcia masowego powrotu rolników 
do rolnictwa konwencjonalnego należy 
wspierać zarówno środki związane z 
przechodzeniem na rolnictwo ekologiczne, 
jak i z utrzymaniem takiego rolnictwa.
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych poniesionych 
kosztów i utraconych dochodów 
wynikających z podjętego zobowiązania i 
powinny obejmować wyłącznie 
zobowiązania wykraczające poza 
odpowiednie obowiązkowe normy i 
wymogi.

(30) Płatności z tytułu przejścia na 
rolnictwo ekologiczne lub utrzymania 
takiego rolnictwa powinny zachęcać 
rolników do udziału w takich programach, 
tym samym odpowiadając na rosnące 
zapotrzebowanie społeczeństwa na 
stosowanie praktyk rolniczych przyjaznych 
dla środowiska i na wysokie standardy 
dotyczące dobrostanu zwierząt. W celu 
zwiększenia synergii w korzyściach w 
zakresie różnorodności biologicznej 
płynących z tego środka należy zachęcać 
do zawierania umów zbiorowych i do 
współpracy między rolnikami, aby objąć 
więcej obszarów przyległych.

Or. de

Poprawka 168
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Płatności dla rolników na obszarach 
górskich lub na innych obszarach z 

(32) Płatności dla rolników na obszarach 
górskich, w regionach najbardziej 
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ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami powinny 
przyczyniać się, poprzez zachęcenie do 
dalszego użytkowania gruntów rolnych, do 
utrzymania terenów wiejskich oraz 
utrzymania i wspierania zrównoważonych 
systemów rolniczych. W celu zapewnienia 
efektywności takiego wparcia płatności 
powinny rekompensować rolnikom 
utracone dochody i dodatkowe koszty 
związane z niedogodnościami danego 
obszaru.

oddalonych lub na innych obszarach z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami powinny 
przyczyniać się, poprzez zachęcenie do 
dalszego użytkowania gruntów rolnych, do 
utrzymania terenów wiejskich oraz 
utrzymania i wspierania zrównoważonych 
systemów rolniczych. W celu zapewnienia 
efektywności takiego wparcia płatności 
powinny rekompensować rolnikom 
utracone dochody i dodatkowe koszty 
związane z niedogodnościami danego 
obszaru.

Or. pt

Poprawka 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie i 
inne obszary z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
należy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi powinny to 
być kryteria biofizyczne poparte 
wiarygodnymi dowodami naukowymi.
W celu ułatwienia stopniowego znoszenia 
płatności na obszarach, które wskutek 
zastosowania tych kryteriów nie będą już 
uważane za obszary z ograniczeniami 
naturalnymi, należy przyjąć procedurę 
przejściową.

(33) W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie i 
inne obszary z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
należy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi powinny to 
być kryteria poparte wiarygodnymi 
dowodami naukowymi, które 
uwzględniają specyfikę i cele rozwoju 
poszczególnych regionów różnicujących 
się należycie pod względem skali trwałych 
utrudnień naturalnych i rodzaju 
produkcji lub struktury ekonomicznej 
gospodarstwa. Do dnia 31 grudnia 2015 r.
Komisja przedstawia na podstawie 
rezolucji Parlamentu Europejskiego 
z dnia 5 maja 2010 r. (2009/2156(INI)) 
nowy wniosek w sprawie kryteriów.
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Or. de

Uzasadnienie

Wyniki sprawozdania Komisji w sprawie lepszego ukierunkowania wsparcia dla gospodarstw 
znajdujących się na obszarach z ograniczeniami naturalnymi nie są zadowalające. Komisja 
powinna opracować nowy wniosek, biorąc pod uwagę fakt, iż gospodarstwa prowadzące 
różnego rodzaju produkcję na różnych obszarach ponoszą różne koszty i dokonują różnych 
wydatków. Do tego czasu państwa członkowskie powinny stosować dotychczasowe systemy.

Poprawka 170
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie i 
inne obszary z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
należy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi powinny to 
być kryteria biofizyczne poparte 
wiarygodnymi dowodami naukowymi. W 
celu ułatwienia stopniowego znoszenia 
płatności na obszarach, które wskutek 
zastosowania tych kryteriów nie będą już 
uważane za obszary z ograniczeniami 
naturalnymi, należy przyjąć procedurę 
przejściową.

(33) W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie i 
inne obszary z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
należy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi powinny to 
być kryteria biofizyczne poparte 
wiarygodnymi dowodami naukowymi. Do 
dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja powinna 
przedstawić wniosek ustawodawczy w 
sprawie obowiązkowych kryteriów 
biofizycznych i odpowiednich wartości 
progowych, które należy stosować w 
przyszłości do wytyczania obszarów, jak 
również w sprawie odpowiednich zasad 
zawężania wyboru i ustaleń 
przejściowych.

Or. en

Poprawka 171
Diane Dodds
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie i 
inne obszary z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
należy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi powinny to 
być kryteria biofizyczne poparte 
wiarygodnymi dowodami naukowymi. W 
celu ułatwienia stopniowego znoszenia 
płatności na obszarach, które wskutek 
zastosowania tych kryteriów nie będą już 
uważane za obszary z ograniczeniami 
naturalnymi, należy przyjąć procedurę 
przejściową.

(33) W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie i 
inne obszary z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
należy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi powinny to 
być kryteria biofizyczne poparte 
wiarygodnymi dowodami naukowymi. Do 
dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja powinna 
przedstawić wniosek ustawodawczy w 
sprawie obowiązkowych kryteriów 
biofizycznych i odpowiednich wartości 
progowych, które należy stosować w 
przyszłości do wytyczania obszarów, jak 
również w sprawie odpowiednich zasad 
zawężania wyboru i ustaleń 
przejściowych.

Or. en

Poprawka 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie i 
inne obszary z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
należy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi powinny to 
być kryteria biofizyczne poparte 
wiarygodnymi dowodami naukowymi. W 
celu ułatwienia stopniowego znoszenia 

(33) W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie i 
inne obszary z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
należy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami powinny to 
być kryteria społeczno-gospodarcze i
biofizyczne.
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płatności na obszarach, które wskutek 
zastosowania tych kryteriów nie będą już 
uważane za obszary z ograniczeniami 
naturalnymi, należy przyjąć procedurę 
przejściową.

Or. pt

Poprawka 173
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie i 
inne obszary z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
należy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi powinny to 
być kryteria biofizyczne poparte 
wiarygodnymi dowodami naukowymi. W 
celu ułatwienia stopniowego znoszenia 
płatności na obszarach, które wskutek 
zastosowania tych kryteriów nie będą już 
uważane za obszary z ograniczeniami 
naturalnymi, należy przyjąć procedurę 
przejściową.

(33) W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie, 
regiony najbardziej oddalone i inne 
obszary z ograniczeniami naturalnymi lub 
innymi szczególnymi ograniczeniami 
należy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi powinny to 
być kryteria biofizyczne poparte 
wiarygodnymi dowodami naukowymi. W 
celu ułatwienia stopniowego znoszenia 
płatności na obszarach, które wskutek 
zastosowania tych kryteriów nie będą już 
uważane za obszary z ograniczeniami 
naturalnymi, należy przyjąć procedurę 
przejściową.

Or. pt

Poprawka 174
Dimitar Stoyanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Płatności nadal powinny być 
przyznawane posiadaczom lasów, którzy 
świadczą usługi w zakresie ochrony 
środowiska lub przyjazne dla klimatu 
usługi w zakresie ochrony lasu poprzez 
podejmowanie zobowiązań w celu 
poprawy różnorodności biologicznej, 
ochrony wysokiej wartości ekosystemów 
leśnych, zwiększania ich potencjału w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu 
i przystosowania się do niej oraz 
wzmacniania wartości ochronnej lasów w 
związku z erozją gleby, utrzymaniem 
zasobów wodnych oraz zagrożeniami 
naturalnymi. W tym kontekście powinno 
zwrócić się szczególną uwagę na 
zachowanie i promowanie zasobów 
genetycznych lasów. Płatności te przyznaje 
się z tytułu zobowiązań 
leśnośrodowiskowych, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe wymogi 
ustanowione w ustawodawstwie krajowym.
W celu zapewnienia efektywnego i 
racjonalnego wykorzystania zasobów 
budżetowych EFRROW należy powierzyć 
Komisji uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w 
odniesieniu do rodzajów operacji 
kwalifikujących się do wsparcia w ramach 
tego środka.

(35) Płatności nadal powinny być 
przyznawane posiadaczom lasów, którzy 
świadczą usługi w zakresie ochrony 
środowiska lub przyjazne dla klimatu 
usługi w zakresie ochrony lasu poprzez 
podejmowanie zobowiązań w celu ochrony 
i poprawy różnorodności biologicznej, 
ochrony wysokiej wartości ekosystemów 
leśnych, zwiększania ich potencjału w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu 
i przystosowania się do niej oraz 
wzmacniania wartości ochronnej lasów w 
związku z ochroną lasów, erozją gleby, 
utrzymaniem zasobów wodnych oraz 
zagrożeniami naturalnymi. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie i promowanie 
zasobów genetycznych lasów. Płatności te 
przyznaje się z tytułu poniesienia 
dodatkowych kosztów i utraty dochodu w 
wyniku zobowiązań leśnośrodowiskowych, 
które wykraczają poza odpowiednie 
obowiązkowe wymogi ustanowione w 
ustawodawstwie krajowym. W celu 
zapewnienia efektywnego i racjonalnego 
wykorzystania zasobów budżetowych 
EFRROW należy powierzyć Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do rodzajów operacji kwalifikujących się 
do wsparcia w ramach tego środka.

Or. bg

Poprawka 175
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W okresie programowania 2007-2013 
tylko jeden rodzaj współpracy był 
wyraźnie wspierany w ramach polityki 
rozwoju obszarów wiejskich: współpraca 
na rzecz rozwoju nowych produktów, 
procesów i technologii w sektorze rolnym 
i spożywczym oraz w sektorze leśnym. 
Wsparcie tego rodzaju współpracy jest 
nadal konieczne, ale należy je dostosować 
w celu lepszego spełnienia wymogów 
gospodarki opartej na wiedzy. W tym 
kontekście należy przewidzieć możliwość 
finansowania w ramach tego środka 
projektów realizowanych przez pojedynczy 
podmiot, pod warunkiem że uzyskane 
wyniki są rozpowszechniane, a tym 
samym osiągany jest cel 
rozpowszechniania nowych praktyk,
procesów lub produktów. Ponadto stało 
się oczywiste, że wspieranie znacznie 
szerszego zakresu rodzajów współpracy, 
obejmującej szerszy krąg beneficjentów, od 
małych podmiotów po duże, może 
przyczyniać się do osiągania celów polityki 
rozwoju obszarów wiejskich poprzez 
pomaganie podmiotom na obszarach 
wiejskich w przezwyciężeniu 
wynikających z rozdrobnienia trudności 
gospodarczych, środowiskowych i innych.
Z tego względu środek ten należy 
poszerzyć. Wsparcie dla małych 
podmiotów na rzecz organizowania 
wspólnych procedur pracy i wspólnego 
korzystania z pomieszczeń i zasobów 
powinno pomóc im w osiągnięciu
rentowności ekonomicznej pomimo ich 
małych rozmiarów. Wsparcie 
horyzontalnej i wertykalnej współpracy 
między podmiotami łańcucha dostaw oraz 
wsparcie działań promocyjnych w 
kontekście lokalnym powinno być 
katalizatorem racjonalnego gospodarczo 
rozwoju krótkich łańcuchów dostaw, 
rynków lokalnych i lokalnych łańcuchów 
żywnościowych. Wsparcie dotyczące 

(36) Przyszłość rolnictwa oraz 
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 
zależy w dużym stopniu od zdolności 
rolników (zwłaszcza drobnych 
producentów rolnych i młodych 
rolników), MŚP oraz sieci rozwoju 
obszarów wiejskich do współpracy oraz do 
wspólnego działania w ramach wspólnych 
projektów i inwestycji w celu osiągnięcia 
wspólnych celów z korzyścią dla 
wszystkich w przeciwieństwie do 
destrukcyjnej logiki „konkurencyjności” 
polegającej na „równaniu w dół”. 
Oczywiste jest, że wspieranie szerokiego
zakresu rodzajów współpracy, obejmującej
szeroki krąg beneficjentów, może 
przyczyniać się do osiągania celów polityki 
rozwoju obszarów wiejskich poprzez 
pomaganie podmiotom na obszarach 
wiejskich w przezwyciężeniu 
wynikających z rozdrobnienia trudności 
gospodarczych, środowiskowych i innych.
Wsparcie dla małych podmiotów na rzecz 
organizowania wspólnych procedur pracy i 
wspólnego korzystania z pomieszczeń i 
zasobów powinno pomóc im w osiągnięciu
sukcesu pod względem ekonomicznym, 
środowiskowym i społecznym oraz 
zrównoważonego rozwoju pomimo ich 
małych rozmiarów. Wsparcie 
horyzontalnej i wertykalnej współpracy 
między podmiotami łańcucha dostaw oraz 
wsparcie działań promocyjnych w 
kontekście lokalnym powinno być 
katalizatorem racjonalnego gospodarczo 
rozwoju krótkich łańcuchów dostaw, 
rynków lokalnych i lokalnych łańcuchów 
żywnościowych. Wsparcie dotyczące 
wspólnego podejścia do projektów i 
praktyk środowiskowych powinno pomóc 
w zapewnieniu większych i bardziej 
spójnych korzyści dla środowiska i klimatu 
niż mogą uzyskać indywidualne podmioty 
działające bez kontaktu z innymi 
podmiotami (na przykład poprzez praktyki 
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wspólnego podejścia do projektów i 
praktyk środowiskowych powinno pomóc 
w zapewnieniu większych i bardziej 
spójnych korzyści dla środowiska i klimatu 
niż mogą uzyskać indywidualne podmioty 
działające bez kontaktu z innymi 
podmiotami (na przykład poprzez praktyki 
stosowane w odniesieniu do 
niepodzielnych obszarów gruntów).
Wsparcie w tych różnych dziedzinach 
powinno być udzielane w różnej postaci.
Klastry i sieci są szczególnie istotne dla 
wymiany wiedzy fachowej, a także dla 
opracowywania nowej i specjalistycznej 
wiedzy fachowej, usług i produktów.
Projekty pilotażowe są ważnymi 
narzędziami umożliwiającymi zbadanie 
komercyjnego stosowania technologii, 
technik i praktyk w różnych kontekstach 
oraz dostosowanie ich w razie 
konieczności. Grupy operacyjne stanowią 
zasadniczy element europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego (zwanego dalej
„EPI”) na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa. Inne ważne 
narzędzie to lokalne strategie rozwoju 
działające poza ramami rozwoju lokalnego 
w ramach LEADER – między publicznymi 
i prywatnymi podmiotami z obszarów 
wiejskich i miejskich. W przeciwieństwie 
do podejścia LEADER takie partnerstwa i 
strategie mogą być ograniczone do jednego 
sektora lub do stosunkowo szczegółowych 
celów w zakresie rozwoju, w tym do celów 
wyżej wspomnianych. Organizacje 
międzybranżowe również powinny 
kwalifikować się do wsparcia w ramach 
tego środka. Wsparcie to powinno 
ograniczać się do okresu siedmiu lat, z 
wyjątkiem wspólnych działań na rzecz 
środowiska i klimatu w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach.

stosowane w odniesieniu do 
niepodzielnych obszarów gruntów). Z tego 
względu należy rozszerzyć zakres tego 
środka i wspierać go dzięki 
współfinansowaniu na poziomie 85%. 
Wsparcie w tych różnych dziedzinach 
powinno być udzielane w różnej postaci.
Klastry i sieci są szczególnie istotne dla 
wymiany wiedzy fachowej, a także dla 
opracowywania nowej i specjalistycznej 
wiedzy fachowej, usług i produktów.
Projekty pilotażowe są ważnymi 
narzędziami umożliwiającymi zbadanie 
komercyjnego stosowania technologii, 
technik i praktyk w różnych kontekstach 
oraz dostosowanie ich w razie 
konieczności. Grupy operacyjne stanowią 
zasadniczy element europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego (zwanego dalej
„EPI”) na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa. Inne ważne 
narzędzie to lokalne strategie rozwoju
działające poza ramami rozwoju lokalnego 
w ramach LEADER – między publicznymi 
i prywatnymi podmiotami z obszarów 
wiejskich i miejskich. W przeciwieństwie 
do podejścia LEADER takie partnerstwa i 
strategie mogą być ograniczone do jednego 
sektora lub do stosunkowo szczegółowych 
celów w zakresie rozwoju, w tym do celów 
wyżej wspomnianych. Organizacje 
międzybranżowe również powinny 
kwalifikować się do wsparcia w ramach 
tego środka. Wsparcie to powinno 
ograniczać się do okresu siedmiu lat, z 
wyjątkiem wspólnych działań na rzecz 
środowiska i klimatu w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach.

Or. en
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Poprawka 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Rolnicy narażeni są obecnie na 
rosnące ryzyko gospodarcze i 
środowiskowe wskutek zmiany klimatu i 
większej zmienności cenowej. W tym 
kontekście efektywne zarządzanie 
ryzykiem ma dla rolników coraz większe 
znaczenie. Z tej przyczyny należy 
ustanowić środki zarządzania ryzykiem, 
aby pomagać rolnikom w rozwiązywaniu 
problemów związanych z najczęściej 
spotykanymi zagrożeniami. Środek ten 
powinien zatem wspierać rolników w 
pokrywaniu składek płaconych na 
ubezpieczenie plonów, zwierząt i roślin, a 
także pomagać w tworzeniu funduszy 
wspólnego inwestowania i rekompensat 
wypłacanych rolnikom za straty 
wynikające z ognisk chorób zwierząt lub 
roślin bądź incydentów środowiskowych. 
Środek ten powinien również obejmować 
narzędzie stabilizacji dochodów w postaci 
funduszu wspólnego inwestowania w celu 
zapewnienia wsparcia rolnikom 
doświadczającym poważnego spadku 
dochodów. W celu zapewnienia równego 
traktowania rolników w Unii, 
niezakłóconej konkurencji i 
poszanowania międzynarodowych 
zobowiązań Unii należy ustanowić 
szczegółowe warunki udzielania wsparcia 
w ramach tych środków. W celu 
zapewnienia efektywnego wykorzystania 
zasobów budżetowych EFRROW należy 
powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
minimalnego i maksymalnego czasu 
trwania pożyczek komercyjnych 
udzielanych funduszom wspólnego 
inwestowania.

skreślony



AM\903101PL.doc 121/179 PE489.640v01-00

PL

Or. en

Poprawka 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Rolnicy narażeni są obecnie na 
rosnące ryzyko gospodarcze i 
środowiskowe wskutek zmiany klimatu i 
większej zmienności cenowej. W tym 
kontekście efektywne zarządzanie 
ryzykiem ma dla rolników coraz większe 
znaczenie. Z tej przyczyny należy 
ustanowić środki zarządzania ryzykiem, 
aby pomagać rolnikom w rozwiązywaniu 
problemów związanych z najczęściej 
spotykanymi zagrożeniami. Środek ten 
powinien zatem wspierać rolników w 
pokrywaniu składek płaconych na 
ubezpieczenie plonów, zwierząt i roślin, a 
także pomagać w tworzeniu funduszy 
wspólnego inwestowania i rekompensat 
wypłacanych rolnikom za straty 
wynikające z ognisk chorób zwierząt lub 
roślin bądź incydentów środowiskowych. 
Środek ten powinien również obejmować 
narzędzie stabilizacji dochodów w postaci 
funduszu wspólnego inwestowania w celu 
zapewnienia wsparcia rolnikom 
doświadczającym poważnego spadku 
dochodów. W celu zapewnienia równego 
traktowania rolników w Unii, 
niezakłóconej konkurencji i 
poszanowania międzynarodowych 
zobowiązań Unii należy ustanowić 
szczegółowe warunki udzielania wsparcia 
w ramach tych środków. W celu 
zapewnienia efektywnego wykorzystania 
zasobów budżetowych EFRROW należy 
powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 

skreślony
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minimalnego i maksymalnego czasu 
trwania pożyczek komercyjnych 
udzielanych funduszom wspólnego 
inwestowania.

Or. pt

Poprawka 178
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Rolnicy narażeni są obecnie na 
rosnące ryzyko gospodarcze i 
środowiskowe wskutek zmiany klimatu i 
większej zmienności cenowej. W tym 
kontekście efektywne zarządzanie 
ryzykiem ma dla rolników coraz większe 
znaczenie. Z tej przyczyny należy 
ustanowić środki zarządzania ryzykiem, 
aby pomagać rolnikom w rozwiązywaniu 
problemów związanych z najczęściej 
spotykanymi zagrożeniami. Środek ten 
powinien zatem wspierać rolników w 
pokrywaniu składek płaconych na 
ubezpieczenie plonów, zwierząt i roślin, a 
także pomagać w tworzeniu funduszy 
wspólnego inwestowania i rekompensat 
wypłacanych rolnikom za straty 
wynikające z ognisk chorób zwierząt lub 
roślin bądź incydentów środowiskowych. 
Środek ten powinien również obejmować 
narzędzie stabilizacji dochodów w postaci 
funduszu wspólnego inwestowania w celu 
zapewnienia wsparcia rolnikom 
doświadczającym poważnego spadku 
dochodów. W celu zapewnienia równego 
traktowania rolników w Unii, 
niezakłóconej konkurencji i 
poszanowania międzynarodowych 
zobowiązań Unii należy ustanowić 
szczegółowe warunki udzielania wsparcia 
w ramach tych środków. W celu 

skreślony
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zapewnienia efektywnego wykorzystania 
zasobów budżetowych EFRROW należy 
powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
minimalnego i maksymalnego czasu 
trwania pożyczek komercyjnych 
udzielanych funduszom wspólnego 
inwestowania.

Or. it

Poprawka 179
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Rolnicy narażeni są obecnie na 
rosnące ryzyko gospodarcze i 
środowiskowe wskutek zmiany klimatu i 
większej zmienności cenowej. W tym 
kontekście efektywne zarządzanie 
ryzykiem ma dla rolników coraz większe 
znaczenie. Z tej przyczyny należy 
ustanowić środki zarządzania ryzykiem, 
aby pomagać rolnikom w rozwiązywaniu 
problemów związanych z najczęściej 
spotykanymi zagrożeniami. Środek ten 
powinien zatem wspierać rolników w 
pokrywaniu składek płaconych na 
ubezpieczenie plonów, zwierząt i roślin, a 
także pomagać w tworzeniu funduszy 
wspólnego inwestowania i rekompensat
wypłacanych rolnikom za straty 
wynikające z ognisk chorób zwierząt lub
roślin bądź incydentów środowiskowych. 
Środek ten powinien również obejmować 
narzędzie stabilizacji dochodów w postaci 
funduszu wspólnego inwestowania w celu 
zapewnienia wsparcia rolnikom 
doświadczającym poważnego spadku 
dochodów. W celu zapewnienia równego 

(37) Państwa członkowskie powinny móc 
wspierać koszty uruchomienia i koszty 
bieżące funduszy wspólnego inwestowania 
w celu ochrony rolników przed skutkami 
chorób zwierząt i roślin, a także
incydentami środowiskowymi. Nie należy 
jednak w żadnym razie wykorzystywać 
środków publicznych w celu dotowania
rekompensat dla rolników – środki 
publiczne lepiej wykorzystać na 
inwestowanie w środki ostrożności służące 
w pierwszej kolejności zapobieganiu 
klęskom. Ponadto rekompensaty zostaną 
przyznane tylko tym rolnikom, którzy 
wprowadzili konieczne środki ostrożności 
dotyczące chorób zwierząt i roślin, 
ochrony środowiska i wydarzeń 
związanych ze zmianą klimatu. Wszelkie 
pozostałe instrumenty dotyczące 
zarządzania ryzykiem obejmuje jednolita 
wspólna organizacja rynków. 
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traktowania rolników w Unii, 
niezakłóconej konkurencji i 
poszanowania międzynarodowych 
zobowiązań Unii należy ustanowić 
szczegółowe warunki udzielania wsparcia 
w ramach tych środków. W celu 
zapewnienia efektywnego wykorzystania 
zasobów budżetowych EFRROW należy 
powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
minimalnego i maksymalnego czasu 
trwania pożyczek komercyjnych 
udzielanych funduszom wspólnego 
inwestowania.

Or. en

Poprawka 180
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Rolnicy narażeni są obecnie na 
rosnące ryzyko gospodarcze i 
środowiskowe wskutek zmiany klimatu i 
większej zmienności cenowej. W tym 
kontekście efektywne zarządzanie 
ryzykiem ma dla rolników coraz większe 
znaczenie. Z tej przyczyny należy 
ustanowić środki zarządzania ryzykiem, 
aby pomagać rolnikom w rozwiązywaniu 
problemów związanych z najczęściej 
spotykanymi zagrożeniami. Środek ten 
powinien zatem wspierać rolników w 
pokrywaniu składek płaconych na 
ubezpieczenie plonów, zwierząt i roślin, a 
także pomagać w tworzeniu funduszy 
wspólnego inwestowania i rekompensat 
wypłacanych rolnikom za straty 
wynikające z ognisk chorób zwierząt lub 
roślin bądź incydentów środowiskowych. 
Środek ten powinien również obejmować 

(37) Rolnicy narażeni są obecnie na 
rosnące ryzyko gospodarcze i 
środowiskowe wskutek zmiany klimatu i 
większej zmienności cenowej. W tym 
kontekście efektywne zarządzanie 
ryzykiem ma dla rolników coraz większe 
znaczenie. Z tej przyczyny należy 
ustanowić środki zarządzania ryzykiem, 
aby pomagać rolnikom w rozwiązywaniu 
problemów związanych z najczęściej 
spotykanymi zagrożeniami. Środek ten 
powinien zatem wspierać rolników w 
pokrywaniu składek płaconych na 
ubezpieczenie plonów, zwierząt i roślin, a 
także pomagać w tworzeniu funduszy 
wspólnego inwestowania i rekompensat 
wypłacanych rolnikom za straty 
wynikające z ognisk chorób zwierząt lub 
roślin bądź incydentów klimatycznych lub 
środowiskowych. Środek ten powinien 
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narzędzie stabilizacji dochodów w postaci 
funduszu wspólnego inwestowania w celu 
zapewnienia wsparcia rolnikom 
doświadczającym poważnego spadku 
dochodów. W celu zapewnienia równego 
traktowania rolników w Unii, 
niezakłóconej konkurencji i poszanowania 
międzynarodowych zobowiązań Unii 
należy ustanowić szczegółowe warunki 
udzielania wsparcia w ramach tych 
środków. W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystania zasobów budżetowych 
EFRROW należy powierzyć Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do określania minimalnego i 
maksymalnego czasu trwania pożyczek 
komercyjnych udzielanych funduszom 
wspólnego inwestowania.

również obejmować narzędzie stabilizacji 
dochodów w postaci funduszu wspólnego 
inwestowania lub w postaci wsparcia w 
zakresie pokrywania kosztów polis 
ubezpieczeniowych zawartych przez 
fundusz wspólnego inwestowania w celu 
zapewnienia wsparcia rolnikom 
doświadczającym poważnego spadku 
dochodów. W celu zapewnienia równego 
traktowania rolników w Unii, 
niezakłóconej konkurencji i poszanowania 
międzynarodowych zobowiązań Unii 
należy ustanowić szczegółowe warunki 
udzielania wsparcia w ramach tych 
środków. W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystania zasobów budżetowych 
EFRROW należy powierzyć Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do określania minimalnego i 
maksymalnego czasu trwania pożyczek 
komercyjnych udzielanych funduszom 
wspólnego inwestowania.

Or. it

Poprawka 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Rolnicy narażeni są obecnie na 
rosnące ryzyko gospodarcze i 
środowiskowe wskutek zmiany klimatu i 
większej zmienności cenowej. W tym 
kontekście efektywne zarządzanie 
ryzykiem ma dla rolników coraz większe 
znaczenie. Z tej przyczyny należy 
ustanowić środki zarządzania ryzykiem, 
aby pomagać rolnikom w rozwiązywaniu 
problemów związanych z najczęściej 

(37) Rolnicy narażeni są obecnie na 
rosnące ryzyko gospodarcze i 
środowiskowe wskutek zmiany klimatu i 
większej zmienności cenowej. W tym 
kontekście efektywne zarządzanie 
ryzykiem ma dla rolników coraz większe 
znaczenie. Z tej przyczyny należy 
ustanowić środki zarządzania ryzykiem, 
aby pomagać rolnikom w rozwiązywaniu 
problemów związanych z najczęściej 
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spotykanymi zagrożeniami. Środek ten 
powinien zatem wspierać rolników w 
pokrywaniu składek płaconych na 
ubezpieczenie plonów, zwierząt i roślin, a 
także pomagać w tworzeniu funduszy 
wspólnego inwestowania i rekompensat 
wypłacanych rolnikom za straty 
wynikające z ognisk chorób zwierząt lub 
roślin bądź incydentów środowiskowych. 
Środek ten powinien również obejmować 
narzędzie stabilizacji dochodów w postaci 
funduszu wspólnego inwestowania w celu 
zapewnienia wsparcia rolnikom 
doświadczającym poważnego spadku 
dochodów. W celu zapewnienia równego 
traktowania rolników w Unii, 
niezakłóconej konkurencji i poszanowania 
międzynarodowych zobowiązań Unii 
należy ustanowić szczegółowe warunki 
udzielania wsparcia w ramach tych 
środków. W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystania zasobów budżetowych 
EFRROW należy powierzyć Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do określania minimalnego i 
maksymalnego czasu trwania pożyczek 
komercyjnych udzielanych funduszom 
wspólnego inwestowania.

spotykanymi zagrożeniami. Środek ten 
powinien zatem wspierać rolników w 
pokrywaniu składek płaconych na 
ubezpieczenie plonów, zwierząt i roślin, a 
także pomagać w tworzeniu funduszy 
wspólnego inwestowania i rekompensat 
wypłacanych rolnikom za straty 
wynikające z ognisk chorób zwierząt lub 
roślin bądź incydentów klimatycznych lub 
środowiskowych. Środek ten powinien 
również obejmować narzędzie stabilizacji 
dochodów w postaci funduszu wspólnego 
inwestowania w celu zapewnienia wsparcia 
rolnikom doświadczającym poważnego 
spadku dochodów. W celu zapewnienia 
równego traktowania rolników w Unii, 
niezakłóconej konkurencji i poszanowania 
międzynarodowych zobowiązań Unii 
należy ustanowić szczegółowe warunki 
udzielania wsparcia w ramach tych
środków. W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystania zasobów budżetowych 
EFRROW należy powierzyć Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do określania minimalnego i 
maksymalnego czasu trwania pożyczek 
komercyjnych udzielanych funduszom 
wspólnego inwestowania.

Or. it

Poprawka 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Rolnicy narażeni są obecnie na 
rosnące ryzyko gospodarcze i 
środowiskowe wskutek zmiany klimatu i 
większej zmienności cenowej. W tym 
kontekście efektywne zarządzanie 
ryzykiem ma dla rolników coraz większe 

(37) Rolnicy narażeni są obecnie na 
rosnące ryzyko gospodarcze i 
środowiskowe wskutek zmiany klimatu i 
większej zmienności cenowej. W tym 
kontekście efektywne zarządzanie 
ryzykiem ma dla rolników coraz większe 
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znaczenie. Z tej przyczyny należy 
ustanowić środki zarządzania ryzykiem, 
aby pomagać rolnikom w rozwiązywaniu 
problemów związanych z najczęściej 
spotykanymi zagrożeniami. Środek ten 
powinien zatem wspierać rolników w 
pokrywaniu składek płaconych na 
ubezpieczenie plonów, zwierząt i roślin, a 
także pomagać w tworzeniu funduszy 
wspólnego inwestowania i rekompensat 
wypłacanych rolnikom za straty 
wynikające z ognisk chorób zwierząt lub 
roślin bądź incydentów środowiskowych.
Środek ten powinien również obejmować 
narzędzie stabilizacji dochodów w postaci 
funduszu wspólnego inwestowania w celu 
zapewnienia wsparcia rolnikom 
doświadczającym poważnego spadku 
dochodów. W celu zapewnienia równego 
traktowania rolników w Unii, 
niezakłóconej konkurencji i poszanowania 
międzynarodowych zobowiązań Unii 
należy ustanowić szczegółowe warunki 
udzielania wsparcia w ramach tych 
środków. W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystania zasobów budżetowych 
EFRROW należy powierzyć Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do określania minimalnego i 
maksymalnego czasu trwania pożyczek 
komercyjnych udzielanych funduszom 
wspólnego inwestowania.

znaczenie. Z tej przyczyny należy 
ustanowić środki zarządzania ryzykiem, 
aby pomagać rolnikom w rozwiązywaniu 
problemów związanych z najczęściej 
spotykanymi zagrożeniami. Środek ten 
powinien zatem wspierać rolników lub 
grupy rolników w pokrywaniu składek 
płaconych na ubezpieczenie plonów, 
zwierząt i roślin, a także pomagać w 
tworzeniu funduszy wspólnego 
inwestowania i rekompensat wypłacanych 
rolnikom za straty wynikające z ognisk 
chorób zwierząt lub roślin bądź 
incydentów środowiskowych lub 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych.
Środek ten powinien również obejmować 
narzędzie stabilizacji dochodów w postaci
funduszu wspólnego inwestowania lub 
umowy ubezpieczenia w celu zapewnienia 
wsparcia rolnikom doświadczającym 
poważnego spadku dochodów. W celu 
zapewnienia równego traktowania 
rolników w Unii, niezakłóconej 
konkurencji i poszanowania 
międzynarodowych zobowiązań Unii 
należy ustanowić szczegółowe warunki 
udzielania wsparcia w ramach tych 
środków. W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystania zasobów budżetowych 
EFRROW należy powierzyć Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do określania minimalnego i 
maksymalnego czasu trwania pożyczek 
komercyjnych udzielanych funduszom 
wspólnego inwestowania.

Or. en

Poprawka 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Głównym problemem, jaki może 
dotknąć odnawialne zasoby naturalne w 
sektorze rolnym w regionie 
śródziemnomorskim, jest ryzyko pożarów 
lasów. Dlatego odpowiedni rozwój 
obszarów wiejskich w tym regionie musi 
zawierać środki monitorowania i 
zapobiegania, obejmujące edukację i 
uczulanie zarówno lokalnej ludności, jak i 
osób z różnych powodów odwiedzających 
ten region.

Or. es

Poprawka 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W ciągu kilku lat podejście LEADER 
do rozwoju obszarów wiejskich 
udowodniło swoją użyteczność we 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
poprzez całkowite uwzględnienie 
wielosektorowych potrzeb w zakresie 
endogenicznego rozwoju obszarów 
wiejskich z zastosowaniem podejścia 
oddolnego. Z tego względu należy 
kontynuować stosowanie podejścia 
LEADER w przyszłości i podejście to 
powinno pozostać obowiązkowe dla 
wszystkich programów rozwoju obszarów 
wiejskich.

(38) W ciągu kilku lat podejście LEADER 
do rozwoju obszarów wiejskich 
udowodniło swoją użyteczność we 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
poprzez całkowite uwzględnienie 
wielosektorowych potrzeb w zakresie 
endogenicznego rozwoju obszarów 
wiejskich z zastosowaniem podejścia 
oddolnego. Z tego względu należy 
kontynuować stosowanie podejścia 
LEADER w przyszłości i podejście to 
powinno pozostać obowiązkowe dla 
wszystkich programów rozwoju obszarów 
wiejskich. Wartość dodana podejścia 
LEADER nie ogranicza się do 
realizowanych projektów i namacalnych 
rezultatów, oddolne podejście lokalnej 
grupy działania może również generować 
znaczącą wartość dodaną taką jak 
„budowanie zdolności” czy „wzmocnienie 
pozycji społeczności lokalnej”, której nie 
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można uzyskać, w przypadku gdy proces 
podejmowania decyzji zdominowany jest 
przez władze lokalne.1

__________________
1 Zgodnie ze sprawozdaniem specjalnym 
nr 5/2010 Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego pt. „Wdrożenie 
podejścia Leader w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich”.

Or. en

Poprawka 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Wsparcie z EFRROW na rzecz 
rozwoju lokalnego w ramach LEADER 
powinno obejmować wszystkie aspekty 
przygotowywania i realizowania lokalnych 
strategii rozwoju i działania lokalnych grup 
działania, a także współpracę między 
terytoriami i grupami przyczyniającą się do 
rozwoju lokalnego, który odbywa się w 
sposób oddolny i którym kieruje 
społeczność. W celu umożliwienia 
partnerom z obszarów wiejskich, gdzie 
inicjatywa LEADER nie jest jeszcze 
stosowana, zbadania opracowywania i 
realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz 
przygotowania się do tych czynności, 
należy objąć finansowaniem także „pakiet 
startowy LEADER”. W celu zapewnienia 
efektywnego i racjonalnego wykorzystania 
zasobów budżetowych EFRROW należy 
powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do szczegółowego 
określania kwalifikowalnych kosztów 
aktywizacji lokalnych grup działania.

(40) Wsparcie z EFRROW na rzecz 
rozwoju lokalnego w ramach LEADER 
powinno obejmować wszystkie aspekty 
przygotowywania i realizowania lokalnych 
strategii rozwoju i działania lokalnych grup 
działania, w których procesem 
podejmowania decyzji kieruje lokalna 
społeczność na zasadzie partnerstwa z 
innymi właściwymi podmiotami, a także 
współpracę między terytoriami i grupami 
przyczyniającą się do rozwoju lokalnego, 
który odbywa się w sposób oddolny i 
którym kieruje społeczność. W celu 
umożliwienia partnerom z obszarów 
wiejskich, gdzie inicjatywa LEADER nie 
jest jeszcze stosowana, zbadania 
opracowywania i realizacji lokalnej 
strategii rozwoju oraz przygotowania się 
do tych czynności, należy objąć 
finansowaniem także „pakiet startowy 
LEADER”. W celu zapewnienia 
efektywnego i racjonalnego wykorzystania 
zasobów budżetowych EFRROW oraz 
wdrożenia podejścia LEADER należy 
powierzyć Komisji uprawnienia do 
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przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do szczegółowego 
określania kwalifikowalnych kosztów 
aktywizacji lokalnych grup działania oraz 
w celu przyjmowania przepisów służących 
zapewnieniu, że państwa członkowskie w 
pełni wdrożyły podejście oparte na 
społeczności lokalnej.

Or. en

Poprawka 186
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Inwestycje są wspólnym elementem 
wielu środków rozwoju obszarów 
wiejskich w ramach niniejszego 
rozporządzenia i mogą dotyczyć operacji o 
bardzo różnorodnym charakterze. W celu 
zapewnienia przejrzystości realizacji tych 
operacji należy ustanowić pewne wspólne 
zasady dla wszystkich inwestycji. Te 
wspólne zasady powinny zawierać 
określenie rodzajów wydatków, które 
można uznać za wydatki inwestycyjne, i 
zapewniać udzielanie wsparcia wyłącznie 
inwestycjom tworzącym nową wartość w 
rolnictwie. W celu uwzględnienia specyfiki 
określonych rodzajów inwestycji, takich 
jak zakup używanych urządzeń i proste 
inwestycje odtworzeniowe, i zapewnienia 
jednocześnie efektywnego wykorzystania 
środków finansowych EFRROW należy 
powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do wyznaczania 
warunków uznawania określonych 
rodzajów inwestycji za wydatki 
kwalifikowalne. Aby ułatwić realizację 
projektów inwestycyjnych, należy 
umożliwić państwom członkowskim 

(41) Inwestycje są wspólnym elementem 
wielu środków rozwoju obszarów 
wiejskich w ramach niniejszego 
rozporządzenia i mogą dotyczyć operacji o 
bardzo różnorodnym charakterze. W celu 
zapewnienia przejrzystości realizacji tych 
operacji należy ustanowić pewne wspólne 
zasady dla wszystkich inwestycji. Te 
wspólne zasady powinny zawierać 
określenie rodzajów wydatków, które 
można uznać za wydatki inwestycyjne, i 
zapewniać udzielanie wsparcia wyłącznie 
inwestycjom tworzącym nową wartość w 
rolnictwie. W przypadku nawadniania za 
wydatki kwalifikujące się uznaje się nowe 
inwestycje, w tym modernizację 
istniejących systemów mającą na celu 
bardziej racjonalne zużycie wody, o ile 
inwestycje te gwarantują, że zasoby nie 
zostaną wyczerpane, że środowisko wodne 
nie zostanie zniszczone i że zostanie 
utrzymany dobry stan ekologiczny wód. W 
celu uwzględnienia specyfiki określonych 
rodzajów inwestycji, takich jak zakup 
używanych urządzeń i proste inwestycje 
odtworzeniowe, i zapewnienia 
jednocześnie efektywnego wykorzystania 
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wypłacanie zaliczek. W celu zapewnienia 
skuteczności, uczciwości i trwałego 
wpływu pomocy z EFRROW należy 
ustanowić przepisy gwarantujące, że 
inwestycje związane z operacjami są trwałe 
oraz że wsparcie w ramach EFRROW nie 
jest wykorzystywane do zakłócania 
konkurencji.

środków finansowych EFRROW należy
powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do wyznaczania 
warunków uznawania określonych 
rodzajów inwestycji za wydatki 
kwalifikowalne. Aby ułatwić realizację 
projektów inwestycyjnych, należy 
umożliwić państwom członkowskim 
wypłacanie zaliczek. W celu zapewnienia 
skuteczności, uczciwości i trwałego 
wpływu pomocy z EFRROW należy 
ustanowić przepisy gwarantujące, że 
inwestycje związane z operacjami są trwałe 
oraz że wsparcie w ramach EFRROW nie 
jest wykorzystywane do zakłócania 
konkurencji.

Or. fr

Poprawka 187
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Aby zagwarantować, że zasoby 
finansowe na rozwój obszarów wiejskich 
są wykorzystywane w najlepszy możliwy 
sposób, oraz aby kierować środki w 
ramach programów rozwoju obszarów 
wiejskich zgodnie z priorytetami Unii w 
zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ale 
również aby zagwarantować równe 
traktowanie wnioskodawców, państwa 
członkowskie powinny ustanowić kryteria 
wyboru na potrzeby selekcji projektów. 
Wyjątek od tej zasady należy czynić 
wyłącznie w przypadku tych środków, w 
ramach których wsparcie polega na 
płatnościach za świadczenie usług 
rolnośrodowiskowych lub dotyczących 
dobrostanu zwierząt. Przy stosowaniu 
kryteriów wyboru należy uwzględnić 

(44) Aby zagwarantować, że zasoby 
finansowe na rozwój obszarów wiejskich 
są wykorzystywane w najlepszy możliwy 
sposób, oraz aby kierować środki w 
ramach programów rozwoju obszarów 
wiejskich zgodnie z priorytetami Unii w 
zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ale 
również aby zagwarantować równe 
traktowanie wnioskodawców, państwa 
członkowskie powinny ustanowić kryteria 
wyboru na potrzeby selekcji projektów. 
Wyjątek od tej zasady należy czynić 
wyłącznie w przypadku tych środków, w 
ramach których wsparcie polega na 
płatnościach za świadczenie usług 
rolnośrodowiskowych lub dotyczących 
dobrostanu zwierząt. Przy stosowaniu 
kryteriów wyboru należy uwzględnić 



PE489.640v01-00 132/179 AM\903101PL.doc

PL

zasadę proporcjonalności w odniesieniu do 
małych dotacji.

zasadę proporcjonalności w odniesieniu do 
małych dotacji oraz oszacować wkład 
inicjatyw w promowanie równości szans 
kobiet w środowisku wiejskim.

Or. es

Poprawka 188
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) W celu przyczynienia się do osiągania 
celów EPI na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa należy 
utworzyć Sieć EPI umożliwiającą 
nawiązywanie kontaktów między grupami 
operacyjnymi, służbami doradczymi i 
badaczami zajmującymi się wdrażaniem 
działań ukierunkowanych na innowacje w 
rolnictwie. Należy sfinansować takie 
działania w ramach pomocy technicznej na 
poziomie Unii.

(47) W celu przyczynienia się do osiągania 
celów EPI na rzecz wydajnego 
i zrównoważonego rolnictwa należy 
utworzyć Sieć EPI umożliwiającą 
nawiązywanie kontaktów między grupami 
operacyjnymi, służbami doradczymi, 
organizacjami pozarządowymi
i badaczami zajmującymi się wdrażaniem 
działań ukierunkowanych na innowacje 
w rolnictwie. Należy sfinansować takie 
działania w ramach pomocy technicznej na 
poziomie Unii.

Or. en

Poprawka 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) W celu przyczynienia się do osiągania 
celów EPI na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa należy 
utworzyć Sieć EPI umożliwiającą 
nawiązywanie kontaktów między grupami 
operacyjnymi, służbami doradczymi i 

(47) W celu przyczynienia się do osiągania 
celów EPI na rzecz wydajnego 
i zrównoważonego rolnictwa należy 
utworzyć Sieć EPI umożliwiającą 
nawiązywanie kontaktów między grupami 
operacyjnymi, służbami doradczymi, 
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badaczami zajmującymi się wdrażaniem 
działań ukierunkowanych na innowacje w 
rolnictwie. Należy sfinansować takie 
działania w ramach pomocy technicznej na 
poziomie Unii.

organizacjami pozarządowymi
i badaczami zajmującymi się wdrażaniem 
działań ukierunkowanych na innowacje 
w rolnictwie. Należy sfinansować takie 
działania w ramach pomocy technicznej na 
poziomie Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Aby takie europejskie partnerstwa innowacyjne mogły funkcjonować, kluczowe znaczenie ma 
zapewnienie organizacjom pozarządowym jednakowego dostępu do sieci i wkładu w jej 
działania. Dlatego nie ma powodu, dla którego nie należałoby ich wyraźnie wymienić już 
w tekście.

Poprawka 190
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) W trakcie okresu programowania 
2007-2013 sieć ekspercka ds. oceny 
działała w kontekście Europejskiej Sieci 
Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 
celu uwzględnienia określonych potrzeb 
związanych z oceną należy utworzyć 
Europejską Sieć Oceny Rozwoju 
Obszarów Wiejskich dla okresu 
programowania 2014-2020, by zebrać 
wszystkie podmioty zaangażowane w 
działania w zakresie oceny i ułatwić 
wymianę wiedzy eksperckiej w tej 
dziedzinie. Należy sfinansować takie 
działania w ramach pomocy technicznej.

(48) W trakcie okresu programowania 
2007-2013 sieć ekspercka ds. oceny 
działała w kontekście Europejskiej Sieci 
Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 
celu uwzględnienia określonych potrzeb 
związanych z oceną należy utworzyć 
Europejską Sieć Oceny Rozwoju 
Obszarów Wiejskich dla okresu 
programowania 2014-2020, by zebrać 
wszystkie podmioty zaangażowane w 
działania w zakresie oceny i ułatwić 
wymianę wiedzy eksperckiej w tej 
dziedzinie. Sieć ta poświęca szczególną 
uwagę postępom w dziedzinie dostępu 
kobiet do współwłasności gospodarstw, 
programom wsparcia dla 
przedsiębiorczości i inicjatywom 
skupionym na zwiększaniu równości szans 
mężczyzn i kobiet w środowisku wiejskim.
Należy sfinansować takie działania w 
ramach pomocy technicznej.
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Poprawka 191
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) EFRROW powinien zasygnalizować, 
że Unia dostrzega sposób, w jaki lokalne 
podejście do rozwoju i wymiar 
transnarodowy mogą wzajemnie się 
wzmacniać, szczególnie gdy obecny jest 
duch innowacji. Należy to uczynić poprzez 
przyznawanie nagród ograniczonej liczbie 
projektów, które stanowią przykład tych 
cech. Nagrody te powinny uzupełniać 
inne źródła finansowania dostępne za 
pośrednictwem polityki rozwoju obszarów 
wiejskich poprzez wyróżnianie wiodących 
odpowiednich projektów, bez względu na 
to, czy są one finansowane również w 
ramach programu rozwoju obszarów 
wiejskich.

skreślony

Or. en

Poprawka 192
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) EFRROW powinien zasygnalizować, 
że Unia dostrzega sposób, w jaki lokalne 
podejście do rozwoju i wymiar 
transnarodowy mogą wzajemnie się 
wzmacniać, szczególnie gdy obecny jest 
duch innowacji. Należy to uczynić poprzez 
przyznawanie nagród ograniczonej liczbie 

skreślony



AM\903101PL.doc 135/179 PE489.640v01-00

PL

projektów, które stanowią przykład tych 
cech. Nagrody te powinny uzupełniać 
inne źródła finansowania dostępne za 
pośrednictwem polityki rozwoju obszarów 
wiejskich poprzez wyróżnianie wiodących 
odpowiednich projektów, bez względu na 
to, czy są one finansowane również w 
ramach programu rozwoju obszarów 
wiejskich.

Or. en

Poprawka 193
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) W programach rozwoju obszarów 
wiejskich należy przewidzieć innowacyjne 
działania promujące sektor rolny, który jest 
efektywny pod względem wykorzystania 
surowców, produktywny i niskoemisyjny, 
przy wsparciu ze strony EPI na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.
Celem EPI powinno być promowanie 
szybszego i szerszego zastosowania 
innowacyjnych rozwiązań w praktyce. EPI 
powinno tworzyć wartość dodaną przez
zwiększenie absorpcji i efektywności 
instrumentów związanych z 
innowacyjnością i wzmocnienie synergii 
między nimi. EPI powinno wypełnić luki 
poprzez lepsze powiązanie badań z 
praktycznym rolnictwem.

(51) W programach rozwoju obszarów 
wiejskich należy przewidzieć innowacyjne 
działania promujące sektor rolny, który jest 
efektywny pod względem wykorzystania 
surowców, agroekologiczny i 
niskoemisyjny, przy wsparciu ze strony 
EPI na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa, z 
uwzględnieniem innowacji społecznych i 
postępu społecznego. Celem EPI powinno 
być promowanie szybszego, równego, 
dostępnego i szerszego zastosowania 
innowacyjnych rozwiązań w praktyce. EPI 
powinno tworzyć wartość dodaną przez
poprawę absorpcji, równego dostępu i 
efektywności instrumentów związanych z 
innowacyjnością (z uwzględnieniem 
innowacji agroekologicznych i
społecznych) oraz wzmocnienie synergii 
między nimi. EPI powinno wypełnić luki 
poprzez lepsze powiązanie badań z 
praktycznym rolnictwem w celu sprostania 
wymaganiom obywateli dotyczącym 
bezpiecznej, zdrowej i bogatej w składniki 
odżywcze żywności, jak również szerszych
aspektów rozwoju obszarów wiejskich 
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takich jak warunki mieszkaniowe, 
infrastruktura i usługi na obszarach 
wiejskich. Nacisk należy położyć na 
agroekologiczne i niskonakładowe 
praktyki rolne, badania i innowacje 
kierowane przez rolników oraz innowacje 
społeczne w rozwoju obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) W programach rozwoju obszarów 
wiejskich należy przewidzieć innowacyjne 
działania promujące sektor rolny, który jest 
efektywny pod względem wykorzystania 
surowców, produktywny i niskoemisyjny, 
przy wsparciu ze strony EPI na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.
Celem EPI powinno być promowanie 
szybszego i szerszego zastosowania 
innowacyjnych rozwiązań w praktyce. EPI 
powinno tworzyć wartość dodaną przez 
zwiększenie absorpcji i efektywności 
instrumentów związanych z 
innowacyjnością i wzmocnienie synergii 
między nimi. EPI powinno wypełnić luki 
poprzez lepsze powiązanie badań z 
praktycznym rolnictwem.

(51) W programach rozwoju obszarów 
wiejskich należy przewidzieć innowacyjne 
działania promujące sektor rolny, który jest 
efektywny pod względem wykorzystania 
surowców, produktywny, zrównoważony i 
niskoemisyjny, przy wsparciu ze strony 
EPI na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa. Celem EPI 
powinno być promowanie szybszego i 
szerszego zastosowania innowacyjnych 
rozwiązań w praktyce. EPI powinno 
tworzyć wartość dodaną przez zwiększenie 
absorpcji i efektywności instrumentów 
związanych z innowacyjnością i 
wzmocnienie synergii między nimi. EPI 
powinno wypełnić luki poprzez lepsze 
powiązanie badań z praktycznym 
rolnictwem i musi wspierać rolnictwo 
oparte na wiedzy.

Or. en

Poprawka 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) W programach rozwoju obszarów 
wiejskich należy przewidzieć innowacyjne 
działania promujące sektor rolny, który jest 
efektywny pod względem wykorzystania 
surowców, produktywny i niskoemisyjny, 
przy wsparciu ze strony EPI na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.
Celem EPI powinno być promowanie 
szybszego i szerszego zastosowania 
innowacyjnych rozwiązań w praktyce. EPI 
powinno tworzyć wartość dodaną przez 
zwiększenie absorpcji i efektywności 
instrumentów związanych z 
innowacyjnością i wzmocnienie synergii 
między nimi. EPI powinno wypełnić luki 
poprzez lepsze powiązanie badań z 
praktycznym rolnictwem.

(51) W programach rozwoju obszarów 
wiejskich należy przewidzieć innowacyjne 
działania promujące sektor rolny, który jest 
efektywny pod względem wykorzystania 
surowców, produktywny i niskoemisyjny, 
przy wsparciu ze strony EPI na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.
Celem EPI powinno być promowanie 
szybszego i szerszego zastosowania 
innowacyjnych rozwiązań w praktyce. EPI 
powinno tworzyć wartość dodaną przez 
zwiększenie absorpcji i efektywności 
instrumentów związanych z 
innowacyjnością i wzmocnienie synergii 
między nimi. EPI powinno wypełnić luki 
poprzez lepsze powiązanie badań z 
praktycznym rolnictwem, ułatwiając 
dialog między nimi.

Or. en

Poprawka 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Realizacją innowacyjnych projektów 
w kontekście EPI na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa powinny zająć 
się grupy operacyjne zrzeszające rolników, 
badaczy, doradców, przedsiębiorstwa i 
inne podmioty zainteresowane 
innowacyjnością w sektorze rolnym. Aby 
zagwarantować, że wyniki takich 
projektów przyniosą korzyść całemu 
sektorowi, wyniki te należy 
rozpowszechniać.

(52) Realizacją innowacyjnych projektów 
w kontekście EPI na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa powinny zająć 
się grupy operacyjne zrzeszające rolników, 
badaczy, doradców, organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne 
podmioty zainteresowane innowacyjnością 
w sektorze rolnym. Aby zagwarantować, 
że wyniki takich projektów przyniosą 
korzyść całemu sektorowi, wyniki te 
należy rozpowszechniać.
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Uzasadnienie

Jednym z głównych elementów rozporządzenia w sprawie obszarów wiejskich jest 
innowacyjność. Zgodnie z definicją Banku Światowego system innowacji oznacza sieć 
organizacji, przedsiębiorstw i jednostek, które koncentrują się wprowadzeniu do obrotu 
gospodarczego nowych produktów, nowych procesów i nowych form organizacji, wraz z 
instytucjami i strategiami politycznymi, które mają wpływ na ich postępowanie i wyniki. 
Ważne jest podkreślenie roli organizacji pozarządowych, gdyż należą one do podmiotów, 
które w przyszłości mogłyby pomóc rolnikom we wzmocnieniu ich pozycji na rynku.

Poprawka 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 53 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Powinien zostać wprowadzony 
przepis pozwalający na określenie 
całkowitej kwoty wsparcia unijnego na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem na okres od 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2020 r., jego podziału na poszczególne lata 
oraz minimalnej kwoty, która zostanie 
skoncentrowana w regionach słabiej 
rozwiniętych zgodnie z wieloletnimi 
ramami finansowymi na okres 2014-2020 
oraz porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym o współpracy w 
sprawach budżetowych i należytym 
zarządzaniu finansami20 dla tego samego 
okresu. Dostępne środki przydzielone 
powinny być indeksowane na bazie stawki 
ryczałtowej dla programowania.

(53) Powinien zostać wprowadzony 
przepis pozwalający na określenie 
całkowitej kwoty wsparcia unijnego na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem na okres od 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2020 r., jego podziału na poszczególne lata 
oraz minimalnej kwoty, która zostanie 
skoncentrowana w regionach słabiej 
rozwiniętych oraz regionach w okresie 
przejściowym, które w latach 2007-2013 
otrzymały wsparcie z funduszy na cel 
konwergencji, lecz ich PKB na 
mieszkańca wynosi ponad 75% średniej 
UE-27, zgodnie z wieloletnimi ramami 
finansowymi na okres 2014-2020 oraz 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym o 
współpracy w sprawach budżetowych i 
należytym zarządzaniu finansami20 dla 
tego samego okresu. Dostępne środki 
przydzielone powinny być indeksowane na 
bazie stawki ryczałtowej dla 
programowania.

Or. de
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Poprawka 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 53 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53a) Należy określić podział na lata dla 
poszczególnych państw członkowskich, 
dostosowując poziom wsparcia Unii dla 
rozwoju obszarów wiejskich, tak by 
stopniowo odejść od historycznego 
podziału. W tym względzie państwa 
członkowskie, w których poziom wsparcia 
otrzymywanego na każdy hektar z tytułu 
rozwoju obszarów wiejskich nie 
przekracza 90% średniej, powinny 
zmniejszyć o jedną trzecią różnicę między 
swoim obecnym poziomem a tym 
poziomem. Dostosowanie to powinno być 
finansowane proporcjonalnie przez 
wszystkie państwa członkowskie, w 
których poziom wsparcia na każdy hektar 
przekracza średnią unijną. W celu 
uniknięcia zbyt drastycznego zmniejszenia 
odpowiednich kopert wkład tych państw 
członkowskich nie powinien przekroczyć 
X% początkowej koperty.

Or. fr

Poprawka 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) W celu ułatwienia zarządzania 
środkami finansowymi w ramach 
EFRROW w odniesieniu do wydatków 
publicznych w państwach członkowskich 

(54) W celu ułatwienia zarządzania 
środkami finansowymi w ramach 
EFRROW w odniesieniu do wydatków 
publicznych w państwach członkowskich 
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należy ustalić pojedynczą stawkę wkładu 
EFRROW w programowanie dotyczące 
rozwoju obszarów wiejskich. Aby 
uwzględnić szczególne znaczenie lub 
charakter niektórych rodzajów operacji, 
należy ustalić w odniesieniu do nich 
konkretne stawki wkładu. W celu 
złagodzenia określonych ograniczeń 
wynikających z poziomu rozwoju, 
oddalenia i odizolowania należy ustalić 
odpowiednią stawkę wkładu EFRROW dla 
słabiej rozwiniętych regionów, najbardziej 
oddalonych regionów, o których mowa w 
Traktacie, i dla mniejszych wysp Morza 
Egejskiego.

należy ustalić pojedynczą stawkę wkładu 
EFRROW w programowanie dotyczące 
rozwoju obszarów wiejskich. Aby 
uwzględnić szczególne znaczenie lub 
charakter niektórych rodzajów operacji, 
należy ustalić w odniesieniu do nich 
konkretne stawki wkładu. W celu 
złagodzenia określonych ograniczeń 
wynikających z poziomu rozwoju, 
oddalenia i odizolowania należy ustalić 
odpowiednią stawkę wkładu EFRROW dla 
słabiej rozwiniętych regionów, regionów w 
okresie przejściowym, które w latach 
2007-2013 otrzymały wsparcie z funduszy 
na cel konwergencji, lecz ich PKB na 
mieszkańca wynosi ponad 75% średniej 
UE-27 oraz najbardziej oddalonych 
regionów, o których mowa w Traktacie, i 
dla mniejszych wysp Morza Egejskiego.

Or. de

Poprawka 200
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) W celu ułatwienia zarządzania 
środkami finansowymi w ramach 
EFRROW w odniesieniu do wydatków 
publicznych w państwach członkowskich 
należy ustalić pojedynczą stawkę wkładu 
EFRROW w programowanie dotyczące 
rozwoju obszarów wiejskich. Aby 
uwzględnić szczególne znaczenie lub 
charakter niektórych rodzajów operacji, 
należy ustalić w odniesieniu do nich 
konkretne stawki wkładu. W celu 
złagodzenia określonych ograniczeń 
wynikających z poziomu rozwoju, 
oddalenia i odizolowania należy ustalić 
odpowiednią stawkę wkładu EFRROW dla 

(54) W celu ułatwienia zarządzania
środkami finansowymi w ramach 
EFRROW w odniesieniu do wydatków 
publicznych w państwach członkowskich 
należy ustalić pojedynczą stawkę wkładu 
EFRROW w programowanie dotyczące 
rozwoju obszarów wiejskich. Aby 
uwzględnić szczególne znaczenie lub 
charakter niektórych rodzajów operacji, 
należy ustalić w odniesieniu do nich 
konkretne stawki wkładu. W związku z tym 
należy ustanowić 60-procentowy poziom 
współfinansowania dla działań ujętych w 
art.. 29, 30, 31 i 34, a wyższe poziomy 
współfinansowania powinny być dostępne 
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słabiej rozwiniętych regionów, najbardziej 
oddalonych regionów, o których mowa w 
Traktacie, i dla mniejszych wysp Morza 
Egejskiego.

w przypadku działań opartych na 
współpracy. W celu złagodzenia 
określonych ograniczeń wynikających z 
poziomu rozwoju, oddalenia i 
odizolowania należy ustalić odpowiednią 
stawkę wkładu EFRROW dla słabiej 
rozwiniętych regionów, najbardziej 
oddalonych regionów, o których mowa w 
Traktacie, i dla mniejszych wysp Morza 
Egejskiego.

Or. en

Poprawka 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) W celu ułatwienia zarządzania 
środkami finansowymi w ramach 
EFRROW w odniesieniu do wydatków 
publicznych w państwach członkowskich 
należy ustalić pojedynczą stawkę wkładu 
EFRROW w programowanie dotyczące 
rozwoju obszarów wiejskich. Aby 
uwzględnić szczególne znaczenie lub 
charakter niektórych rodzajów operacji, 
należy ustalić w odniesieniu do nich 
konkretne stawki wkładu. W celu 
złagodzenia określonych ograniczeń 
wynikających z poziomu rozwoju, 
oddalenia i odizolowania należy ustalić 
odpowiednią stawkę wkładu EFRROW dla 
słabiej rozwiniętych regionów, najbardziej 
oddalonych regionów, o których mowa w 
Traktacie, i dla mniejszych wysp Morza 
Egejskiego.

(54) W celu ułatwienia zarządzania 
środkami finansowymi w ramach 
EFRROW w odniesieniu do wydatków 
publicznych w państwach członkowskich 
należy ustalić pojedynczą stawkę wkładu 
EFRROW w programowanie dotyczące 
rozwoju obszarów wiejskich. Aby 
uwzględnić szczególne znaczenie lub 
charakter niektórych rodzajów operacji, 
należy ustalić w odniesieniu do nich 
konkretne stawki wkładu. W celu 
złagodzenia określonych ograniczeń 
wynikających z poziomu rozwoju, 
oddalenia i odizolowania należy ustalić 
odpowiednią stawkę wkładu EFRROW dla 
słabiej rozwiniętych regionów, regionów w 
okresie przejściowym, najbardziej 
oddalonych regionów, o których mowa w 
Traktacie, i dla mniejszych wysp Morza 
Egejskiego.

Or. es



PE489.640v01-00 142/179 AM\903101PL.doc

PL

Poprawka 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54a) Z myślą o osiągnięciu określonych 
celów ujętych w ramach danego priorytetu 
można wykorzystać instrumenty 
finansowe na podstawie oceny ex ante, w 
której zidentyfikowano niedoskonałości 
rynku lub niewystarczający poziom 
inwestycji, oraz na podstawie potrzeb 
inwestycyjnych. Instrumenty te można 
ustanowić zgodnie z tytułem IV art. 32-40 
rozporządzenia (UE) nr …CSF/2012.

Or. en

Poprawka 203
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 56 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) Państwa członkowskie powinny 
podjąć wszelkie niezbędne działania i 
wprowadzić odpowiednie przepisy w celu 
zapewnienia weryfikacji i kontroli swoich 
środków rozwoju obszarów wiejskich. W 
tym celu instytucja zarządzająca i agencja 
płatnicza powinny dokonywać oceny ex 
ante i oceniać środki przez cały czas 
realizacji programu. Środki niespełniające 
tego warunku należy dostosować.

(56) Państwa członkowskie powinny 
podjąć wszelkie niezbędne działania i 
wprowadzić odpowiednie przepisy w celu 
zapewnienia weryfikacji i kontroli swoich 
środków rozwoju obszarów wiejskich. W 
tym celu instytucja zarządzająca i agencja 
płatnicza powinny dokonywać oceny ex 
ante i oceniać środki przez cały czas 
realizacji programu, uwzględniając zasadę 
proporcjonalności w odniesieniu do 
małych dotacji. Środki niespełniające tego 
warunku należy dostosować.

Or. pt
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Poprawka 204
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Każdy program rozwoju obszarów 
wiejskich powinien podlegać 
monitorowaniu, aby można było regularnie 
śledzić realizację programu i postępy w 
osiąganiu określonych celów programu.
Wykazywanie i zwiększanie skuteczności i 
wpływu działań finansowanych w ramach 
EFRROW zależą również od stosownej 
oceny na etapie przygotowania i realizacji 
programu oraz po jego ukończeniu. Z tego 
względu Komisja i państwa członkowskie 
powinny utworzyć wspólny system 
monitorowania i oceny w celu 
przedstawienia postępów oraz ocenienia 
wpływu i skuteczności realizacji polityki 
rozwoju obszarów wiejskich.

(59) Każdy program rozwoju obszarów 
wiejskich powinien podlegać 
monitorowaniu, aby można było regularnie 
śledzić realizację programu i postępy w 
osiąganiu określonych celów programu.
Wykazywanie i zwiększanie skuteczności i 
wpływu działań finansowanych w ramach 
EFRROW zależą również od stosownej 
oceny na etapie przygotowania i realizacji 
programu oraz po jego ukończeniu. Z tego 
względu Komisja, Parlament Europejski i 
państwa członkowskie powinny utworzyć 
wspólny system monitorowania i oceny w 
celu przedstawienia postępów oraz 
ocenienia wpływu i skuteczności realizacji 
polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Or. de

Poprawka 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Ponadto w celu zapewnienia spójności 
ze środkami rozwoju obszarów wiejskich 
kwalifikującymi się do wsparcia unijnego i 
w celu uproszczenia procedur, płatności 
dokonywane przez państwa członkowskie,
mające stanowić dodatkowe krajowe 
finansowanie operacji na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, którym przyznano 
wsparcie unijne i które wchodzą w zakres 
stosowania art. 42 Traktatu, powinny być 
dozwolone w programowaniu w ramach 

(65) Ponadto w celu zapewnienia spójności 
ze środkami rozwoju obszarów wiejskich 
kwalifikującymi się do wsparcia unijnego i 
w celu uproszczenia procedur, płatności 
dokonywane przez państwa członkowskie 
na rzecz operacji na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, którym przyznano 
wsparcie unijne i które nie wchodzą w 
zakres stosowania art. 42 Traktatu, 
powinny być dozwolone w programowaniu 
w ramach procedury notyfikacji, zgodnie z 
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procedury notyfikacji, zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia. W 
celu zapewnienia ich odpowiedniego 
monitorowania przy ocenianiu tych 
płatności Komisja powinna stosować przez 
analogię kryteria ustanowione na potrzeby 
stosowania art. 107 Traktatu. W celu 
zagwarantowania, że dodatkowe 
finansowanie krajowe, które nie jest 
dozwolone przez Komisję, nie jest 
wdrożone, zainteresowane państwo 
członkowskie nie powinno wprowadzać w 
życie swojego proponowanego 
dodatkowego finansowania rozwoju 
obszarów wiejskich, dopóki nie zostanie 
ono zatwierdzone. Płatności dokonywane 
przez państwa członkowskie, mające 
stanowić dodatkowe krajowe 
finansowanie operacji na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, którym przyznano 
wsparcie unijne i które wchodzą w zakres 
stosowania art. 42 Traktatu, należy 
zgłaszać Komisji zgodnie z art. 108 ust. 3 
Traktatu, o ile nie wchodzą w zakres 
stosowania rozporządzenia przyjętego 
zgodnie z rozporządzeniem Rady 994/9821; 
płatności te nie mogą być wprowadzone w 
życie, dopóki procedura ta nie zakończy 
się ostateczną zgodą Komisji.

przepisami niniejszego rozporządzenia. W 
celu zapewnienia ich odpowiedniego 
monitorowania przy ocenianiu tych 
płatności Komisja powinna stosować przez 
analogię kryteria ustanowione na potrzeby 
stosowania art. 107 Traktatu.

Or. es

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki do art. 66.

Poprawka 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Ponadto w celu zapewnienia spójności (65) Ponadto w celu zapewnienia spójności 
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ze środkami rozwoju obszarów wiejskich 
kwalifikującymi się do wsparcia unijnego i 
w celu uproszczenia procedur, płatności 
dokonywane przez państwa członkowskie,
mające stanowić dodatkowe krajowe 
finansowanie operacji na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, którym przyznano 
wsparcie unijne i które wchodzą w zakres 
stosowania art. 42 Traktatu, powinny być 
dozwolone w programowaniu w ramach 
procedury notyfikacji, zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia. W 
celu zapewnienia ich odpowiedniego 
monitorowania przy ocenianiu tych 
płatności Komisja powinna stosować przez 
analogię kryteria ustanowione na potrzeby 
stosowania art. 107 Traktatu. W celu 
zagwarantowania, że dodatkowe 
finansowanie krajowe, które nie jest 
dozwolone przez Komisję, nie jest 
wdrożone, zainteresowane państwo 
członkowskie nie powinno wprowadzać w 
życie swojego proponowanego 
dodatkowego finansowania rozwoju 
obszarów wiejskich, dopóki nie zostanie 
ono zatwierdzone. Płatności dokonywane 
przez państwa członkowskie, mające 
stanowić dodatkowe krajowe 
finansowanie operacji na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, którym przyznano 
wsparcie unijne i które wchodzą w zakres 
stosowania art. 42 Traktatu, należy 
zgłaszać Komisji zgodnie z art. 108 ust. 3 
Traktatu, o ile nie wchodzą w zakres 
stosowania rozporządzenia przyjętego 
zgodnie z rozporządzeniem Rady 994/9821; 
płatności te nie mogą być wprowadzone w 
życie, dopóki procedura ta nie zakończy 
się ostateczną zgodą Komisji.

ze środkami rozwoju obszarów wiejskich 
kwalifikującymi się do wsparcia unijnego i 
w celu uproszczenia procedur, płatności 
dokonywane przez państwa członkowskie 
na rzecz operacji na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, którym przyznano 
wsparcie unijne i które nie wchodzą w 
zakres stosowania art. 42 Traktatu, 
powinny być dozwolone w programowaniu 
w ramach procedury notyfikacji, zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia. W 
celu zapewnienia ich odpowiedniego 
monitorowania przy ocenianiu tych 
płatności Komisja powinna stosować przez 
analogię kryteria ustanowione na potrzeby 
stosowania art. 107 Traktatu.

Or. es

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest spójna z modyfikacją zaproponowaną w Tytule VII w odniesieniu do 
pomocy państwa.
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Poprawka 207
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Ponadto w celu zapewnienia spójności 
ze środkami rozwoju obszarów wiejskich 
kwalifikującymi się do wsparcia unijnego i 
w celu uproszczenia procedur, płatności 
dokonywane przez państwa członkowskie, 
mające stanowić dodatkowe krajowe 
finansowanie operacji na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, którym przyznano 
wsparcie unijne i które wchodzą w zakres 
stosowania art. 42 Traktatu, powinny być 
dozwolone w programowaniu w ramach 
procedury notyfikacji, zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia. W 
celu zapewnienia ich odpowiedniego 
monitorowania przy ocenianiu tych 
płatności Komisja powinna stosować przez 
analogię kryteria ustanowione na potrzeby 
stosowania art. 107 Traktatu. W celu 
zagwarantowania, że dodatkowe 
finansowanie krajowe, które nie jest 
dozwolone przez Komisję, nie jest 
wdrożone, zainteresowane państwo 
członkowskie nie powinno wprowadzać w 
życie swojego proponowanego 
dodatkowego finansowania rozwoju 
obszarów wiejskich, dopóki nie zostanie 
ono zatwierdzone. Płatności dokonywane 
przez państwa członkowskie, mające 
stanowić dodatkowe krajowe 
finansowanie operacji na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, którym przyznano 
wsparcie unijne i które wchodzą w zakres 
stosowania art. 42 Traktatu, należy 
zgłaszać Komisji zgodnie z art. 108 ust. 3 
Traktatu, o ile nie wchodzą w zakres 
stosowania rozporządzenia przyjętego 
zgodnie z rozporządzeniem Rady 994/9821; 
płatności te nie mogą być wprowadzone w 
życie, dopóki procedura ta nie zakończy 
się ostateczną zgodą Komisji.

(65) Ponadto w celu zapewnienia spójności 
ze środkami rozwoju obszarów wiejskich 
kwalifikującymi się do wsparcia unijnego i 
w celu uproszczenia procedur, płatności 
dokonywane przez państwa członkowskie 
na rzecz operacji na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, którym przyznano 
wsparcie unijne i które nie wchodzą w 
zakres stosowania art. 42 Traktatu, 
powinny być dozwolone w programowaniu 
w ramach procedury notyfikacji, zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia. W 
celu zapewnienia ich odpowiedniego 
monitorowania przy ocenianiu tych 
płatności Komisja powinna stosować przez 
analogię kryteria ustanowione na potrzeby 
stosowania art. 107 Traktatu.
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Or. es

Poprawka 208
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 68 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wdrożenia niniejszego 
rozporządzenia w odniesieniu do 
prezentacji programów rozwoju obszarów 
wiejskich, zatwierdzania programów i 
zmian w nich, procedur i harmonogramów 
zatwierdzania programów, procedur i 
harmonogramów zatwierdzania zmian w 
programach, w tym ich wejścia w życie i 
częstotliwości ich składania, 
szczegółowych warunków realizacji 
środków rozwoju obszarów wiejskich, 
struktury i działania sieci utworzonych na 
mocy niniejszego rozporządzenia, 
przyjęcia systemu monitorowania i oceny 
oraz zasad działania systemu informacji, 
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję24.

(68) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wdrożenia niniejszego 
rozporządzenia w odniesieniu do 
prezentacji programów rozwoju obszarów 
wiejskich, zatwierdzania programów i 
zmian w nich, procedur i harmonogramów 
zatwierdzania programów, procedur i 
harmonogramów zatwierdzania zmian w 
programach, w tym ich wejścia w życie i 
częstotliwości ich składania, 
szczegółowych warunków realizacji 
środków rozwoju obszarów wiejskich, 
struktury i działania sieci utworzonych na 
mocy niniejszego rozporządzenia, 
przyjęcia systemu monitorowania i oceny 
oraz zasad działania systemu informacji, 
należy upoważnić Komisję do 
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 90.

Or. de

Uzasadnienie

Przedstawione decyzje nie mają czysto technicznego charakteru.

Poprawka 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „ramy monitorowania i oceny”: ogólne 
podejście wypracowane przez Komisję i 
państwa członkowskie, określające 
ograniczoną liczbę wspólnych wskaźników 
odnoszących się do stanu wyjściowego 
oraz realizacji finansowej, produktów,
rezultatów i oddziaływania programów;

f) „ramy monitorowania i oceny”: ogólne 
podejście wypracowane przez Komisję i 
Państwa Członkowskie, określające 
ograniczoną liczbę wspólnych wskaźników 
odnoszących się do stanu wyjściowego 
oraz realizacji finansowej, produktów i
rezultatów programów. Nie ma się ono 
ograniczać jedynie do ilościowego 
podejścia do programu, ale może w razie 
konieczności zostać zastąpione podejściem 
jakościowym do jego realizacji 
odpowiednimi środkami;

Or. fr

Poprawka 210
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „ramy monitorowania i oceny”: ogólne 
podejście wypracowane przez Komisję i 
państwa członkowskie, określające 
ograniczoną liczbę wspólnych wskaźników 
odnoszących się do stanu wyjściowego 
oraz realizacji finansowej, produktów, 
rezultatów i oddziaływania programów;

f) „ramy monitorowania i oceny”: ogólne 
podejście wypracowane przez Komisję i 
Państwa Członkowskie, określające 
ograniczoną liczbę wspólnych wskaźników 
odnoszących się do stanu wyjściowego 
oraz realizacji finansowej, produktów i
rezultatów programów. Nie ma się ono 
ograniczać jedynie do ilościowego 
podejścia do programu, ale może w razie 
konieczności zostać zastąpione podejściem 
jakościowym do jego realizacji 
odpowiednimi środkami.

Or. fr
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Poprawka 211
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) „regiony słabiej rozwinięte”: regiony, w 
których produkt krajowy brutto (PKB) na 
mieszkańca jest niższy niż 75% średniego 
PKB w UE-27;

j) „regiony słabiej rozwinięte”: regiony, 
które są objęte celem „Konwergencja” w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2014-2020 i które charakteryzują się 
posiadaniem produktu krajowego brutto 
(PKB) na mieszkańca o wartości poniżej
75% średniego PKB w UE-27

Or. pt

Poprawka 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) „regiony w okresie przejściowym”: 
regiony, których produkt krajowy brutto 
(PKB) na mieszkańca wynosi między 75 % 
a 90 % średniej PKB UE-27;

Or. es

Uzasadnienie

Konieczne jest uwzględnienie regionów w okresie przejściowym, zgodnie z poprawką do 
art. 65 dotyczącą wkładu funduszu.

Amendment 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) „regiony w okresie przejściowym”: 
regiony, których produkt krajowy brutto 
(PKB) na mieszkańca wynosi między 75 % 
a 90 % średniej PKB UE-27;

Or. es

Uzasadnienie

Konieczne jest uwzględnienie regionów w okresie przejściowym, zgodnie z poprawką do 
art. 65 dotyczącą wkładu funduszu.

Poprawka 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) „regiony w okresie przejściowym”: 
regiony, w których produkt krajowy brutto 
(PKB) na mieszkańca wynosi od 75% do 
90% średniego PKB w UE-27;

Or. fr

Poprawka 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) „rolnictwo o wysokiej wartości 
przyrodniczej” oznacza systemy rolnicze, 
w których prowadzi się działalność rolną i 
które dysponują gruntami rolnymi 
pozwalającymi – ze względu na ich 
uwarunkowania – oczekiwać, że sprzyjać 
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będą wysokiemu poziomowi 
różnorodności biologicznej lub gatunkom 
i siedliskom, które należy chronić. 
Systemy te charakteryzują się niską 
intensywnością działań rolnych i 
wysokimi poziomami naturalnej lub 
półnaturalnej roślinności. Może je 
również cechować wysoka różnorodność 
pokrywy glebowej.

Or. en

Poprawka 216
George Lyon, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) „rolnictwo o wysokiej wartości 
przyrodniczej” oznacza systemy rolnicze, 
w których prowadzi się działalność rolną i 
które dysponują gruntami rolnymi 
pozwalającymi – ze względu na ich 
uwarunkowania – oczekiwać, że sprzyjać 
będą wysokiemu poziomowi 
różnorodności biologicznej lub gatunkom 
i siedliskom, które należy chronić. 
Systemy te charakteryzują się niską 
intensywnością działań rolnych i 
wysokimi poziomami naturalnej lub 
półnaturalnej roślinności. Może je 
również cechować wysoka różnorodność 
pokrywy glebowej.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnictwo o wysokiej wartości przyrodniczej to zrównoważony system rolniczy, który należy 
wyróżnić ze względu na jego wartość. Wspólnym celem polityki rozwoju obszarów wiejskich 
oraz polityki w zakresie różnorodności biologicznej jest utrzymanie rolnictwa o wysokiej 
wartości przyrodniczej. Jego skuteczne uwzględnienie oraz wspieranie jako przekrojowego 
zagadnienia rozwoju obszarów wiejskich wymaga zamieszczenia definicji rolnictwa o 
wysokiej wartości przyrodniczej wśród definicji ujętych w rozporządzeniu w sprawie rozwoju 
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obszarów wiejskich.

Poprawka 217
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) „rolnictwo o wysokiej wartości 
przyrodniczej” oznacza systemy rolnicze, 
w których prowadzi się działalność rolną i 
które dysponują gruntami rolnymi, 
pozwalającymi – ze względu na ich 
uwarunkowania – oczekiwać, że sprzyjać 
będą wysokiemu poziomowi 
różnorodności biologicznej lub gatunkom 
i siedliskom, które należy chronić. 
Systemy te charakteryzują się niską 
intensywnością działań rolnych i 
wysokimi poziomami naturalnej lub 
półnaturalnej roślinności. Może je 
również cechować wysoka różnorodność 
pokrywy glebowej.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnictwo o wysokiej wartości przyrodniczej to zrównoważony system rolniczy, który należy 
wyróżnić ze względu na jego wartość. Należy ustanowić tematyczny podprogram, aby 
zapewnić spójne wsparcie dla tych systemów i ich ochronę.

Poprawka 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „koszt transakcyjny”: koszt związany z 
zobowiązaniem, ale niezwiązany 

l) „koszt transakcyjny”: koszt związany z 
zobowiązaniem, który jest pośrednio 
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bezpośrednio z jego wypełnieniem; powodowany jego wypełnieniem;

Or. ro

Poprawka 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „koszt transakcyjny”: koszt związany z 
zobowiązaniem, ale niezwiązany 
bezpośrednio z jego wypełnieniem;

l) „koszt transakcyjny”: koszt związany z 
zobowiązaniem, ale niezwiązany 
bezpośrednio z jego wypełnieniem. Może 
zostać obliczony na podstawie kosztu 
standardowego;

Or. fr

Poprawka 220
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „rolnictwo”: kontrolowane 
wykorzystywanie zwierząt, roślin, grzybów 
i innych form życia przede wszystkim do 
produkcji żywności, a ponadto włókien, 
biopaliwa i innych produktów 
stosowanych do wspierania życia, w tym 
także leśnictwo i hodowla.

Or. pt

Poprawka 221
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „system produkcji”: ogół gruntów i 
środków produkcji podlegających 
wspólnemu zarządzaniu.

Or. pt

Poprawka 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) „użytki rolne”: użytki rolne w 
rozumieniu rozporządzenia Komisji nr 
1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.28;

m) „powierzchnia użytków rolnych”: 
łączna powierzchnia gruntów ornych, 
trwałych użytków zielonych i upraw 
trwałych, w tym w systemie rolno-leśnym;

Or. fr

Poprawka 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) „grunty orne”: grunty uprawiane w 
celu produkcji roślinnej lub obszary 
dostępne dla produkcji roślinnej, ale 
ugorowane, w tym obszary podlegające 
art. 22, 23 i 24 rozporządzenia (WE) nr 
1257/1999, art. 39 rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005 i art. 29 rozporządzenia 
(UE) nr […] [RDR], bez względu na to, 
czy grunty te zajęte są pod uprawę 
szklarniową lub znajdują się pod stałym 
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albo ruchomym przykryciem;

Or. fr

Poprawka 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

mb) „uprawy trwałe”: uprawy 
niepodlegające rotacji, inne niż trwałe 
użytki zielone, które zajmują grunty przez 
okres pięciu lat lub dłużej i dają 
powtarzające się zbiory, w tym szkółki 
i zagajniki o krótkiej rotacji;

Or. fr

Poprawka 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

mc) „trwałe użytki zielone”: ziemia 
przeznaczona do uprawy trawy lub innych 
roślin pastewnych (zasianych lub 
samosiewnych, zielnych, krzewiastych lub 
drzewiastych) przystosowana do wypasu i 
niewłączona do systemu płodozmianu w 
gospodarstwie od co najmniej pięciu lat;

Or. fr

Poprawka 226
Patrick Le Hyaric
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

mc) „trwałe użytki zielone”: ziemia 
przeznaczona do uprawy trawy lub innych 
upraw pastewnych (zasianych lub 
samosiewnych), niewłączona do systemu 
płodozmianu gospodarstwa od co 
najmniej pięciu lat;

Or. fr

Poprawka 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

md) „trawa lub inne uprawy pastewne”: 
wszystkie rośliny rosnące tradycyjnie na 
naturalnych użytkach zielonych (zielnych, 
krzewiastych lub drzewiastych) lub 
zazwyczaj zawarte w mieszankach nasion 
przeznaczonych do zasiewania użytków 
zielonych lub łąk w danym państwie 
członkowskim (niezależnie czy są 
wykorzystywane do wypasania zwierząt);

Or. fr

Poprawka 228
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

md) „trawa lub inne uprawy pastewne”: 
wszystkie rośliny rosnące tradycyjnie na 
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naturalnych użytkach zielonych lub 
zazwyczaj zawarte w mieszankach nasion 
przeznaczonych do zasiewania użytków 
zielonych lub łąk w danym państwie 
członkowskim (niezależnie czy są 
wykorzystywane do wypasania zwierząt);

Or. fr

Poprawka 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

me) „agroleśnictwo”: system produkcji 
łączący drzewa i rośliny uprawiane lub 
użytki zielone wewnątrz lub na obrzeżach 
tych samych parceli.

Or. fr

Poprawka 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „niekorzystne zjawiska klimatyczne”: 
warunki pogodowe, które mogą być 
porównywane do klęsk żywiołowych, takie 
jak: mróz, burze, grad, lód, ulewne deszcze 
lub poważna susza;

o) „niekorzystne zjawiska klimatyczne”: 
warunki pogodowe, które mogą być 
porównywane do klęsk żywiołowych, takie 
jak m.in.: mróz, burze, grad, lód, ulewne 
deszcze lub poważna susza;

Or. es

Uzasadnienie

Oprócz wymienionych zjawisk mogą wystąpić również inne.
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Poprawka 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „niekorzystne zjawiska klimatyczne”: 
warunki pogodowe, które mogą być 
porównywane do klęsk żywiołowych, takie 
jak: mróz, burze, grad, lód, ulewne deszcze 
lub poważna susza;

o) „niekorzystne zjawiska klimatyczne”: 
warunki pogodowe, które mogą być 
porównywane do klęsk żywiołowych, takie 
jak: mróz, burze, cyklony, grad, lód, 
ulewne deszcze lub poważna susza;

Or. it

Poprawka 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera r)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

r) „klęska żywiołowa”: naturalnie 
występujące zdarzenie o charakterze 
biotycznym lub abiotycznym, które 
prowadzi do ważnych zakłóceń w 
systemach produkcji rolnej i strukturach 
leśnych, powodując ostatecznie znaczące 
szkody gospodarcze w sektorach rolnictwa
i leśnictwa;

r) „klęska żywiołowa”: naturalnie 
występujące zdarzenie o charakterze 
biotycznym lub abiotycznym, które 
prowadzi do ważnych zakłóceń w 
systemach produkcji rolnej i strukturach 
leśnych, powodując ostatecznie znaczące 
szkody gospodarcze w sektorach rolnictwa
lub leśnictwa;

Or. ro

Poprawka 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera t)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch 
dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę 
podmiotów gospodarczych 
zaangażowanych we współpracę, przynosi
lokalny rozwój gospodarczy oraz
charakteryzuje się ścisłymi związkami 
geograficznymi i społecznymi między 
producentami i konsumentami;

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch 
dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę 
podmiotów gospodarczych prowadzących 
sprzedaż bezpośrednią, na rynkach 
lokalnych, w ramach rolnictwa 
wspieranego przez społeczność lokalną,
zaangażowanych we współpracę, lokalny 
rozwój gospodarczy oraz ścisłe związki 
geograficzne i społeczne między 
producentami i konsumentami;

Or. en

Uzasadnienie

W celu propagowania całościowego podejścia do krótkiego łańcucha dostaw oraz 
bezpośredniego zaspokojenia potrzeb społeczności wiejskich, w definicji krótkich łańcuchów 
dostaw należy zamieścić konkretne odniesienie do kanałów sprzedaży takich jak sprzedaż 
bezpośrednia, lokalne rynki i rolnictwo wspierane przez społeczność lokalną jako sposobów 
wprowadzenia na rynek przez rolników i producentów wysokiej jakości produktów 
żywnościowych.

Poprawka 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera t)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch 
dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę 
podmiotów gospodarczych 
zaangażowanych we współpracę, przynosi
lokalny rozwój gospodarczy oraz
charakteryzuje się ścisłymi związkami 
geograficznymi i społecznymi między 
producentami i konsumentami;

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch 
dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę 
podmiotów gospodarczych prowadzących 
sprzedaż bezpośrednią, na rynkach 
lokalnych, w ramach rolnictwa 
wspieranego przez społeczność lokalną,
zaangażowanych we współpracę, lokalny 
rozwój gospodarczy oraz ścisłe związki 
geograficzne i społeczne między 
producentami i konsumentami;

Or. en
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Poprawka 235
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera t)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch 
dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę 
podmiotów gospodarczych 
zaangażowanych we współpracę, przynosi
lokalny rozwój gospodarczy oraz
charakteryzuje się ścisłymi związkami 
geograficznymi i społecznymi między 
producentami i konsumentami;

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch 
dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę 
podmiotów gospodarczych prowadzących 
sprzedaż bezpośrednią, na rynkach 
lokalnych, w ramach rolnictwa 
wspieranego przez społeczność lokalną,
zaangażowanych we współpracę, lokalny 
rozwój gospodarczy oraz ścisłe związki 
geograficzne i społeczne między 
producentami i konsumentami;

Or. en

Poprawka 236
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera t)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch 
dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę
podmiotów gospodarczych 
zaangażowanych we współpracę, przynosi 
lokalny rozwój gospodarczy oraz 
charakteryzuje się ścisłymi związkami 
geograficznymi i społecznymi między 
producentami i konsumentami;

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch 
dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę
rolników i innych podmiotów 
gospodarczych zaangażowanych we 
współpracę, przynosi lokalny rozwój 
gospodarczy oraz charakteryzuje się 
ścisłymi związkami geograficznymi i 
społecznymi między producentami i 
konsumentami;

Or. en
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Poprawka 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera t)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch 
dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę 
podmiotów gospodarczych 
zaangażowanych we współpracę, przynosi 
lokalny rozwój gospodarczy oraz 
charakteryzuje się ścisłymi związkami 
geograficznymi i społecznymi między 
producentami i konsumentami;

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch 
dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę 
podmiotów gospodarczych kontaktujących 
się bezpośrednio z konsumentami i 
zaangażowanych we współpracę, przynosi
lokalny rozwój gospodarczy oraz 
charakteryzuje się ścisłymi związkami 
geograficznymi i społecznymi między 
producentami i konsumentami;

Or. it

Poprawka 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera t)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch 
dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę 
podmiotów gospodarczych 
zaangażowanych we współpracę, przynosi 
lokalny rozwój gospodarczy oraz 
charakteryzuje się ścisłymi związkami 
geograficznymi i społecznymi między 
producentami i konsumentami;

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch 
dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę 
podmiotów gospodarczych kontaktujących 
się bezpośrednio z konsumentami i 
zaangażowanych we współpracę, przynosi 
lokalny rozwój gospodarczy oraz 
charakteryzuje się ścisłymi związkami
geograficznymi i społecznymi między 
producentami i konsumentami;

Or. it

Poprawka 239
Giovanni La Via
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera t)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch 
dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę 
podmiotów gospodarczych 
zaangażowanych we współpracę, przynosi 
lokalny rozwój gospodarczy oraz 
charakteryzuje się ścisłymi związkami 
geograficznymi i społecznymi między 
producentami i konsumentami;

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch 
dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę 
podmiotów gospodarczych 
zaangażowanych we współpracę, przynosi 
lokalny rozwój gospodarczy dzięki 
strategii rozwoju lokalnego oraz 
charakteryzuje się ścisłymi związkami 
geograficznymi i społecznymi między 
producentami i konsumentami;

Or. en

Poprawka 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera t)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch 
dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę 
podmiotów gospodarczych 
zaangażowanych we współpracę, przynosi 
lokalny rozwój gospodarczy oraz 
charakteryzuje się ścisłymi związkami 
geograficznymi i społecznymi między 
producentami i konsumentami;

t) łańcuch dostaw, który obejmuje 
ograniczoną liczbę podmiotów 
gospodarczych zaangażowanych we 
współpracę, przynosi lokalny rozwój 
gospodarczy oraz charakteryzuje się 
ścisłymi związkami geograficznymi i 
społecznymi między producentami, 
przetwórcami i konsumentami;

Or. fr

Poprawka 241
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera u)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

u) „młody rolnik”: rolnik, który ma mniej 
niż 40 lat w chwili składania wniosku, 
posiada odpowiednie umiejętności i 
kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy 
podejmuje działalność w gospodarstwie 
rolnym jako kierujący gospodarstwem;

u) „młody rolnik”: rolnik, który ma mniej 
niż 35 lat w chwili składania wniosku, 
posiada wysokie umiejętności i 
kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy 
podejmuje działalność w gospodarstwie 
rolnym jako kierujący gospodarstwem;

Or. de

Poprawka 242
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera u)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

u) „młody rolnik”: rolnik, który ma mniej 
niż 40 lat w chwili składania wniosku, 
posiada odpowiednie umiejętności i 
kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy 
podejmuje działalność w gospodarstwie 
rolnym jako kierujący gospodarstwem;

u) „młody rolnik”: rolnik, który nie 
ukończył 40 lat w chwili składania 
wniosku, posiada odpowiednie 
umiejętności i kwalifikacje zawodowe i po 
raz pierwszy podejmuje działalność w 
gospodarstwie rolnym jako kierujący 
gospodarstwem;

Or. en

Poprawka 243
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera u)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

u) „młody rolnik”: rolnik, który ma mniej 
niż 40 lat w chwili składania wniosku, 
posiada odpowiednie umiejętności i 
kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy 
podejmuje działalność w gospodarstwie 
rolnym jako kierujący gospodarstwem;

u) „młody rolnik”: rolnik, który ma mniej 
niż 40 lat w chwili składania wniosku, 
posiada odpowiednie umiejętności i 
kwalifikacje zawodowe i kieruje
gospodarstwem;
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Or. en

Poprawka 244
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera u)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

u) „młody rolnik”: rolnik, który ma mniej 
niż 40 lat w chwili składania wniosku, 
posiada odpowiednie umiejętności i 
kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy 
podejmuje działalność w gospodarstwie 
rolnym jako kierujący gospodarstwem;

u) „młody rolnik”: rolnik, który ma mniej 
niż 40 lat w chwili składania wniosku, 
posiada odpowiednie umiejętności i 
kwalifikacje zawodowe i kieruje
gospodarstwem;

Or. en

Poprawka 245
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera u)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

u) „młody rolnik”: rolnik, który ma mniej 
niż 40 lat w chwili składania wniosku, 
posiada odpowiednie umiejętności i 
kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy 
podejmuje działalność w gospodarstwie 
rolnym jako kierujący gospodarstwem;

u) „młody rolnik”: rolnik, który ma mniej 
niż 40 lat w chwili składania wniosku, 
posiada odpowiednie umiejętności i 
kwalifikacje zawodowe;

Or. en

Poprawka 246
Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera u)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

u) „młody rolnik”: rolnik, który ma mniej 
niż 40 lat w chwili składania wniosku, 
posiada odpowiednie umiejętności i 
kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy
podejmuje działalność w gospodarstwie 
rolnym jako kierujący gospodarstwem;

u) „młody rolnik”: rolnik, który ma mniej 
niż 40 lat w chwili składania wniosku, 
posiada odpowiednie umiejętności i 
kwalifikacje zawodowe oraz silne 
powołanie do przedsiębiorczości i 
podejmuje działalność w gospodarstwie 
rolnym jako kierujący gospodarstwem;

Or. it

Poprawka 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera u)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

u) „młody rolnik”: rolnik, który ma mniej 
niż 40 lat w chwili składania wniosku, 
posiada odpowiednie umiejętności i 
kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy 
podejmuje działalność w gospodarstwie 
rolnym jako kierujący gospodarstwem;

u) „młody rolnik”: rolnik, który ma mniej 
niż 40 lat w chwili składania wniosku, po 
raz pierwszy podejmuje działalność w 
gospodarstwie rolnym jako kierujący 
gospodarstwem i posiada odpowiednie 
umiejętności i kwalifikacje zawodowe;

Or. it

Poprawka 248
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera u a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ua) „rolniczka” oznacza kobietę 
zajmującą się „działalnością rolniczą” 
zgodnie z definicją określoną w 
rozporządzeniu (UE) nr DP/2012;



PE489.640v01-00 166/179 AM\903101PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera u a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ua) „nowy rolnik”: rolnik posiadający 
wystarczające umiejętności i kwalifikacje 
zawodowe, który po raz pierwszy 
podejmuje działalność w gospodarstwie 
rolnym jako kierujący gospodarstwem;

Or. fr

Poprawka 250
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xa) „rolnik”: aktywny rolnik w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) i art. 9 nr 
rozporządzenia (UE) w sprawie przepisów 
dotyczących płatności bezpośrednich w 
ogólnym systemie WPR.

Or. fr

Poprawka 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xa) „rolnik” oznacza rolnika czynnego 
zawodowo zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) 
oraz art. 9 rozporządzenia (UE) nr […] 
ustanawiającego przepisy dotyczące 
płatności bezpośrednich dla rolników na 
podstawie systemów wsparcia w ramach 
wspólnej polityki rolnej; 

Or. en

Poprawka 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xa) „pracownik rolny”: osoba 
zatrudniona w rolnictwie, czy to na stałe, 
na stałe sezonowo lub dorywczo, której 
działalność ma zasadnicze znaczenie i 
stanowi podstawę działalności rolnej i 
łańcucha wartości, i w przypadku której 
warunki dotyczące stabilności, 
bezpieczeństwa i profesjonalizmu 
stanowią przedmiot poprawy.

Or. es

Poprawka 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xb) „kobieta rolnik”: osoba płci żeńskiej 
wykonująca „działalność rolną” zgodnie z 
definicją zawartą w niniejszym 
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rozporządzeniu.

Or. es

Uzasadnienie

We wniosku w sprawie rozporządzenia należy uwzględnić środki dla kobiet rolników.

Poprawka 254
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xa) „organizacje producentów”: 
organizacje, o których mowa w 
rozporządzeniu 2011/0281 
ustanawiającym jednolitą wspólną 
organizację rynków rolnych. 

Or. es

Poprawka 255
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xb) „stowarzyszenie organizacji 
producentów”: stowarzyszenia, o których 
mowa w rozporządzeniu 2011/0281 
ustanawiającym jednolitą wspólną 
organizację rynków produktów rolnych.

Or. es

Poprawka 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
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Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xa) „zrzeszenia organizacji 
producentów”: zrzeszenia organizacji 
producentów określone w art. 107 
wniosku w sprawie rozporządzenia w 
sprawie jednolitej wspólnej organizacji 
rynku;

Or. it

Poprawka 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xb) „dostawcy usług rolniczych”: 
przedsiębiorcy w dziedzinie 
agromechaniki, którzy świadczą 
profesjonalne i wykwalifikowane usługi 
na obszarach wiejskich i którzy prowadzą 
na rzecz osób trzecich prace związane z 
uprawami polowymi na obszarach 
należących do władz publicznych, a także 
z hodowlą należących do władz 
publicznych terenów zalesionych i 
terenów zielonych, oraz gospodarowaniem 
nimi, w przypadku gdy do tych prac 
wymagane jest wykorzystanie dużych i 
zaawansowanych technologicznie 
narzędzi i maszyn;

Or. it
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Poprawka 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xc) „usługi rolnicze”: wykonywanie przez 
dostawców usług rolniczych, dla 
zleceniodawców publicznych i 
prywatnych, prac na polu, takich jak 
prace związane z uprawami polowymi,
hodowlą terenów zalesionych, terenów 
zielonych, a także gospodarowaniem nimi;

Or. it

Poprawka 259
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xa) „innowacje”: inicjatywy i działania 
podejmowane przez rolników, grupy 
rolników, społeczności wiejskie, 
organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich 
lub partnerstwa publiczno-prywatne z 
udziałem lub bez udziału badaczy i 
naukowców, które ułatwiają wymianę 
dobrych praktyk i wiedzy specjalistycznej, 
a także wdrożenie badań i technik, które 
umożliwiają gospodarcze wykorzystanie 
nowych produktów, procesów i nowych 
form organizacji podmiotów, a tym 
samym przyczyniają się do poprawy 
warunków życiowych, zrównoważonych 
praktyk i dochodów;
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Or. en

Poprawka 260
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xb) „rozwój kierowany przez lokalną 
społeczność”: zdecentralizowane, oddolne 
zarządzanie i partnerstwo na poziomie 
lokalnym i subregionalnym zachęcające 
podmioty wiejskie do planowania 
i realizowania wielosektorowych 
lokalnych strategii rozwoju na 
poszczególnych obszarach, promowania 
odpowiedzialności społeczności, 
budowania potencjału i innowacyjności;

Or. en

Poprawka 261
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xc) „małe gospodarstwa”: gospodarstwa 
rolne prowadzące działalność na małą 
skalę, w tym rolnicy prowadzący 
działalność rolniczą w niepełnym 
wymiarze godzin i gospodarstwa 
niskotowarowe o powierzchni 
nieprzekraczającej 5 ha lub których obrót 
wynosi 25% średniego obrotu 
gospodarstw rolnych w danym państwie 
członkowskim lub regionie;
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Or. en

Poprawka 262
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xd) „rolnictwo niechemiczne”: 
alternatywne metody ochrony przed 
szkodnikami oparte na technikach 
agronomicznych takich jak te, o których 
mowa w pkt 1 załącznika III do dyrektywy 
2009/128/WE, lub fizyczne, mechaniczne 
lub biologiczne metody zwalczania 
szkodników;

Or. en

Poprawka 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xa) „metody niechemiczne” oznaczają 
metody alternatywne do pestycydów 
stosowanych do ochrony roślin i ochrony 
przed szkodnikami oparte na technikach 
agronomicznych takich jak te, o których 
mowa w pkt 1 załącznika III do dyrektywy 
2009/128/WE, lub fizyczne, mechaniczne 
lub biologiczne metody zwalczania 
szkodników;

Or. en
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Poprawka 264
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xe) „zaawansowane zrównoważone 
systemy rolnicze”: zintegrowane praktyki 
rolnicze wykraczające poza obowiązujące 
zasady wzajemnej zgodności 
(rozporządzenie […]), które cechuje ciągłe 
dążenie do poprawy zarządzania obiegiem 
składników odżywczych, efektywności 
energetycznej i zmniejszania ilości 
odpadów, utrzymania i zwiększenia 
różnorodności upraw, zwierząt oraz 
dzikiej fauny i flory w gospodarstwie 
rolnym;

Or. en

Poprawka 265
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xf) „niezrównoważone systemy rolnicze”: 
praktyki rolnicze i hodowlane 
wielokrotnie naruszające obowiązujące 
zasady wzajemnej zgodności (określone w 
załączniku II rozporządzenia 
horyzontalnego) ze względu na zasadniczy 
charakter stosowanego systemu 
rolniczego;

Or. en
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Uzasadnienie

Odpowiednie zasady wzajemnej zgodności obejmują: utrzymywanie niskiego poziomu obiegu 
składników odżywczych oraz zanieczyszczenie wód gruntowych (GAEC 1–3 i SMR 1a), 
nadmierna hodowla w odniesieniu do dostępnych hektarów (GAEC 3a) oraz duże 
uzależnienie od zewnętrznych dostaw energii i składników odżywczych, różnorodność 
biologiczna (SMR 2–3 i 3a) oraz bezpieczeństwo żywności (SMR 4–6).

Poprawka 266
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x g) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xg) „rolnictwo o wysokiej wartości 
przyrodniczej” oznacza systemy rolnicze, 
w których prowadzi się działalność rolną i 
które dysponują gruntami rolnymi 
pozwalającymi – ze względu na ich 
uwarunkowania – oczekiwać, że sprzyjać 
będą wysokiemu poziomowi 
różnorodności biologicznej lub gatunkom 
i siedliskom, które należy chronić. 
Systemy te charakteryzują się niską 
intensywnością działań rolnych i 
wysokimi poziomami naturalnej lub 
półnaturalnej roślinności. Może je 
również cechować wysoka różnorodność 
pokrywy glebowej.

Or. en

Poprawka 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Definicje, o których mowa w art. 4 
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rozporządzenia (UE) nr […] [płatności 
bezpośrednie], mają również zastosowanie 
do celów niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 268
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli chodzi o definicję młodego 
rolnika określoną w ust. 1 lit. u), Komisja 
jest uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 90 
dotyczących warunków, na jakich osobę 
prawną można uznać za „młodego 
rolnika”, w tym ustanowienia okresu 
karencji na nabycie umiejętności 
zawodowych.

2. Jeżeli chodzi o definicję młodego 
rolnika określoną w ust. 1 lit. u) oraz 
małych gospodarstw rolnych określoną w 
ust. x lit. c), Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących warunków, 
na jakich osobę prawną można uznać za
„młodego rolnika” lub „drobnego 
producenta rolnego”, w tym ustanowienia 
okresu karencji na nabycie umiejętności 
zawodowych, przy uwzględnieniu 
specyfiki poszczególnych państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 269
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
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polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), 
politykę spójności i wspólną politykę 
rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do 
przekształcania sektora rolnego Unii w 
sektor bardziej zrównoważony terytorialnie 
i środowiskowo, przyjazny dla klimatu i
odporny na jego zmianę oraz innowacyjny.

polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), 
politykę spójności i wspólną politykę 
rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do 
przekształcania sektora rolnego Unii w 
sektor bardziej zrównoważony terytorialnie 
i środowiskowo oraz odporny na jego 
zmianę, innowacyjny i zrównoważony pod 
względem gospodarczym.

Or. en

Poprawka 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), 
politykę spójności i wspólną politykę 
rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do 
przekształcania sektora rolnego Unii w 
sektor bardziej zrównoważony terytorialnie 
i środowiskowo, przyjazny dla klimatu i 
odporny na jego zmianę oraz innowacyjny.

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), 
politykę spójności i wspólną politykę 
rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do 
przekształcania sektora rolnego i leśnego
Unii w sektor bardziej zrównoważony 
terytorialnie i środowiskowo, przyjazny dla 
klimatu i odporny na jego zmianę, a także 
konkurencyjny, wydajny oraz 
innowacyjny.

Or. de

Uzasadnienie

Cele EFRROW powinny być spójne z celami strategii „Europa 2020” dotyczącymi wzrostu, 
dlatego należy dążyć do konkurencyjności gospodarstw rolnych. Rolnictwo i leśnictwo są ze 
sobą bezpośrednio powiązane, dlatego należy je traktować wspólnie.
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Poprawka 271
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), 
politykę spójności i wspólną politykę 
rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do
przekształcania sektora rolnego Unii w 
sektor bardziej zrównoważony terytorialnie 
i środowiskowo, przyjazny dla klimatu i
odporny na jego zmianę oraz innowacyjny.

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), 
politykę spójności i wspólną politykę 
rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do
zrównoważonego terytorialnie i 
środowiskowo, przyjaznego dla klimatu i
odpornego na jego zmianę oraz
innowacyjnego rozwoju społeczno-
gospodarczego obszarów wiejskich w Unii.

Or. de

Poprawka 272
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), 
politykę spójności i wspólną politykę 
rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do 
przekształcania sektora rolnego Unii w 
sektor bardziej zrównoważony terytorialnie 
i środowiskowo, przyjazny dla klimatu i 
odporny na jego zmianę oraz innowacyjny.

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), 
politykę spójności i wspólną politykę 
rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do 
przekształcania sektora rolnego Unii w 
sektor bardziej zrównoważony terytorialnie 
i środowiskowo, przyjazny dla klimatu i 
odporny na jego zmianę, innowacyjny i 
zrównoważony pod względem 
gospodarczym.
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Poprawka 273
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), 
politykę spójności i wspólną politykę 
rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do 
przekształcania sektora rolnego Unii w 
sektor bardziej zrównoważony terytorialnie 
i środowiskowo, przyjazny dla klimatu i 
odporny na jego zmianę oraz innowacyjny.

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), 
politykę spójności i wspólną politykę 
rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do 
przekształcania sektora rolnego Unii, w 
tym lasów, w sektor bardziej 
zrównoważony terytorialnie i 
środowiskowo, przyjazny dla klimatu i 
odporny na jego zmianę oraz innowacyjny, 
który pełni podstawową rolę w 
zabezpieczeniu produkcji niezbędnej dla 
ludności Unii ilości dobrej jakości 
żywności w Unii Europejskiej w każdej 
chwili.

Or. pt

Poprawka 274
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), 

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” w ramach 
europejskiej strategii rozwoju obszarów 
wiejskich przez promowanie
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii w sposób 



AM\903101PL.doc 179/179 PE489.640v01-00

PL

politykę spójności i wspólną politykę
rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do 
przekształcania sektora rolnego Unii w 
sektor bardziej zrównoważony terytorialnie 
i środowiskowo, przyjazny dla klimatu i 
odporny na jego zmianę oraz innowacyjny.

uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), a 
także w sposób skoordynowany i 
komplementarny z polityką spójności i
wspólną polityką rybołówstwa. EFRROW 
przyczynia się do przekształcania sektora 
rolnego Unii w sektor bardziej 
zrównoważony terytorialnie i 
środowiskowo, przyjazny dla klimatu i 
odporny na jego zmianę oraz innowacyjny.

Or. fr


